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Novos delegados 
agradecem OAB/MT  

por nomeações 
OAB/MT consegue liminar e advogado 

pode ter acesso à carta precatória 

OAB/MT pede 
providências para sala   
de espera de advogados 

A diretoria da OAB/MT oficiou o diretor do 
foro da Comarca de Cuiabá com o objetivo de 
determinar aos magistrados do complexo judiciá-
rio que deem a correta destinação à sala de espera 
dos profissionais e das partes, conforme projeto 
original de construção do local. De acordo com 
o presidente da Seccional, Maurício Aude, os 
espaços estão sendo utilizados para fins diversos 
como depósitos de processos, extensão das secre-
tarias dos gabinetes, entre outros. “Atualmente 
os advogados e os jurisdicionados são obrigados 
a aguardar a realização de atos nos corredores do 
fórum expostos às intempéries, o que não deveria 
ocorrer”, resumiu.

Três novos delegados da Polícia Judiciá-
ria Civil de Mato Grosso estiveram reunidos 
com o presidente da Seccional, Maurício 
Aude, para agradecer o apoio prestado pela 
diretoria da instituição no processo de suas 
nomeações junto ao governo do Estado. 

Eles ressaltaram a importância da parce-
ria com a OAB/MT, que por diversas vezes 
cobrou a nomeação de todos os candidatos 
aprovados.  Por sua vez, o presidente da 
Ordem desejou sucesso aos novos delega-
dos. “Recebemos os candidatos aprovados 
no último concurso do Estado pedindo nosso 
apoio em março de 2013 e então passamos a 
ajuda-los. 

Oficiamos tanto o governador quanto o 
secretário de Segurança Pública, destacando 
a importância da urgente nomeação de todos 
eles, pois nosso Estado necessita muito de 
integrantes na segurança pública, e ficamos 
felizes por termos contribuído com o resulta-
do pretendido pelos novos delegados”, desta-
cou Maurício Aude.

A Procuradoria Jurídica 
da OAB/MT ajuizou 
mandado de segurança 
em desfavor do delegado 
da Polícia Federal de 
Cáceres, o qual havia 
impedido o conselheiro 
estadual pela entidade 
Fábio de Sá Pereira de 
ter acesso à carta preca-
tória de um inquérito em 
andamento na delegacia 
da referida polícia, e 
obteve êxito em decisão 
exarada pelo juiz da 
Segunda Vara Federal 
daquele município. Na 
avaliação do delegado, 
o advogado não tinha 
o direito de acessar, 
fotocopiar e obter vistas 
da carta precatória ao 
argumento de que esta 
não está abarcada pela 
Súmula 14 do STF, por 
se tratar de diligência em 
andamento. Para a dire-
toria da OAB/MT, a de-
cisão do magistrado em 
suspender o ato praticado 
pelo delegado está corre-
ta, “eis que o advogado 
está devidamente habi-
litado para cuidar dos 
interesses de sua cliente 
e deve, sim, ter acesso 
à carta precatória para 
tomar as providências 
que entender necessárias 
ao caso. As prerrogativas 
do advogado Fábio de Sá 
Pereira foram violadas e 
a OAB/MT não admite 
essa prática e continuará 
lutando para restabelecer 

A pedido da Seccional, TJMT 
suspende os efeitos do provimento 

que extinguia o Protocolo Integrado 
O presidente da OAB/
MT, Maurício Aude, 
em reunião com o 
presidente do TJMT, 
desembargador Orlan-
do de Almeida Perri, 
requereu a prorrogação 
da extinção do Pro-
tocolo Integrado em 
todo o Estado até o 
dia 30 de junho e teve 
o pedido deferido. “A 
postergação da vigên-
cia do Provimento nº 
01/2014 do Conselho 
da Magistratura para 
o dia 1º de julho per-
mitirá que possamos 
debater e estabelecer o 
melhor mecanismo de 
convivência do sistema 
de Protocolo Integrado 
e o Peticionamento 
Eletrônico, por meio 
do Portal Eletrônico do 
Advogado”, informou 

o direito que todos os 
advogados e advoga-
das têm no exercício da 
profissão”.    No entendi-
mento do juiz federal, os 
requisitos legais para a 
concessão da medida de 
urgência foram preen-
chidos e reconheceu a 
indispensabilidade do ad-
vogado à administração 
da justiça, prevista no ar-
tigo 133 da Constituição 
Federal. Além disso, res-
saltou que a Súmula 14 
do STF “não esclarece se 
a diligência tem ou não 
que estar concluída, mas 
é direito, no interesse do 
representado, ter acesso 
amplo aos elementos que 
estão documentados no 
processo investigatório 
criminal”.
De acordo com o ma-
gistrado, “em que pese 

exista jurisprudência 
em sentido contrário, 
decidindo que o acesso 
aos dados probatórios 
somente serão autoriza-
dos quando concluída 
a diligência, porquanto 
incorporados ao inqué-
rito policial, penso que 
o caso perfilhado nos 
autos, excepcionalmente, 
deve ser abarcado pela 
Súmula 14 do STF. Isso 
porque a carta precatória 
expedida no inquérito 
policial objetiva ouvir 
uma cliente do advo-
gado Fábio de Sá e que 
deverá ser realizado na 
presença deste. Ademais, 
parte-se da premissa de 
que os documentos e a 
eventual indicação de 
perguntas que instruem 
a missiva estão contidos 
no inquérito policial, não 

prejudicando, a priori, a 
investigação. De outro 
norte, foi oportunizado a 
autoridade policial mani-
festar-se sobre o pedido 
liminar, não tendo ele 
informado quanto à exis-
tência de documentos de 
caráter sigiloso, como 
uma transcrição de uma 
interceptação telefônica 
ou documento relativo à 
quebra de sigilo bancário 
ou fiscal, o que inviabili-
zaria o pedido do advo-
gado. Sendo assim, deve 
ser ressaltado que não se 
pode negar ao indiciado/
investigado o direito de 
ter conhecimento das 
informações que permi-
tam o exercício do seu 
direito de defesa, princi-
palmente quando se trata 
de uma precatória que 
lhe objetiva ouvir”.

Maurício Aude.
 O presidente da 
Seccional também 
agradeceu o apoio do 
presidente da Comissão 
de Direito Eletrônico, 
Eduardo Manzep-
pi, pela participação 
efetiva na reunião e em 
todo o processo de de-
bate. “Mais uma vez o 

trabalho das Comissões 
Temáticas da OAB/MT 
rendeu frutos positi-
vos. Assim, a OAB/
MT se compromete a 
realizar, em parceria 
com o TJMT, ampla 
divulgação acerca do 
PEA e do sistema de 
protocolo integrado ou 
postal a ser aperfeiço-

ado, inclusive no que 
tange à transparência 
dos sistemas de pro-
tocolo. Certamente a 
providência garantirá a 
todos o direito de peti-
ção, o amplo acesso à 
justiça e, mais que isso, 
a segurança jurídica”, 
registrou o presidente 
da Seccional.
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Reunião da CDPPP na Corregedoria acarreta vinda de 
técnico do CNJ para falar sobre software penitenciário 

OAB/Lucas denuncia homem que supostamente 
exercia ilegalmente a profissão de advogado  Seccional envia carnês 

de anuidade a todos os 
advogados 

O presidente da Comissão de Direito Penal 
e Processo Penal da OAB/MT, Waldir Caldas 
Rodrigues, participou de reunião com o juiz auxiliar 
da Corregedoria-Geral da Justiça Jorge Luiz Tadeu 
Rodrigues para tratar de assuntos voltados ao 
sistema prisional. Dentre eles, um se destacou: 
o cumprimento de alvarás de soltura. Segundo o 
advogado, é necessário que haja a implantação 
de sistema mais atualizado e interligado entre 
os estabelecimentos penais e, durante a visita da 
comissão, ficou deliberado que um técnico do CNJ 
virá a Mato Grosso demonstrar o software chamado 
Sistema de Justiça Aplicada do Departamento 
Penitenciário Nacional (Sisdepen), o qual trata do 
monitoramento e registro integrado do número de 
presos no país em conjunto com todos os Estados. 

“Temos conhecimento da existência desse siste-
ma, que funciona em nove Estados, e queremos que 
ele seja implantado aqui em Mato Grosso, pois per-
mitirá que informações sejam compartilhadas entre 
delegacias, penitenciárias, Judiciário, facilitando o 
trabalho das autoridades e dos advogados crimina-
listas”, registrou Waldir Caldas.

Outro ponto abordado pelo advogado foi em 

relação à importância da Corregedoria editar um do-
cumento requerendo aos juízes que as informações 
sobre a soltura do preso seja feita aos estabelecimen-
tos até às 17h, o que possibilitará a retirada do preso 
antes da ‘tranca’ na unidade prisional.

Após denúncias 
feitas pela diretoria da 
Subseção de Lucas do 
Rio Verde, a Polícia 
Civil do município 
conduziu para a Dele-
gacia Judiciária Civil 
um rapaz que estaria 
exercendo ilegalmente 
a profissão de advoga-
do. De acordo com a 
denúncia, o homem co-
lava cartazes em ponto 
de ônibus e locais 
de grande circulação 
de pessoas a fim de 
atender inicialmente os 

cliente e promover a 
captar ilegal em favor 
de advogados. Com a 
realização de diligên-
cias, o delegado en-
controu o homem em 
um escritório montado 
para receber clientes. 
O investigado, ao que 
tudo indica, seria um 
estagiário que ainda 
estaria frequentando 
o curso de Direito 
em uma faculdade da 
região.

Para a diretoria da 
subseção, “tal atitude 

OAB/MT tem direito de 
acompanhar certame para 

procurador jurídico Diretoria da OAB/MT recebe 
balanço de ações da Sejudh 

e faz reivindicações em favor 
da advocacia criminal 

O presidente da OAB/MT, Maurício Aude, e o secretário-
geral adjunto, Ulisses Rabaneda, receberam a visita do 
secretário de Justiça e Direitos Humanos, Luiz Antonio 
Pôssas de Carvalho, que entregou o balanço de ações 
desenvolvidas em 2013. Além dos trabalhos realizados 
no ano passado, o secretário da Sejudh também dispo-
nibilizou o planejamento para este ano. Na avaliação do 
presidente da Ordem, Maurício Aude, a Sejudh “vem 
realizando importantes trabalhos para a melhoria do sis-
tema prisional. A OAB/MT, junto com as Comissões de 
Segurança Pública, Direitos Humanos e de Direito Penal 
e Processo Penal, Tribunal de Defesa das Prerrogativas 
e com Subseções de Juína, por exemplo, sempre foi bem 
recebida pelo secretário e obteve resultados rápidos na 
resolução de algumas dificuldades enfrentadas pela advo-
cacia. Os diálogos têm surtido efeito”, destacou.
 Ulisses Rabaneda ressaltou que a situação quanto aos 
cumprimentos de alvará de soltura tem incomodado os 
advogados e advogadas criminalistas. “Muitas vezes um 
tribunal do júri termina além do expediente de trabalho 
e o magistrado concede o alvará de soltura, impossibili-
tando a imediata soltura do preso, o qual tem que retor-
nar à unidade prisional e aguardar o outro dia para ser 
liberado”. Outra questão levantada pelo secretário-geral 
adjunto diz respeito à implantação de videoconferência. 
Para o advogado, “é preciso observar que, conforme en-
tendimento de tribunais superiores, a videoconferência é 
exceção e não pode se tornar regra para que, no futuro, o 
processo não venha a se tornar nulo em virtude da neces-
sidade de se respeitar o devido processo legal”.
 De antemão, Maurício Aude requereu ao secretário da 
Sejudh que, antes de assinar qualquer contrato para a im-
plantação da videoconferência, seja realizada uma audi-
ência pública na OAB/MT com a presença de advogados 
e advogadas que atuam na área criminal com a finalidade 
de ouvir as opiniões de cada um sobre o assunto, o que 
foi aceito, especialmente no que diz respeito à garantia 
de direitos fundamentais do preso e às prerrogativas dos 
advogados. O secretário de Justiça e Direitos Humanos 
também se comprometeu em resolver o problema dos 
parlatórios, os quais não contam com espaços apropria-
dos e condizentes para o exercício da advocacia.

O juiz substituto de Araputanga, 
Arom Olímpio Pereira, deferiu o 
pedido de liminar em mandado de 
segurança impetrado pela OAB/
MT e determinou a suspensão de 

qualquer ato referente ao concurso realizado 
para o cargo de procurador jurídico (Edital nº 
01/2013) do município de Reserva do Cabaçal, 
estando impedida a publicação do resultado da 
prova e/ou a nomeação de possível candida-
to aprovado no referido concurso sob pena de 
multa diária de R$ 5 mil por dia de descumpri-
mento, estando ainda passível de outras sanções 
legais existentes. A medida foi necessária em 
virtude da Ordem não ter sido representada no 
certame, conforme determinado no artigo 58, 
inciso X, da Lei n°. 8.906/94.
 Na decisão, o magistrado citou o artigo 111, 
parágrafo 1º, e 132 da Constituição Federal. 
Na avaliação da diretoria da Seccional, “se a 

deve ser tomada como 
exemplo a fim de 
coibirmos veemente tal 
prática delitiva, bem 
como nos mantermos 
dignificando a advo-

cacia”. A conduta dos 
advogados eventual-
mente favorecidos será 
apurada pelo Tribunal 
de Ética e Disciplina 
da OAB/MT.

A OAB/MT enviou a todos os advogados e advoga-
das do Estado cadastrados na instituição os carnês de 
anuidade 2014 e os interessados em efetuar o pagamento 
à vista, com desconto de 10%, podem fazê-lo até o dia 
28 de fevereiro. Esse desconto também é válido para os 
profissionais que iniciarem suas atividades a partir deste 
ano.
Os valores das anuidades são os mesmos praticados 
desde janeiro de 2011, ou seja, R$ 725 para advogados 
inscritos até 31 de dezembro de 2010 (anuidade regu-
lar); R$ 630 para os inscritos em 2011; R$ 590 para os 
profissionais com inscrição originária em 2012; R$ 550 
para os inscritos em 2013; e R$ 400 para os advogados 
inscritos em 2014 (anuidades escalonadas). Quem, por 
ventura, não recebeu o carnê pode imprimir a segunda 
via dos boletos diretamente no portal da OAB/MT, no 
link “2ª Via de Boleto”. 

Constituição Federal assegura que deve ter um 
representante da OAB/MT acompanhando os 
trâmites do certame, é imprescindível e justo 
que as regras sejam efetivamente cumpridas”.
 Para o juiz, “não se identificou que a OAB/MT 
tivesse sido notificada, de modo específico, para 
participar de sua realização no que se refere 
ao cargo de procurador jurídico. Sendo assim, 
gritante a ilegalidade na realização do certame 
para a investidura no cargo para procurador ju-
rídico do Município de Reserva do Cabaçal/MT. 
Então, entendo que a liminar deve ser concedida 
em face da plausibilidade jurídica da pretensão 
e para evitar lesão definitiva a eventual direito, 
eis que, convicto de que a Ordem dos Advo-
gados do Brasil, Seccional do Estado de Mato 
Grosso, não se fez presente por meio de seu 
representante, na realização do certame, tam-
pouco estava ciente ou fora notificado de sua 
existência”.
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Criada nova Comissão 
de Direito Municipal 

Alvarás de soltura no horário 

A nova Comissão de Direito Municipal, presidi-
da pelo conselheiro estadual Humberto Del Nery, 
com o apoio do vice-presidente, Fernando Biral, 
foi criada diante da necessidade de estudos e ações 
com vistas à atuação do ente municipal que tem com 
autonomia política, administrativa e financeira para 
atender ao interesse público e cujos problemas são 
percebidos de imediato pelos cidadãos. “É um ramo 
pouco estudado e explorado e muitas determinações 
legais não estão sendo cumpridas, a exemplo do que 
determina o Estatuto das Cidades”, observou Del 
Nery. 
Fernando Biral lembrou que muitas cidades estão 
em pleno crescimento, porém, de forma desorde-
nada e sem planejamento e a Comissão pretende se 
aproximar de instituições como a Associação Mato-
Grossense dos Municípios, do poder público (pre-
feituras e câmaras) para promover palestras, seminá-
rios e debates visando melhorias para a população.

A Comissão de Direito 
Penal e Processo Penal 
conquistou o direito 
dos oficiais de justiça 
de Cáceres cumprirem 
alvarás de soltura, após 
serem distribuídos pela 
Central de Mandados, 
independente de horá-
rio. Os oficiais haviam 
solicitado à Corregedo-
ria-Geral da Justiça que 
os gestores expedissem 
os alvarás de soltura até 
às 16h ou que a entre-
ga desses documentos 
não ocorresse após esse 
horário. A Comissão 
apontou que essa norma 
era contrária ao que 
determina a Resolução 
nº 108/2010 do Conse-
lho Nacional de Justiça 
e requereu a revogação 
da medida inconstitu-
cional. O corregedor 
concordou e alterou a 
norma. 

Sugestões para 
sistema prisional - O 
presidente da CDPPP, 
Waldir Caldas, reuniu-
se com o secretário de 
Estado de Justiça e Di-
reitos Humanos e com 
o secretário-adjunto 
para tratar de questões 

relativas ao sistema 
penitenciário. Entre ou-
tros assuntos, trataram 
dos questionamentos 
acerca da qualidade da 
alimentação fornecida 
aos reeducandos. Ao 
final, o ficou decidido 
que todas as unidades 
prisionais afixem cópia 
da Portaria nº 07/2012/
GAB/SEJUD, que 
normatiza a entrada de 
advogados nos esta-
belecimentos penais e 
unidades socioeducati-
vas do Estado. 

Carta do Fórum 
do Sistema Prisional - 

Waldir Caldas também 
divulgou aos advoga-
dos que atuam na área 
criminal a “Carta do 
Fórum Mato-grossense 
para Modernização e 
Humanização do Siste-
ma Prisional”, resultado 
de palestras e debates 
na qual foram traçadas 
as diretrizes e ações a 
serem implementadas 
nos prazos estipula-
dos. “Participamos de 
debates colaborando 
com sugestões a partir 
da nossa experiência e 
gostaríamos de divul-
gar ao maior número 

possível de advogados e 
advogadas criminalistas 
para que tenham conhe-
cimento, participem e 
nos auxiliem na cobran-
ça de resultados”. 
Entres as principais de-
liberações estão medi-
das que visam garantir 
assistência contínua 
de saúde psicológica 
e social aos agentes 
penitenciários, internos 
e famílias; assegurar a 
proximidade do reedu-
cando com sua família; 
utilizar tornozeleiras 
eletrônicas; dentre 
outras.

Reflexões e homenagens marcaram o Mês da Mulher 
Homenagens e re-

flexões sobre o papel 
da mulher na sociedade 
e a valorização de sua 
força de trabalho, fami-
liar e como ser humano 
e a entrega de um mo-
numento denominado 
“Advogadas Guerreiras”, 
elaborado pelo presidente 
da Comissão de Estudos 
Tributários da OAB/MT, 
Darius Canavarros Palma, 
marcaram as comemora-
ções do “Março Sempre 
Mulher” na sede da Sec-
cional.  A então presidente 
da Comissão de Direitos 
da Mulher, Ana Lúcia 
Ricarte, e as integrantes 
também foram empossa-
das na ocasião. 
O mês todo contou com 
palestras sobre Coaching, 
motivacional e eventos em 
Cuiabá e no interior como 
parte da programação, em 
parceria com instituições. 
A pianista, intérprete e 
empresária Betth Ripoli, 
acompanhada de três mu-
sicistas, contou a própria 
história de violência 
doméstica e de superação 
através de explanações e 
músicas. A homenagem 
à advogada Alessandra 
Martignago, assassinada 
em março em Primavera 
do Leste, abriu o evento 

que lembrou os sete anos 
da Lei Maria da Penha 
organizado pela Comissão 
da Mulher e pela Defenso-
ria Pública. 

Competência das 
varas - A presidente da 
Comissão da Mulher se 
reuniu com o presidente 
do TJMT para tratar dos 
processos relativos às 
Varas de Violência Do-
méstica e Familiar contra 
a Mulher. Elas entregaram 
um manifesto assinado por 
advogadas, juízas, promo-
toras de justiça, defensoras 
públicas e outras profis-
sionais, além da própria 
Maria da Penha, cujo caso 

motivou o projeto que 
se tornou a Lei Maria da 
Penha nº 11.340/2006. O 
grupo buscou o fim do im-
passe quanto às causas a 
serem julgadas pelas Varas 
(conflito de competência). 
A maioria dos magistra-
dos entende que somente 
os processos criminais 
relativos à violência e às 
medidas protetivas devem 
tramitar na unidade e que 
os processos cíveis como 
dissolução de casamento, 
alimentos e guarda, mes-
mo que se refiram ao mes-
mo caso, devem tramitar 
nas varas de família. As 
desembargadoras Maria 

Helena Póvoas e Clarice 
Claudino da Silva afirma-
ram que o posicionamento 
dos juízes fere a Lei Maria 
da Penha e as vítimas 
de violência doméstica, 
já que pode gerar danos 
irremediáveis. 

Entrega de mantimen-
tos - A CDM em parceria 
com a Comissão do Jo-
vem Advogado entregou 
150 latas de leite em pó 
ao projeto Sonha Brasil, 
que atende 150 meninas 
de 8 a 16 anos no bairro 
Pedra 90 em Cuiabá. Os 
produtos foram arrecada-
dos por meio de inscrições 

em palestras, cursos e 
eventos realizados na sede 
da Seccional neste início 
de ano. Outras 100 latas 
foram entregues para a 
Associação dos Amigos 
da Criança com Câncer 
(AACC). A Comissão 
também contribuiu para a 
AACC por meio da Cam-
panha McDia Feliz 2013. 
Advogadas comercializa-
ram mais de 810 tickets e 
18 camisetas em eventos. 
Na a Casa de Amparo, 
elas fizeram uma festa 
‘julina’ para as meninas 
atendidas com o apoio de 
empresárias.
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Codel colabora para 
relatório sobre PJe 

OO conselheiro estadual e presidente 
da Comissão de Direito Eletrônico 
da OAB/MT, Eduardo Manzeppi, 
representou a instituição em reunião 
no Conselho Federal sobre proble-

mas detectados  na utilização do PJe. Juntamente 
com presidentes das Comissões de Tecnologia da 
Informação de todas as Seccionais, foram indicados 
os cinco maiores obstáculos à implantação do pro-
cesso eletrônico. A comissão da OAB/MT atuou em 
dois problemas: infraestrutura de internet e energia e 
acessibilidade, os quais entende serem os dois pontos 
a serem resolvidos com mais urgência. 
 Melhorias no Projudi e PJe - Eduardo Manzeppi 
tem atuado em prol do amplo acesso aos sistemas do 
Projudi e PJe e apontou algumas ações na primeira 
reunião de Presidentes das Comissões Temáticas. As 
instabilidades do Projudi e os inúmeros erros apre-
sentados pelo PJe o levaram a atuar em conjunto com 
as equipes de informática do TJMT e  do TRT/MT. 
Em breve a OAB/MT e a Codel lançarão um serviço 
para os advogados serem incluídos no programa de 
inclusão digital, receberem treinamentos, suportes 
técnicos e informações para a aquisição de equi-
pamentos de informática com descontos especiais, 
dentre outros benefícios, também em parceria com a 
CAA/MT. 

Sugestão - Maurício Aude e Eduardo Manze-
ppi se reuniram com o corregedor-geral da justiça 
para apresentar sugestões acerca do Projudi. Um dos 
principais pedidos refere-se a um canal de comunica-

ção entre a OAB/MT e o TJMT para, quando houver 
inconsistências no sistema, seja informado imediata-
mente aos advogados por meio dos portais eletrôni-
cos das duas instituições. 

Programas robôs - O Projudi possui uma nova 
função de segurança contra programas robôs. “São 
os chamados ‘captcha’ configurados para aparecerem 
nas seguintes situações: caso seja feito três logins em 
menos de cinco segundos; e caso seja feito mais de 
cinco consultas em menos de 20 segundos”, expli-
cou Eduardo Manzeppi. Conforme o advogado, há 
escritórios de advocacia que possuem o programa 
para fazer pesquisas de forma rápida em um grande 
número de processos e esse procedimento era feito 
em horários de grande volume de serviços no Projudi 

tornando o sistema mais lento. Assim, o advogado 
que possuir banco de dados dos processos com atua-
lização automática através de funções “robôs” deve 
procurar a Coordenação de Tecnologia da Informação 
do TJMT para que façam o cadastro com IP para libe-
ração no servidor do sistema. 

PEA é mais vantajoso - Eduardo Manzeppi 
orienta os advogados e advogadas a utilizarem o 
sistema de Peticionamento Eletrônico do Advoga-
do ao invés do Protocolo Integrado. “Enquanto no 
Protocolo Integrado precisamos pagar R$ 8,30, no 
PEA a taxa de envio é de cerca de R$ 3, uma redução 
significativa de custo. Assim os profissionais não 
precisarão se deslocar no trânsito caótico da capital e 
enfrentar filas no guichê do Fórum”. 

Apolo Digital - Eduardo Manzeppi participou 
do lançamento do programa Apolo Eletrônico, pela 
Corregedoria-Geral da Justiça no Fórum de Poconé, 
que proporciona mais agilidade na Justiça de Primei-
ra Instância. Também participaram o representante da 
Subseção da OAB de Várzea Grande, que atende a 
comarca, Jander Babata; entre outras autoridades. 

Software de cálculo - As diretorias da OAB/MT 
e da Codel enviaram ofício ao presidente do TJMT 
requerendo a renovação da licença do software que 
realiza cálculo de cumprimentos de sentença da Con-
tadoria do Fórum da Comarca de Cuiabá e também 
informações sobre o motivo que levou o Projudi a 
deixar de enviar mensagens de “Push” com intimação 
das movimentações dos processos aos advogados 
cadastrados.

Advogados atenderam 517 pessoas            
no Dia do Trabalho 

No dia do trabalho, 
membros das Comissões 
de Direito do Trabalho e 
de Direito Previdenciá-
rio da OAB/MT atende-
ram 517 trabalhadores 
na Praça Alencastro, em 
Cuiabá. 
O presidente da CDT, 
Marcos Avallone, 
informou que “muitas 
das pessoas não sabiam 
ou não conheciam todos 
os direitos, inclusive 

empregadores, o que 
nos motivou a prestar 
esses esclarecimentos 
em homenagem ao Dia 
do Trabalho”.

TRT/MT - A CDT 
atuou especialmen-
te junto ao Tribunal 
Regional do Trabalho 
apresentando demandas 
relativas à prática da 
advocacia trabalhista em 
conjunto com a Comis-
são de Direito Eletrô-

nico, já que grande 
parte das preocupações 
referia-se ao Processo 
Judicial Eletrônico. 
Em uma das ocasiões, o 
presidente da CDT par-
ticipou como palestrante 
de curso ministrado 
pelo TRT/MT a peritos 
judiciais.  
O advogado foi con-
vidado para discutir e 
esclarecer dúvidas com 
a finalidade de melhorar 

a prestação de trabalho 
de ambas as profissões. 

 Palestras - Além 
disso, a CDT foi par-
ceria na realização de 
palestras com quatro 
ministros do TST e 
acompanhou a direto-
ria nas mobilizações 
em prol da aprovação 
do Projeto de Lei da 
Câmara nº 33/2013 que 
institui honorários traba-
lhistas sucumbenciais.

Trabalhos para Copa 
acompanhados   

por CDIU  
A Comissão de Direito Imobiliário e Urbanístico 
da OAB/MT, com o apoio da diretoria, buscou 
acompanhar os trabalhos da Secopa no que diz 
respeito às obras de mobilidade urbana em prol da 
Copa de 2014, com foco nas desapropriações de 
áreas. A comissão recebeu reclamações de dificul-
dade de acesso às informações e dos valores de 
indenização que estão sendo considerados irri-
sórios. Um ofício foi encaminhado ao secretário 
da Secopa, Maurício Souza Guimarães, solicitou 
informações sobre locais, logradouros e imóveis a 
serem desapropriados. 
O presidente da OAB/MT, Maurício Aude, expli-
cou que “a notificação se fez necessária diante do 
fato de que a sociedade tem demonstrando que 
espera que a COPA 2014 deixe efetivamente um 
legado e não um passivo, sendo extremamente 
necessário que as informações sejam transparen-
tes”.  Luiz Carlos Assumpção Junior representou 
a OAB/MT em reuniões na Secopa sobre ações 
voltadas para diminuir o impacto das obras de 
mobilidade urbana para a sociedade com repre-
sentantes da SMTU, Autcan, Consórcio VLT, 
Sindipetróleo e Facmat.

Comissão de Direito 
Internacional na Secopa 

A Comissão de Direito Internacional da 
OAB/MT se reuniu para tratar das ações 
junto à Secopa. O presidente da CDI, Kleber 
Matos, a secretária, Thaís Retore, e o consul-
tor de intercâmbios Gavur Kirst debateram 
acerca das atividades junto à Secopa visando 
obter informações sobre o relacionamento do 
Estado e da secretaria com os representantes 

de outros países, bem como cobrar informa-
ções sobre o andamento das obras da Copa 
do Mundo. 

Conforme Tocantins, para alcançar esse 
fim “foi proposto aos membros o encami-
nhamento de um ofício à Secopa solicitando 
o agendamento de uma visita para colabo-
rar com os trabalhos e que seja realizado o 
protocolo de ofícios com solicitações espe-
cíficas, participando ativamente na cobrança 
dos resultados propostos por esta secreta-
ria”.
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OAB/MT defende 
advogado que teve 
honorário aviltado 

Comissão de Direito Bancário 
propõe mudanças 

Maus tratos de idosos são alvos   
de denúncia 

Presidente da CDE coordena       
o “Eleições Limpas” 

A Comissão de Defesa dos Honorários Advoca-
tícios, criada no início da atual gestão, atuou na 
defesa de um advogado que denunciou aviltamento 
de honorários por parte de um magistrado fede-
ral que inseriu o crédito originado de honorários 
advocatícios contratuais junto aos credores quiro-
grafários, desconsiderando a natureza alimentar da 
verba. O parecer foi elaborado pelo vice-presidente 
da comissão, Matheus Cunha.

Denúncia - A diretoria da OAB/MT recebeu 
denúncia de um advogado envolvendo aviltamento 
de honorários advocatícios, com tabelamento de 
valores preestabelecidos a serem pagos em caso 
de parceria firmada, proposta por um escritório de 
Porto Alegre. De acordo com o documento enviado 
à OAB/MT, a contratação seria feita por ato soli-
citado e não por processo, com os valores de R$ 
60 e R$ 30 (audiências feitas por advogados e por 
prepostos, respectivamente), R$ 10 (protocolo), 
R$ 20 (diligência) e R$ 40 (audiência no Procon). 
Conforme a proposta apresentada ao advogado, o 
escritório de Porto Alegre ainda ressarciria as des-
pesas com cópias e protocolos.  
 A comissão tem recebido diversas denúncias de 
aviltamentos semelhantes e também de decisões 
judiciais estipulando honorários ínfimos e convi-
da os colegas advogados e advogadas a somarem 
esforços nessa atuação de defesa e combate aos 
diversos casos. 

Audiência pública - 
A CDE realizou audiência 
pública em parceria com 
o Movimento de Combate 
à Corrupção Eleitoral, de 
onde surgiram diversas 
sugestões voltadas para o 
aprimoramento do sistema 
eleitoral no Brasil. O 
secretário-geral do Con-

selho Federal da OAB, 
Cláudio Pereira de Souza 
Neto, presente no evento 
elogiou a iniciativa. A 
diretoria da OAB/MT e a 
CDE realizaram café da 
manhã com parlamentares 
para buscar apoio para o 
projeto. 

Representação - 

Outra participação foi em 
reunião, em Brasília, junto 
à Comissão Especial do 
CFOAB para deliberar 
estratégias de articulação 
nos 26 estados e Distrito 
Federal em apoio ao pro-
jeto de iniciativa popular 
“Eleições Limpas”, que 
trata da reforma políti-

ca. Silvio Teles também 
participou do Curso de 
Pós-Graduação em Direito 
Eleitoral e Improbidade 
Administrativa, realizada 
pela Fundação Escola 
Superior do Ministério 
Público de Mato Grosso 
em parceria com a Escola 
Superior de Advocacia. 

Um cenário que aflige a classe 
advocatícia e já não é mais novidade 
é a constante morosidade da justiça 
mato-grossense devido à falta de 
juízes, servidores, estrutura física 
adequada para o trabalho. Para con-
tribuir com a mudança, a Comissão 
de Direito Bancário e Securitário da 
OAB/MT propôs alterações visando 
melhorar a celeridade processual, 
em especial, nessa área. Conforme 
o presidente, Evandro Cesar A. dos 
Santos, uma das sugestões foi a cria-
ção de uma Câmara Especializada 

de Direito Bancário e Securitário no 
Tribunal de Justiça.

   
Conciliação - Os integrantes da 

comissão também participaram da 
Semana Nacional de Conciliação, 
que se tornou oportunidade de resol-
ver conflitos judiciais de forma ágil 
e eficaz beneficiando todas as partes 
envolvidas. Evandro dos Santos 
destacou que a Semana Nacional de 
Conciliação, organizada pelo CNJ, é 
o melhor caminho para aqueles que 
querem resolver os seus processos. 

O presidente da Comissão 
de Direito do Idoso da OAB/
MT, Isandir Rezende, denun-
ciou maus tratos e cárcere 
privado de idosos à Secretaria 
Municipal de Assistência So-
cial e ao Conselho Municipal 
dos Direitos da Pessoa Idosa. 
Uma senhora estaria com pro-
blemas de saúde por falta de 
cuidados e o filho vivia preso 
em “condições desumanas 
de habitação, com privação 
de alimentos, sem higiene, 
sem atendimento médico e 
se alimentando junto com 

animais”.
Isandir Resende atuou 

em 2013 em Cuiabá e no 

interior do Estado na defesa 
dos direitos dos idosos. Na 
Tribuna Livre da Câmara 
de Vereadores de Cuiabá 
falou das dificuldades que 
os idosos enfrentam diaria-
mente nas áreas de trans-
porte, saúde e moradia. Em 
conjunto com o presidente 
do Sindicato Estadual dos 
Aposentados, Pensionistas 
e Idosos de Mato Grosso, 
Francisco Bentinho, e apo-
sentados, distribuiu exem-
plares do Estatuto do Idoso 
no Terminal Rodoviário de 

Cuiabá, visando a cons-
cientização dos empresários 
acerca da gratuidade no 
transporte interestadual e 
intermunicipal para idosos. 

Parceria – Isandir 
Rezende acompanhou 
a assinatura da parceria 
entre a Sala da Mulher da 
Assembleia Legislativa e 
o Sindapi-MT para levar 
palestras e seminários sobre 
os direitos e deveres dos 
aposentados, pensionistas e 
idosos para os municípios 
do interior. 

CDP consegue juiz para 
Sexta Vara Federal 

  Após pedido da Comis-
são de Direito Previden-
ciário, o juiz diretor do 
Foro da Seção Judiciária 
de Mato Grosso, Paulo 
Cézar Sodré, informou 
que a Sexta Vara da Justi-
ça Federal, onde funciona 
o Juizado Especial, já 
conta com magistrado 
substituto, o que normali-
za as dificuldades elen-
cadas pela diretoria da 
comissão. 
De acordo com a presi-
dente e a vice-presidente 
da comissão, Camila 
Santos e Mariza Castro, 
as principais dificuldades 
encontradas por advo-
gados e advogadas que 
atuam na área previden-
ciária eram a ausência de 
envio de Requisição de 
Pequeno Valor ao TRF, 

a prolação de sentenças, 
intimação para manifestar 
em laudo médico juntado 
aos autos ou mesmo a 
homologação de acor-
dos já avençados entre 
autarquia previdenciária e 
advogados. 
“O juiz é substituto, 

mas pretende ficar em 
Cuiabá, inclusive mar-
cou uma reunião para a 
semana que vem com 
nossa comissão para 
implantar mudanças no 
JEF, pois tem muitas 
ideias. Acredito que ago-
ra os trabalhos fluam”, 
analisou Camila Santos. 
A advogada informou 
à época que, conforme 
informações de colegas, 
perdurava por mais de 30 
dias a ausência de envio 
de requisição de pequeno 
valor ao TRF, a prolação 
de sentenças, intima-
ção para manifestar em 
laudo médico juntado 
aos autos ou mesmo a 
homologação de acor-
dos já avençados entre 
autarquia previdenciária 
e advogados.
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CDS participa de 
audiência sobre 

diversidade sexual 

Observatório do Judiciário foi 
um marco da CAJ 

Comissão da Atividade Advocatícia 
criada para orientar 

CCRS atua em 
diversas frentes em 
prol da sociedade 

O presidente da Comissão de Acompanhamento 
da Atividade Advocatícia, Ueber de Carvalho, 
apresentou os desafios para a atuação de uma 
das mais recentes comissões criadas pela OAB/
MT em reunião com os presidentes de Comis-
sões Temáticas. Entre os objetivos estão obstar 
não inscritos à prática de atos privativos dos 
advogados; impedir o exercício por bacharéis 
incompatíveis; dentre outros. A intenção é fazer 
um trabalho de orientação em parceria com a 

ESA/MT com palestras voltadas para cada uma 
das questões apresentadas. 
O presidente da Escola, Bruno Castro, colocou-
se à disposição para programar as datas em 
Cuiabá e no interior. 
Ueber Carvalho ressaltou a intenção de impedir 
que advogados suspensos ou expulsos exerçam 
a advocacia, tornando mais efetivo o cum-
primento das decisões do Tribunal de Ética e 
Disciplina. 

CDC reúne juristas em Congresso   
de Direito do Consumidor 

A Comissão de Acesso à Justiça instituiu como 
primeira ação o “Observatório do Judiciário”, 
um canal de comunicação com os advogados e 
advogadas para receber manifestações acerca de 
morosidade processual. Conforme o presidente, 
Eduardo Guimarães, ao apresentar os dados dos 
autos com documentos comprobatórios da demora 
em despachos ou decisões, em quaisquer ramos ou 
instâncias do Poder Judiciário em Mato Grosso, o 
cadastro é remetido aos integrantes da comissão. 
E o resultado foi surpreendente, dezenas de ma-
nifestações foram registradas e geraram ofícios 
aos Tribunais, Varas e Juizados Especiais para 
que adotem providências imediatas e legais aptas 
a impulsionarem o feito, além da intervenção da 
Procuradoria Jurídica da OAB/MT junto aos ma-
gistrados e servidores, preservando a identificação 
do reclamante. 

Destaque – Um processo ajuizado em 16 de de-
zembro de 2010 foi sentenciado após a OAB/MT 
e a Comissão de Acesso à Justiça terem oficiado o 

O presidente da Comissão da Diversidade Sexual da 
OAB/MT, João Paulo Carvalho Dias, participou da 
audiência pública realizada na Câmara Municipal de 
Cuiabá para discutir assuntos relativos à diversidade 
sexual no Estado. Conforme o advogado, ainda há 
muito a ser feito para garantir os direitos do público 
LGBT. O advogado abordou a dificuldade enfrenta-
da para a aprovação de políticas públicas que garan-
tam o amplo acesso à cidadania do público LGBT e 
pediu apoio dos parlamentares para a aprovação dos 
projetos de lei voltados para a categoria. Entre as 
propostas, o advogado citou o Projeto de Lei nº 122 
que criminaliza a homofobia. Ele colocou a comis-
são da OAB/MT à disposição e recebeu o prêmio de 
Direitos Humanos pela luta em favor da população 
LGBT.

A Campanha do Agasalho 2013 foi realizada pela 
Comissão de Cultura e Responsabilidade Social em 
parceria com a Comissão de Direito da Mulher, arre-
cadando roupas de frio, cobertores, lençóis, traves-
seiros, meias, toucas, calçados em boas condições de 
uso para adultos e crianças. A ação envolveu as sub-
seções, cujos donativos foram entregues às entidades 
dos respectivos municípios. 

A CCRS também atuou em reunião junto ao 
TJMT para tratar de assuntos relativos à retomada da 
instalação do projeto Casa da Justiça e Cidadania. Os 
representantes da Seccional pediram a reativação do 
espaço para que a sociedade fique mais próxima do 
órgão. 

Nova diretoria - A comissão iniciou o ano sob a 
presidência de João Paulo Moreschi, o qual a transmi-
tiu para Gabriela Tortola, que atuou de forma efetiva 
nos projetos do OAB/MT 80 anos realizados em sete 
subseções do interior do Estado. 

 A Comissão de Defesa do 
Consumidor reuniu juristas 
e advogados durante a 
realização do “Encontro 
Mato-Grossense de Direito 
do Consumidor”, pro-
movido em parceria com 
a ESA/MT, CAAMT e 
instituições. O presidente 
da CDC, Carlos Rafael de 
Carvalho, ressaltou que 
“estamos fazendo da OAB/
MT uma entidade social, 
que participa historica-
mente de um processo 
democrático como na 
época da ditadura. O CDC 
é um manual de bolso para 
todos porque o consumi-

dor informado jamais será 
enganado”. Os palestrantes 
foram Ivan de Oliveira Sil-
va; Hildebrando Marques; 
Sergio Cavalieri Filho; e 
Ana Cristina Feldner.

ALMT - Carlos Rafael 
Carvalho participou de 
reunião na Assembleia 
Legislativa para debater di-
versos assuntos de interes-
se social e também tomou 

posse como membro do 
Conselho Municipal de 
Defesa do Consumidor de 
Cuiabá. 
Informações à sociedade 
- Integrantes da CDC es-
tiveram na Praça Ipiranga 
orientando a população 
acerca dos direitos bási-
cos que cada cidadão tem 
quando se envolve em re-
lações comerciais com em-
presas de diversos ramos 
da indústria e entregando 
cartilha contendo esses di-
reitos. Foram distribuídas 
mais de 700 unidades para 
a população. 

juiz do Terceiro Juizado Especial de Cuiabá pedin-
do providências. O ofício foi enviado ao magistra-
do no dia 16 de julho e a decisão proferida no dia 
1º de agosto. 

Comissão de Estagiários se reúne com acadêmicos 
O secretário-geral da OAB/
MT, Daniel Teixeira, o 
diretor-adjunto da Escola 
Superior de Advocacia, 
Dejango Campos, e o 
presidente da Comissão de 
Estagiários, Robison Pazet-
to Junior, reuniram-se com 
acadêmicos de Direito da 
Universidade Federal de 
Mato Grosso para debater 
melhorias na qualidade do 

ensino. O encontro ocorreu 
na ESA/MT onde foi discu-
tida a necessidade de está-
gio desde o início do curso 
e a melhoria dos valores 
da bolsa auxílio, hoje em 
média de R$ 600. Daniel 
Teixeira, que também é 
presidente da Comissão de 
Estágio e Exame de Ordem, 
ressaltou ser fundamental o 
aprendizado em escritórios 

de advocacia porque terão 
a oportunidade de viven-
ciar a teoria da sala de aula 
com a prática. “É preciso 
aprofundar o conhecimento 
e a OAB/MT proporciona 
essas condições, ou seja, 
toda semana tem cursos 
telepresenciais com valores 
simbólicos sobre diversas 
áreas do direito, além das 
palestras e outros eventos”.
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Saúde para o 
negro é prioridade 

Advogadas ministram palestras na 
Associação dos Cegos Comissão de Estudos 

Tributários tem membro 
consultor em comissão nacional 

Pesquisa busca melhorias no     
ensino jurídico 

Direitos Humanos no    
combate à tortura 

A criação do comitê 
estadual para atuar no 
Plano de Ações Inte-
gradas para Prevenção 
e Combate à Tortura no 
Brasil foi debatida em 
Cuiabá, da qual parti-
cipou a presidente da 
Comissão de Direitos 
Humanos da OAB/MT, 
Betsey Polistchuck 
de Miranda. Além da 
Ordem, o comitê esta-
dual foi formado pela 
Secretaria de Estado 
de Justiça e Direitos 
Humanos, Ministério 
Público, Tribunal de 
Justiça, Defensoria 
Pública, Comissão de 
Direitos Humanos da 
Assembleia Legislativa 
e o Movimento Nacio-
nal de Direitos Huma-

nos de Mato Grosso. 
Outras atuações 

- Uma das denúncias 
feitas pela presidente 
da Comissão de Direi-
tos Humanos, de que 
visitantes mulheres 
estariam sendo desres-
peitadas na Penitenci-
ária Central do Estado 
na revista, gerou afasta-
mento de dois servi-
dores de suas funções. 
Betsey de Miranda 
participou do mutirão 
no Presídio Feminino 
Ana Maria do Couto 
May, realizado com a 
ajuda de outros opera-
dores a convite do juiz 
da 2ª Vara Criminal de 
Cuiabá. Ao todo foram 
ouvidas 260 reeducan-
das e Betsey Miranda 

ouviu cerca de 50 
detentas em dois dias. 
Havia cinco com sen-
tenças condenatórias 
transitadas em julgado 
e as presas provisórias 
aguardavam julgamen-
to há seis meses ou 
mais de um ano, além 
de haver reeducandas 

com tuberculose, HIV, 
distúrbios mentais gra-
ves; outras sem trata-
mento dentário; gestan-
tes sem pré-natal. Os 
fatos foram levados às 
autoridades competen-
tes para providências. 
Reuniões na Vara da 
Infância e Juventude 
para tratar de melhorias 
no sistema socioeduca-
tivo e ofícios com pe-
didos das esposas dos 
reeducandos da PCE 
requerendo melho-
res condições para os 
maridos detidos foram 
outras ações da CDH. 
Elas pediram mais mé-
dicos; restabelecimento 
do sistema de água; 
retorno do sistema reli-
gioso; dentre outros. 

A ex-presidente da Comissão da 
Infância e Juventude da OAB/MT, 
Rosarinha Bastos, e a secretária-geral 
da OAB de Várzea Grande, Alexandra 
Nogueira, ministraram palestra em 
março de 2013 durante o II Encontro 
de Mulheres com Deficiência Visual, a 
convite da Associação Mato-Grossen-
se dos Cegos e seu Grupo de Mulheres 
“Abelha Rainha”.

Repúdio à violência - A advogada 
Rosarinha Bastos repudiou as cenas de 
abuso sexual praticado por um homem 
contra um menino de três anos duran-
te o dia em praça pública na cidade 
de Quirinópolis, Goiás. A cena foi 
filmada por uma vizinha que entregou 

a gravação ao Conselho Tutelar, cujas 
fotos foram divulgadas em meios de 
comunicação. O acusado foi preso em 
seguida. 

Criação de Vara é luta desde 2004 
- A então presidente da CIJ, Rosari-
nha Bastos, comemorou o anúncio da 
possibilidade da criação de uma Vara 
Especializada de Combate à Violência 
contra Crianças e Adolescentes em 
Cuiabá pelo Tribunal de Justiça e res-
saltou que essa é uma luta da comissão 
desde 2004, quando já atuava na área. 
Nesse período, quando foi criada a 
Delegacia Especializada de Defesa dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, 
alertou para a necessidade. 

As Comissões de Ensino Jurídico, de Advogados 
Professores e de Estágio e Exame de Ordem da OAB/
MT realizaram ações junto às faculdades de Direito de 
Cuiabá para buscar a melhoria no ensino e nas estru-
turas dos cursos de Direito oferecidos no Estado. O 
presidente da Comissão de Exame de Ordem e secre-
tário-geral da OAB/MT, Daniel Teixeira, observou a 
necessidade de se fazer um diagnóstico da situação a 
partir de audiências com os representantes de alunos, 
professores e diretores.  
O primeiro encontro foi na Universidade de Cuiabá 
com líderes das 21 turmas do período matutino e das 
do noturno, ou seja, representantes do primeiro ao 
décimo semestres. 
Os debates foram conduzidos por Daniel Teixeira, 
pelo presidente da Comissão de Ensino Jurídico, José 
Patrocínio Júnior, e o vice-presidente, Artur Cony 
Cavalcanti.

Atuação - A diretoria da OAB/MT encaminhou à 
direção da Unic diversas reivindicações e denúncias 
em relação ao ensino jurídico. As questões também 
foram relatadas, posteriormente, em documento 
contendo abaixo assinado protocolizado por discentes 
junto à OAB/MT. O presidente da Seccional, Maurício 
Aude, ressaltou que a OAB/MT não pode se furtar de 

fiscalizar e denunciar possíveis falhas nas faculdades, 
lembrando que a instituição tem parecer vinculativo 
junto ao Ministério da Educação e Cultura. “A dire-
toria recebeu a visita de alunos trazendo documento 
com mais de 200 assinaturas. A nossa gestão preza 
pelo bem dos professores, dos alunos e da sociedade 
que espera uma classe de advogados preparada para 
lidar com sua honra, seu patrimônio, com sua vida”, 
consignou. 

Implantação de projeto - Os presidentes das Co-
missões de Ensino Jurídico, José Patrocínio Júnior, de 
Advogados Professores, Dejango Campos, e o vice-
presidente da Comissão do Jovem Advogado, Mário 
Olímpio Neto, reuniram-se para conhecer um projeto 
do presidente da Comissão de Estagiários, Robison 
Pazzeto Júnior, para estimular os acadêmicos de Direi-
to a aprofundarem os estudos e buscarem melhoria na 
qualidade do ensino. 

O projeto “Centro Acadêmico de Conhecimentos 
Gerais” consiste em elaborar um material didático de 
qualidade, produzido por alunos, auxiliado e revisado 
por professores e profissionais da área jurídica. Depois 
de passar por todas as etapas previstas, o material será 
publicado em um site próprio, além de ter material 
impresso à disposição dos acadêmicos.

A Comissão de Igualdade Racial da OAB/
MT, presidida pelo advogado Augusto Cesar 
Frutuoso, buscou apoio de outras comissões 
e da presidente do Instituto de Mulheres 
Negras de Mato Grosso, Antonieta Costa; 
Ana Carolina Costa, da Rede Afrobrasilei-
ra Sociocultural, e advogados para debater 
as deficiências no atendimento ao negro no 
Estado. As convidadas relataram que há falta 
de atendimento adequado aos negros no que 
tange às doenças como a anemia falciforme, 
diabetes tipo II, problemas cardíacos e suge-
riram parceria junto ao Conselho Estadual de 
Saúde e outras instituições. 
Augusto Frutuoso relatou que a prioridade 
será tratar desses assuntos, já que não há es-
tudo aprofundado sobre a saúde da população 
negra e nem legislação específica em Mato 
Grosso.

Campanha contra racismo 

A comissão, em parceria com o Sindicato 
dos Jornalistas de Mato Grosso, por meio da 
Comissão de Jornalista pela Igualdade Ra-
cial, apoiou a campanha denominada “Corija-
MT e OAB/MT contra o racismo”. 

O presidente da Co-
missão de Estudos 
Tributários e Defesa do 
Contribuinte, Darius 
Canavarros Palma, 
assumiu como membro 
consultor da Comissão 
de Direito Tributário 
do Conselho Federal 
da OAB, diante da sua 
atuação em diversas 
frentes no Estado se 
posicionando firme-
mente em defesa da 

sociedade. Uma delas 
foi quanto Projeto de 
Lei que regulamentava 
o Processo Administra-
tivo Tributário apre-
sentado à Assembleia 
Legislativa que gerou 
descontentamento por 
parte de entidades re-
presentativas da socie-
dade porque o compro-
misso do governo era 
que, de forma demo-
crática, seria discutido 

o PAT em razão da sua 
importância histórica 
e da necessidade de se 
trilhar o caminho da 
justiça fiscal.
Darius Palma atuou 
como debatedor no 
“Seminário ICMS”, 
que discutiu a imple-
mentação da Lei Geral 
das Micro e Pequenas 
Empresas organizado 
pelo Sebrae e diversos 
patrocinadores.
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Atuação de CMA junto aos 
órgãos ambientais é elogiada 

Comissões 
Temáticas têm 
liberdade para 

atuar 
A criação de oito novas comissões foi o destaque 
de 2013 no que tange às Comissões Temáticas. São 
elas: Comissões de Acesso à Justiça, de Defesa dos 
Honorários Advocatícios, de Direito Imobiliário e 
Urbanístico, de Direito Municipal, de Acompanha-
mento da Atividade Advocatícia, de Fiscalização dos 
Gastos Públicos, de Igualdade Racial, e de Concilia-
ção, Mediação e Arbitragem. 
O presidente da OAB/MT, Maurício Aude, destaca 
que “a diretoria está muito satisfeita com o traba-
lho de cada uma delas. Esta gestão é participativa, 
democrática e aberta e os advogados e advogadas 
membros das 48 comissões têm liberdade para 
trabalhar. Ao fazer um breve balanço, além dos tra-
balhos desenvolvidos pelas já existentes, vimos im-
portantes resultados como o Observatório da Justiça 
criado pela Comissão de Acesso à Justiça cobrando 
celeridade processual; a atuação da Comissão de 
Honorários para combater aviltamentos e buscar a 
majoração de honorários em juízo junto aos advo-
gados; a presença rotineira da Comissão de Direito 
Imobiliário e Urbanístico na Secopa; da Igualdade 
Racial em debater temas voltados ao preconceito ra-
cial; a atuação das comissões de Direito Municipal e 
de Conciliação junto aos órgãos públicos e outros”. 

CEC faz parecer sobre veto da lei dos Taigs 

Pelo nono ano con-
secutivo a Comissão 
de Meio Ambiente da 
OAB/MT promoveu o 
Congresso Nacional de 
Meio Ambiente, com 
234 participantes.  O 
presidente da CMA, 
Luiz Alfeu Ramos, 
abordou as atuações dos 
membros junto ao Con-
sema e outros órgãos 
e apresentou o livro 
editado com legislações 
e artigos de interesse da 
advocacia. Foram dois 
dias de intensos debates 
e alto nível técnico dos 
painéis.

Novo presidente - A 
presidência da CMA 
foi alterada assumindo, 
portanto, Luiz Alfeu.  O 
presidente da Seccional, 
Maurício Aude, ressal-
tou as conquistas em 
prol da advocacia que 
atua nos órgãos correla-
tos à área, como Incra, 
Ibama e Sema, em espe-
cial, o acesso aos autos 
administrativos. Luiz 
Alfeu Ramos falou das 
atuações dos membros 
junto ao Consema e 

A OAB/MT, Comissões de Estudos Constitucionais 
e de Advogados Públicos da OAB/MT se reuniram 
com um grupo de advogados públicos da Área Ins-
trumental do Governo para tratar do veto ao Projeto 
de Lei nº 25/2013, de estruturação da carreira. O 
presidente da OAB/MT, Maurício Aude, lembrou 
que o projeto de lei foi iniciado a partir de parecer 
da CEC e teve parecer favorável da Procuradoria 
Geral do Estado, mas passou por alterações na 
Assembleia Legislativa e, após aprovado, foi vetado 
pelo governador Silval Barbosa, com base em novo 
parecer contrário da PGE.

PGE e Associação dos Procuradores - A dire-

toria da OAB/MT se reuniu também com represen-
tantes da Procuradoria-Geral e da Associação dos 
Procuradores para ouvir as manifestações sobre o 
veto. “A Ordem ouviu a proposta de todos e agora 
estamos fazendo o mesmo com a PGE e Associa-
ção, pois nosso objetivo é intermediar essa situação 
de modo que ambos os lados fiquem satisfeitos”, 
informou o presidente da OAB/MT. Os represen-
tantes das duas instituições expuseram suas ideias e 
Maurício Aude explicou que a Comissão de Estudos 
Constitucionais fará o parecer sobre o veto para ve-
rificar se há inconstitucionalidade e deixou claro que 
a instituição não será tendenciosa a nenhum lado. 

CPI da Telefonia Móvel - Três representantes da 
OAB/MT participaram da reunião da CPI da Telefo-
nia Móvel da Assembleia Legislativa quais sejam, os 
presidentes das Comissões de Estudos Constitucio-
nais, Felipe Reis, de Estudos Tributários e Defesa do 
Contribuinte, Darius Canavarros, e o vice-presidente 
da Comissão de Defesa do Consumidor, Eduardo 
Santamaria. 

O presidente da Comissão Parlamentar de Inqué-
rito da ALMT, deputado Ondanir Bortolini (Nini-
nho), consignou que “ninguém melhor que a OAB/
MT para nos auxiliar na busca pela aprovação de um 
novo marco para a telefonia móvel”.

outros órgãos e apresen-
tou o livro editado com 
legislações e artigos de 
interesse da advocacia. 
A nova vice-presidente 
da CMA, Mauren 
Lazzaretti também foi 
uma das organizadoras 
do evento que foi muito 
elogiado. 

Ação social - A 
Comissão de Meio 
Ambiente, com o apoio 
da Diretoria da OAB/
MT, realizou uma ação 
social em prol da ala 
da oncologia pediátri-

ca da Santa Casa de 
Cuiabá. O presidente 
da Seccional, Maurício 
Aude, o presidente e 
a vice-presidente da 
comissão, Luiz Alfeu e 
Mauren Lazzaretti, e o 
conselheiro estadual e 
presidente da Comissão 
de Direito Bancário e 
Securitário, Evandro 
Cesar A. dos Santos, 
doaram cinco novos 
aparelhos de ar condi-
cionado à instituição, 
sendo três adquiridos 
com a renda obtida 

com a realização do “9º 
Congresso Nacional 
de Meio Ambiente”, 
em novembro, e dois 
ofertados pela empresa 
Diferente Distribuidora 
de Veículos Ltda, de 
Primavera do Leste e 
Barra do Garças. Os 
advogados foram recep-
cionados pelas coor-
denadoras do setor de 
Doações e Voluntários 
da Santa Casa, Cande-
lária Elizabeth Saboia 
Ribeiro e Scheila Preza 
Moreno. 

Comissão requereu 
aplicação correta de 
lei no site da ALMT 

Criada Comissão de 
Conciliação, Mediação 

e Arbitragem 
A Comissão de Fiscalização dos Gastos Públi-
cos requereu à Presidência da Assembleia Le-
gislativa o cumprimento da Lei nº 12527/2011 
no site da instituição. Conforme o presidente 
da OAB/MT, Maurício Aude, e o presidente 
da comissão, Ivo Matias, este direito à cida-
dania constitui regra, não exceção, e deve ser 
proporcionada pelo poder público de forma 
ativa. A referida comissão foi criada no segun-
do semestre de 2013 e recebeu um importante 
cumprimento.
O presidente da OAB/MT, Maurício Aude, 
recebeu ligação do senador João Capiberibe, 
autor da Lei Complementar 131/2009 parabe-
nizando toda a diretoria pela criação da Co-
missão de Fiscalização dos Gastos Públicos. 

A nova Comissão Especial de Conciliação, Me-
diação e Arbitragem, cujo presidente é o advogado 
João Paulo Moreschi, foi criada em 2013 para atuar 
em parceria com os órgãos do sistema judicial. Mo-
reschi também é membro do Núcleo Permanente 
de Métodos Consensuais de Solução dos Conflitos 
do Tribunal de Justiça e para ele a nova comissão 
“é de fundamental importância dado o relevante 
momento de renovação pelo qual o sistema jurídico 
brasileiro vem passando, por meio do uso de técni-
cas consensuais para solução de conflitos”.

Aumento na tarifa de água - A OAB/MT 
protocolizou parecer junto à Agência Municipal de 
Água e Esgotamento Sanitário de Cuiabá que impe-
diu o reajuste tarifário proposto pela CAB Cuiabá 
em 2013. O parecer foi elaborado pelo advogado 
João Paulo Moreschi, que representa a Seccional 
no Conselho Consultivo da agência reguladora, que 
pediu vistas do processo. 



  w w w . o a b m t .  o r g  .  b r  -  J O R N A L  D A  O A B -  M T | fevereiro | 2014 12    13RETROSPECTIVA 2013 

OAB/VG realiza palestra em Poconé 
A Subseção da 

OAB de Vár-
zea Grande re-
alizou em mar-
ço de 2013, no 

município de Poconé, palestra 
com a advogada Gisele Gaudên-
cio Alves da Silva Ribeiro, com 
o tema “Novas diretrizes do 
direito ambiental: licenciamento 
ambiental municipal e o novo 
Código Florestal”. O evento 
ocorreu no Plenário do Júri do 
fórum e fez parte da progra-
mação Março Mulher da OAB/
VG que a subseção realizou em 
Várzea Grande e em Poconé, 
que também contou com pales-
tras, homenagens às mulheres 
que atuaram com personalidade 
na sociedade, ações sociais em 

prol da Casa de Amparo em 
Várzea Grande e de uma insti-
tuição de Poconé.

 Solução para alvarás e fur-
tos - A presidente da OAB de 
Várzea Grande, Flavia Moretti, 
reuniu-se com o gerente-geral 
do Banco do Brasil para regu-
larizar os saques dos alvarás 
judiciais trabalhistas. Também 
participaram os advogados 
Thiago Coelho, Rodrigo dos 
Santos, Samuel Decker Neto, 
Gisele Gaudêncio e a gerente 
Maria Alice Nogueira.  A agên-
cia 2764-2 centralizará os depó-
sitos trabalhistas bem como os 
levantamentos de alvarás e ficou 
estabelecido que haverá um ge-
rente para atender os advogados 
no horário diferenciado, isto é, 

das 13h30 às 15h30. 
Quando o levantamento for 

realizado em espécie (moeda) 
acima de R$ 5 mil, necessitará 
de previsão de saque com 48 
horas de antecedência.

Os problemas de furtos de 
veículos nos arredores do Fó-
rum da Justiça do Trabalho de 
Várzea Grande foram apresen-
tados pela OAB/MT e OAB/VG 
ao presidente do TRT/MT e ao 
comandante regional da Polí-
cia Militar da cidade. A OAB/
MT propôs parceria para insta-
lar uma guarita em um terreno 
locado pela Justiça do Trabalho 
com um servidor da Seccional 
para controlar o fluxo de veícu-
los até que o novo prédio fique 
pronto.  O militar falou da falta 

de efetivo, mas se comprometeu 
em priorizar as rondas na área 
do Fórum Trabalhista durante 
o horário de funcionamento, 
lembrando que os advogados 
devem registrar Boletim de 
Ocorrência para as estatísticas e 
programações de ações da PM.

Preocupação com fóruns 
- A reestruturação do setor do 
protocolo do Fórum de Várzea 
Grande, a retirada dos carros 
apreendidos do estacionamento 
e um estudo para a criação de 
mais uma vara ou elevação de 
entrância da Comarca de Poco-
né foram tratados em reunião 
entre a Diretoria da OAB/MT 
e da OAB/VG com a Presidên-
cia do Tribunal de Justiça.  A 

comarca de Poconé não tem 
problemas de estrutura física e 
com o Apolo Virtual, porém, o 
volume de processos aumen-
tou muito gerando morosidade, 
apesar dos esforços dos magis-
trados.  

Um novo fórum para Várzea 
Grande seria ideal, porém, dian-
te da prioridade do Tribunal em 
casos mais graves, os advoga-
dos solicitaram a reformulação 
do espaço já que o Protocolo 
fica na entrada do prédio provo-
cando congestionamento com 
filas, além da espera debaixo 
de sol e chuva. A retirada dos 
veículos apreendidos, alguns 
há mais de 15 anos, para liberar 
espaço no estacionamento, foi 
outro pleito apontado. A pre-

sidente da OAB/VG também 
relatou a falta de espaço no 
Fórum onde foi instalado o Jui-
zado Especial do Jardim Gló-
ria depois de retirado da Unic 
Várzea Grande.  Outra demanda 
foi referente à instalação do Jui-
zado Especial Criminal, antiga 
reivindicação dos advogados 
que atuam em Várzea Grande e 
também dos juízes. 

Sede da OAB/VG é refor-
mada - A sede da OAB em 
Várzea Grande foi reformada 
pela primeira vez depois de 
sua construção em 2001, com 
o apoio da Diretoria da OAB/
MT, proporcionando melhorias 
para a advocacia. A presidente 
da Subseção, Flávia Moretti, 

ressaltou que “a revitalização 
contou com novas pinturas ex-
terna e interna, ampliação da 
recepção, criando-se um hall 
mais espaçoso para eventos; 
além da instalação de novo ar 
condicionado, a manutenção 

dos equipamentos existentes 
e criação da nova Galeria dos 
Ex-presidentes”. 

Entre outras ações, Flávia 
Moretti também destacou a 
reestruturação da Sala dos 
Advogados em agosto de 

2011, com apoio da OAB/MT 
e CAA/MT, sendo que a Sub-
seção ficou responsável pela 
pintura, instalações do sistema 
em rede, e compra de novos 
móveis com a renda obtida da 
festa ‘julina’.

Revogação do Enunciado 158 foi um marco 

Encontro de Jovens Advogados será realizado em MT 
 Em novembro de 2013 foi realizado o 

XII Encontro Nacional de Jovens Ad-
vogados em Belo Horizonte, evento que 
contou com a presença de palestrantes de 
renome nacional e, em seguida, o Colégio 
de Presidentes de Comissões dos Jovens 
Advogados do Brasil, onde Mato Grosso 
esteve representado pelo presidente da 
Cojad/MT, Eduardo Ramsay de Lacerda, 
além de Mário Medeiros Neto e Vinícius 
Lima, vice-presidente e secretário geral 
da comissão, respectivamente.

Durante a reunião colegiada, Mato 
Grosso apresentou sua candidatura para 
sediar o XIII Encontro Nacional de 
Jovens Advogados, que culminou com 
a sua eleição pela maioria dos votos. 
O próximo encontro será realizado no 
segundo semestre de 2014 e contará com 
palestrantes de nível nacional e com a 
presença de advogados de todo o país.

OAB/MT vai à Escola - O vice-pre-
sidente da Cojad, Mário Olímpio Neto, 
apresentou sugestões acerca do projeto 

“OAB/MT vai à Escola” em reunião na 
Corregedoria-Geral da Justiça. Na oca-
sião foi explanado que o projeto “Judici-
ário na Escola” passará a ser permanente 
a partir de agosto, conforme a Meta 4 do 
CNJ, que estabelece a implantação de 
programa de esclarecimento em escolas. 
Conforme a CGJ, o plano oportunizará 
que advogados, magistrados, promoto-
res e defensores expliquem a atuação do 
sistema Judiciário a alunos do sexto ao 
nono ano. 

O presidente da Co-
jesp, Giorgio Aguiar; 
o vice-presidente, 
Rodrigo Mendonça; o 
secretário-geral, Ra-
phael Dias; e a advo-
gada Silvana Toledo 
se reuniram com o 
presidente do Conse-
lho de Supervisão dos 
Juizados Especiais para 
discutir melhorias nos 
serviços. Também par-
ticiparam o presidente 
da Seccional, Maurício 
Aude; a vice-presiden-
te, Cláudia Aquino; o 
conselheiro estadual 
Humberto Del Nery. 
Eles defenderam a re-
vogação do Enunciado 
158 do Fonaje, fato que 
se concretizou durante 
a realização do Fórum 
em maio, quando os 
advogados Welder 
Queiroz dos Santos 
e Matheus Lourenço 
Rodrigues da Cunha 

fizeram sustentação 
oral defendendo o po-
sicionamento. Também 
trataram da construção 
de um complexo para 
os juizados especiais, 
morosidade do anda-
mento dos processos, 
entre outros. O magis-
trado disse que preten-
dia reativar o Oitavo 
Juizado e informou que 
com a homologação 
dos juízes leigos, dois 
magistrados deverão 
atuar no novo juizado.

Para concretizar 
a luta, reuniram-se 
para defender o fim 
do Enunciado 158 as 
Comissões de Juizados 
Especiais, de Direito 
Civil e Processo Civil, 
de Estudos Constitu-
cionais e de Defesa dos 
Honorários Advocatí-
cios, que elaboraram 
um parecer para garan-
tir aos advogados não 

apenas de Mato Grosso, 
mas também de todo o 
país, o reconhecimento 
de poderem receber ho-
norários sucumbenciais 
mesmo quando houver 
provimento parcial de 
recursos no âmbito dos 
Juizados Especiais. 

Denúncia – Pouco 
tempo depois da revo-
gação do enunciado, 
a Cojesp encaminhou 
ofício ao TJMT re-
querendo providên-
cias imediatas junto à 
Turma Recursal Única 
porque os magistrados 
continuavam a aplicar 
a norma, mesmo tendo 
sido revogada. Não 
bastasse isso, acrescen-
taram que também não 
cumpriam as súmu-
las editadas por eles 
mesmos e denunciaram 
demora demasiada 
no julgamento dos 
recursos e condena-

ção compensatória de 
pagamento de custas e 
honorários advocatícios 
para sucumbentes que 
gozam dos benefícios 
da justiça gratuita. 

Atuação - As dire-
torias da OAB/MT e 
da Comissão de Juiza-
dos Especiais também 
intervieram junto ao 
Conselho Federal após 
elaborarem parecer so-
bre o Projeto de Lei nº 

6743/2006, que altera o 
Estatuto da Advocacia 
e da OAB para auto-
rizar os bacharéis em 
Direito, independente 
de submissão ao Exame 
de Ordem, a exercerem 
a advocacia junto aos 
juizados especiais em 
todo o território nacio-
nal. Para os advogados, 
tal permissão é uma 
afronta à justiça e des-
protege o cidadão.

Comissão de 
Sociedades de 

Advogados no CFOAB 

A presidente da Comissão de Sociedade de Advogados, 
Yaná Gomes Cerqueira, foi aprovada em 2013 para com-
por a Comissão Nacional de Sociedade de Advogados. Na 
Comissão Nacional, a advogada apoiou o projeto que trata 
da inserção da advocacia no rol de atividades beneficiadas 
pelo sistema de tributação do Simples Nacional, aprovado no 
Senado Federal. 

Yaná Cerqueira ministrou palestras para disseminar o 
conhecimento acerca da atuação em sociedade dos profissio-
nais e também participou de eventos do Centro de Estudos 
das Sociedades de Advogados. “A sociedade de advogados 
e o terceiro ofensor” foi o tema de palestra com o diretor 
executivo do Cesa, Stanley Frasão, da qual participou a dire-
toria da OAB/MT, da Comissão de Sociedade de Advogados 
da Seccional, além de conselheiros federais e estaduais, e 
integrantes dos órgãos que compõem a Ordem. O objetivo 
foi fomentar discussões relativas à melhoria da organização 
administrativa, organizacional, de competitividade e de visão 
de novos mercados para os escritórios mato-grossenses, em 
razão da mudança da economia do Estado. 

Comitê fisCalizador  

A diretoria da OAB/MT e a 
CSS se reuniram com o Conse-
lho Regional de Medicina para 
tratar das questões relativas à 
contratação de profissionais 
estrangeiros, da falta de estru-
tura da saúde no Estado, entre 
outros. Participaram da reunião 
o presidente da Seccional, Mau-
rício Aude; a vice-presidente, 
Cláudia Aquino; o secretário-
geral adjunto, Ulisses Rabaneda; 
o coordenador das Comissões 
Temáticas e presidente da Caixa 
de Assistência dos Advogados, 
Leonardo Campos; o presidente 
da CSS, Fábio Capilé; a presi-
dente do CRM, Dalva Neves; 
além de médicos e advogados. 

“Procuramos a OAB/MT 
diante da representatividade da 
instituição. A OAB nacional e o 
Conselho Federal de Medicina 
já se uniram para atuar junto à 
União para ingressar com ações, 
como amicus curiae, contra os 
atos do Governo Federal que 
possam colocar em risco a saúde 
e a vida da população”, subli-
nhou Dalva Neves. Maurício 
Aude colocou a Ordem à dispo-
sição para cobrar das autorida-
des as soluções efetivas e apoiar 
a classe.  

A sugestão da CSS foi a 
formação de um comitê for-

mado pela OAB/MT, CRM, 
Ministério Público, Secretarias 
de Saúde e outras instituições. 
“Seria um comitê de fiscaliza-
ção e supervisão reunindo as 
maiores entidades para atuar nas 
questões pontuais, fazer reuni-
ões periódicas para definir as 
estratégias de ações, cada qual 
em sua competência técnica”, 
observou Fábio Capilé.   A 
vice-presidente, Cláudia Aquino, 
observou que no sistema judicial 
existe um comitê semelhante 
que conseguiu soluções acerca 
de fatos concretos de maneira 
ágil e desburocratizada.

 Conselho de Alimentação 
- Os membros da comissão 
Lucielia Farah e Felipe Correa 
tomaram posse no Conselho 
Municipal de Alimentação Es-
colar como conselheiros repre-
sentando a Seccional na sede do 
órgão em Cuiabá. 

Parceria com AACC - A 
OAB/MT, por meio da CSS, 
firmou parceria com a AACC 
para desenvolver um trabalho 
de conscientização jurídica por 
meio de palestras. O objetivo 
é orientar os acompanhantes e 
profissionais que atuam em ca-
sas de apoio, hospitais e associa-
ções, sobre o direito da pessoa 
em combate ao câncer.

Defesa da legalidade 
é proteção contra 

pirataria  
“É necessário que as 
entidades se unam em 
defesa da legalidade e 
a OAB/MT é parceira 
de muitos anos nesse 
trabalho”. Esta foi a 
afirmação do presidente do 
Fórum Nacional Contra a 
Pirataria e a Ilegalidade 
na abertura do IV Curso 
de Capacitação de Agentes 
Públicos no Combate à 
Pirataria. O presidente da 
Comissão de Propriedade 
Intelectual e Direitos 
Autorais da Seccional, 
Geraldo Macedo, destacou 
que o evento antecipou 
a assinatura do convênio 
“Cidade Livre de Pirataria” 
com a Prefeitura de 
Cuiabá.  
O curso sobre como 
identificar produtos falsos 
foi realizado na OAB/MT 
pelo Conselho Nacional 
de Combate à Pirataria 
e Delitos Contra a Pro-
priedade Intelectual do 
Ministério da Justiça, com 
o apoio da OAB/MT, por 
meio da Comissão, ESA/
MT, CAA/MT, além do 
Instituto Brasileiro de Ética 
Concorrencial e o Fórum 
Nacional Contra a Pirataria 
e a Ilegalidade. 

Convênio – No dia 
seguinte ao curso, a OAB/
MT promoveu a assinatura 
do acordo de cooperação 
técnica entre a Prefeitura 
de Cuiabá e o Ministério 
da Justiça para ações de 
combate à pirataria. Estive-
ram presentes o presidente 
da Seccional, Maurício 
Aude, o presidente da 

referida comissão, Geraldo 
Macedo; o presidente da 
ESA/MT, Bruno Castro; o 
prefeito de Cuiabá, Mauro 
Mendes, dentre outras insti-
tuições.
“Muito me alegra ver o 
grandioso trabalho que nos-
so presidente da Comissão 
de Propriedade Intelectual 
e Direito Autoral, Geraldo 
Macedo, vem desempe-
nhando no sentido de com-
bater tal prática. 
Somos favoráveis à venda 
de produtos lícitos e ao 
fim da informalidade e, 
para isso, a comissão, em 
parceria com a ESA/MT, 
já realizou quatro cursos 
de capacitação de agentes 
públicos para ensiná-los a 
distinguir produtos originais 
dos falsificados”, destacou 
Maurício Aude.
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OAB/Vila Rica 
denuncia   

investigação em 
cadeia 

A Subseção Vila Rica e a Comissão de 
Direitos Humanos da OAB/MT acompanha-
ram denúncias de tortura de presos por parte 
de agentes prisionais que, com autorização 
judicial, geraram busca e apreensão na cadeia 
pública com advogados, Ministério Público, 
Polícias Civil e Militar e oficiais de justiça. 
A denúncia partiu do presidente da Subseção, 
Galeno Costa. 

Foram encontrados detentos com sinais de 
maus tratos, sendo um deles com idade avan-
çada que cuspia sangue e tinha fortes dores no 
tórax; alguns estavam com cabeças raspadas, 
sendo um com sinal de laminação no crânio. 
Eles foram encaminhados ao Departamento de 
Polícia Civil para os exames de corpo de delito 
e providências.

 
Pedido de juiz para comarca 

O pedido de designação de mais um magistrado 
para jurisdicionar na Comarca de Vila Rica foi 
feito ao presidente do TJMT pelas diretorias 
da OAB/MT e da subseção daquele município. 
O requerimento se justifica pelo fato da co-
marca ser de Segunda Entrância, com muitos 
processos e apenas um juiz. Conforme relatou 
o presidente da OAB/Vila Rica, Galeano da 
Costa, a juíza substituta, lotada na Comarca de 
Porto Alegre do Norte, estaria disposta a atuar 
em Vila Rica, sugestão que foi apresentada ao 
presidente do TJMT como forma de facilitar a 
designação da magistrada para que a comarca 
não fique desguarnecida. 

Nova sede da OAB/Sorriso   
será construída 

O primeiro passo 
para a realização de um 
antigo anseio da ad-
vocacia de Sorriso foi 
dado em uma reunião 
realizada entre repre-
sentantes da OAB/MT, 
da Subseção, CAA/MT 
e do Fundo de Integra-
ção e Desenvolvimento 
Assistencial dos Ad-
vogados do Conselho 
Federal, que sinaliza-
ram pela construção 
da nova sede a partir 
deste ano. O presidente 
da Seccional, Maurício 
Aude, e o diretor tesou-
reiro, Cleverson Pintel, 
falaram da satisfação 
em colaborar para a 
obra. “É um compro-
misso firmado desde a 
gestão passada de que 
Sorriso seria a próxima 
sede a ser construída 
depois da finalização 
daquelas em anda-
mento. Para nós é uma 
satisfação encerrar este 
primeiro ano com esse 
compromisso. Agrade-
cemos à Diretoria da 
Caixa e do Fida pelo 
apoio”, pontuaram. 

Conforme o presi-
dente da OAB/Sorriso, 
Evandro Santos da 
Silva, a subseção pos-
sui parte dos recursos 
e precisará captar mais 
valores, porém, o maior 
montante virá do Fida, 
Caixa e Seccional. O 

ex-presidente da subse-
ção e atual conselheiro 
estadual por Sorriso, 
Paulo Sérgio Pereira, 
contou que o projeto foi 
elaborado em sua ges-
tão (2010-2012). Ele 
afirmou que a OAB/
Sorriso possui uma atu-
ação efetiva na história 
da cidade de apenas 
26 anos de existência, 
seja colaborando para 
a criação e elevação da 
comarca, a construção 
e informatização do 
fórum, sempre envol-
vendo a sociedade e os 
profissionais locais. 

O conselheiro 
estadual e também 
ex-presidente por 
duas gestões de Sor-
riso (1998/2000 e 
2004/2006), Silas do 
Nascimento Filho, fez 
questão de agradecer à 
diretoria da OAB/MT 
e aos conselheiros fe-
derais por Mato Gros-
so. “Agradecemos ao 

Maurício Aude e toda a 
diretoria, aos conselhei-
ros federais da gestão 
passada e desta gestão 
que se empenharam em 
tornar realidade uma 
obra dessa envergadura. 
Também agradecemos 
aos colegas de Sorriso 
pelo apoio que sempre 
recebemos na luta pela 
categoria”.
Necessidade de mais 
juízes e servidores - 
As diretorias da OAB/
MT e das Subseções de 
Sorriso e Paranatinga 
se reuniram com o pre-
sidente do TJMT para 
requerer mais juízes 
e servidores para as 
comarcas. Atualmente 
há seis varas no fórum, 
mas o problema é na 
primeira. O municí-
pio conta com 80 mil 
habitantes e não houve 
aumento de magistra-
dos e servidores.

Na reunião foi res-
saltada a necessidade 

da criação da segun-
da vara criminal ou a 
designação de mais um 
juiz para Nova Ubiratã. 
O presidente do TJMT 
garantiu que suprirá a 
necessidade da primeira 
vara com o processo de 
promoção e designa-
rá um juiz para Nova 
Ubiratã.

 A situação em Para-
natinga também é caó-
tica, pois cerca de dez 
mil processos tramitam 
na comarca, que conta 
com apenas um juiz e 
três oficiais de justiça, 
dos quais dois estão de 
licença médica. O de-
sembargador determi-
nou ao juiz auxiliar que 
providencie o início 
dos testes de seleção 
para a contratação de 
estagiários na comarca 
de Paranatinga. Sobre 
a designação de outro 
magistrado, frisou que 
estudará a questão o 
mais rápido possível.

SISTEMA PRISIONAL EM DEBATE   

A diretoria 
da OAB/
Sinop 
partici-
pou de 

reunião no Legislativo 
para discutir os proble-
mas do sistema prisio-
nal. Abordaram a falta 
de efetivo para cumprir 
as regras de segurança, 
rotina interna e atender 
aos chamamentos da 
justiça.
Extinções de recla-

mações trabalhistas 
- A subseção decidiu 
consultar o TRT/MT 
se o procedimento 
adotado pela Justiça 
do Trabalho do mu-
nicípio é correto ao 
extinguir reclamatórias 
trabalhistas em razão 
do não preenchimen-
to ou preenchimento 
deficiente do campo 
“assuntos” quando da 
distribuição das iniciais 
pelo PJe. Nem mesmo 

a intimação da parte 
para a regularização 
está ocorrendo.
Prerrogativas - A OAB/
Sinop e a Comissão de 
Defesa das Prerrogati-
vas se reuniram com o 
tenente-coronel respon-
sável pelo Comando 
Regional III da Polícia 
Militar para discutir 
assuntos relacionados à 
violação das prerroga-
tivas da advocacia. De 
acordo com o presi-
dente da OAB Sinop, 
Felipe Guerra, em 2013 
foi registrada a prisão 
de dois advogados no 
exercício da atividade 
profissional por crime 
afiançável, fato que 
viola o artigo 7º, § 3º, 
da Lei 8.906/94. 
GGI da segurança - O 
presidente da OAB/

Sinop, Felipe Guerra, 
e o advogado Regi-
naldo Monteiro repre-
sentaram a entidade 
no Grupo de Gestão 
Integrada Municipal. 
Um dos primeiros atos 
do grupo, com apoio 
logístico da Câmara de 
Dirigentes Lojistas, foi 
a entrega de uma carta 
de segurança ao gover-
nador de Mato Grosso.
Reforma de parlatório - 

A OAB/Sinop e mem-
bros das Comissões de 
Prerrogativas, Direitos 
Penitenciários e Direi-
tos Humanos visitaram 
o Presídio Ferrugem e 
firmaram acordo para 
melhorar a estrutura do 
parlatório. De acordo 
com o presidente, Feli-
pe Guerra, a subseção 
vai doar o material de 
construção e a peni-
tenciária vai usar mão 

de obra dos reeducan-
dos para a reforma. O 
recurso é do lucro com 
o Baile do Rubi.
Área é doada para nova 
sede - A Câmara de 
Vereadores de Sinop 
aprovou, por unani-
midade, a doação de 
um terreno de 4,8 mil 
metros quadrados para 
a construção da sede 
própria da Subseção da 
OAB/MT.
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Seccional se reúne com 
advogados de Rondonópolis 

O presidente 
da OAB/
MT, Mau-
rício Aude, 
reuniu-se 

com advogados da Sub-
seção de Rondonópolis 
para apresentar todas as 
ações realizadas nos dois 
primeiros meses de ges-
tão e foi recebido pelo 
presidente da subseção, 
Ronaldo Alves Pinto, 
diretores e advogados da 
região. Aude destacou 
que já nos primeiros dias 
de 2013 precisou atu-
ar junto ao TJMT para 
buscar soluções para os 
problemas dos juizados 
especiais e do Projudi 
que vinha apresentan-
do indisponibilidades e 
trazendo prejuízos aos 
advogados e à sociedade.
A preocupação com o 
PJe é outro ponto de 
atuação da Seccional 
que está em constante 
atuação junto ao TRT/
MT para buscar soluções 
para problemas que têm 
surgido na utilização da 
ferramenta. O presidente 
da OAB/MT aproveitou 
para convidar os advoga-
dos a buscarem a Sec-
cional seja nos casos de 

denúncias de aviltamento 
de prerrogativas e de 
honorários advocatícios. 

Requerimento de 
Melhorias - A melhoria 
da prestação jurisdi-
cional na Comarca de 
Rondonópolis e região 
foi tema de reunião entre 
as diretorias da OAB/
MT e da Subseção com 
o presidente do TJMT. A 
maior dificuldade enfren-
tada pelos advogados de 
Rondonópolis é a falta de 
magistrados e servidores, 
especificamente em rela-
ção as Segunda e Quinta 
Varas Cíveis (Juizado 
Especial).  

Mais juízes ou as-
sessores para varas - A 
designação de juízes para 
a 2ª e 5ª Varas Cíveis 
de Rondonópolis, que 
estavam com grande vo-
lume de processos e sem 
titulares, foi alvo de um 
ofício encaminhado pela 
diretoria da OAB/MT ao 
TJMT. Alternativamente 
foi solicitada a nomeação 
de dois assessores para 
o juiz da 4ª Vara para 
atender a demanda. 

Retificada portaria 
que restringia exercício 
de advogados – A OAB/
Rondonópolis conse-

guiu, após reunião com 
o delegado, a retificação 
de portaria que restringia 
o acesso dos advogados 
aos clientes. Ele ha-
via editado norma que 
determinava que boletins 
de ocorrência, laudos 
periciais ou cópias de 
documentos da delegacia 
ou pessoais das vítimas 
somente deveriam ser 
restituídos à própria víti-
ma ou familiar e aqueles 
que não se enquadrassem 
nessas condições deve-
riam postular mediante 
requerimento, exibindo 
instrumento procuratório 
particular da vítima com 
firma reconhecida ou 
público se envolvesse 
entrega de bens como, 
por exemplo, veículos. 

Demora na aprecia-
ção de liminar preocupa 
- O presidente da OAB/
MT, Maurício Aude, soli-
citou providências quan-
to à demora no despacho 
de liminares no âmbito 
dos Juizados Especiais 
Cíveis da Comarca de 
Rondonópolis ao pre-
sidente do Conselho de 
Supervisão dos Juizados 
Especiais do TJMT.  “Os 
magistrados têm demo-
rado mais de 30 dias 

para apreciar liminar. Os 
cidadãos podem ser pre-
judicados com a demora 
na apreciação de uma 
liminar que é justamente 
para assegurar um direi-
to, dentro dos requisitos 
legais, até que se julgue 
o mérito”, relatou Aude 
ao destacar as reclama-
ções dos advogados que 
atuam naquela comarca. 

Advogados cola-
boram com Sala de 
Conciliação - A OAB/
Rondonópolis e 15 advo-
gados que atuam na área 
trabalhista participaram 
de encontro com magis-
trados no Foro Trabalhis-
ta da cidade para discutir 
a implantação da Sala 
de Conciliação, que visa 
incentivar a realização 
de acordos no âmbito da 

Justiça do Trabalho. 
Campanha Benefi-

cente - A Subseção de 
Rondonópolis organi-
zou a campanha “Doe 
um sorriso, doe um 
brinquedo”, que benefi-
ciou crianças ligadas à 
Fundação Lar de Nazaré, 
responsável por desen-
volver trabalhos filantró-
picos com evangelização 
de adultos e crianças e 
que mantém três cozi-
nhas servindo alimenta-
ção diária. Os brinque-
dos foram entregues às 
crianças carentes no dia 
12 de outubro, data em 
que se comemora do Dia 
das Crianças.

Concurso de Artigos 
Jurídicos - A Comissão 
do Jovem Advogado da 
OAB/Rondonópolis rea-

lizou a premiação do “1º 
Concurso de Artigos Ju-
rídicos”, que contou com 
26 artigos de advogados 
e acadêmicos inscritos. 
O presidente da comis-
são, Bruno de Castro 
Silveira, observou que 
não achava que teria uma 
participação maciça. Na 
modalidade “Advogado”, 
receberam a premiação 
os advogados Allan Vitor 
Sousa da Mata (Direito 
Penal), Camilla Bianca 
Neves Guedes (Direito 
Civil) e Wesley Lopes 
da Silva Martins (Direito 
do Trabalho). Na mo-
dalidade “Acadêmico”, 
o premiado foi Junior 
Lima Motter, aluno do 
10º Semestre da Faculda-
de Anhanguera-Rondo-
nópolis.

OAB/MT requer juízes para Pontes e Lacerda 

O presidente da OAB/MT, Maurício Aude, encami-
nhou ofício ao presidente do TJMT pedindo mais 
juízes para Pontes e Lacerda. O documento foi 
acompanhado de um relatório feito pela subseção 
informando os problemas enfrentados na região. De 
acordo com o relato da presidente da OAB/Pontes, 
Janete Garcia Valdez, as três varas tiveram os juízes 
substituídos em virtude do processo de remoção. 
Visando sanar parte dos problemas e considerando 
que a Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade 
está a 90km de Pontes e Lacerda e possui um número 
inferior de processos, a presidente da subseção soli-
citou que o juiz que atua em Vila Bela seja designado 
para atender na 1ª Vara de Pontes e Lacerda. 

Pje em debate - A diretoria da OAB de Pontes 
e Lacerda esteve reunida com advogados da área 
trabalhista, com a juíza Rafaela Pantarotto e técnicos 
do TRT/MT que operam o PJe para buscar melhorias, 
“eis que o advogado não pode padecer frente a uma 
inovação que retarda, a priori, a prestação de serviços 
ao cliente”, disse a presidente da subseção, Janete 
Garcia. Os advogados já haviam se reunido na sede 
da subseção para discutir sobre todos os pontos de 
estrangulamento do novo sistema. 

Campanha do Agasalho - A OAB/Pontes e 
Lacerda abraçou o projeto proposto pela Seccional 

de realizar a Campanha do Agasalho no município, 
promovida pelas Comissões de Cultura e Respon-
sabilidade Social e de Direitos da Mulher e firmou 
parcerias com a Associação Paramaçônica Juvenil e 
com a Empresa Espaço Pele Morena. 

Dificuldades em recolher ITCD - As diretorias 
da OAB/MT e da OAB/Pontes e Lacerda requereram 
ao governador do Estado e ao secretário de Estado de 
Fazenda a realização de um mutirão nas Comarcas 
de Pontes e Lacerda, Jauru e Vila Bela, bem como a 
lotação de mais avaliadores para proceder a análise 
necessária dos procedimentos quando aberta a su-
cessão, no que tange à avaliação dos bens do espólio 
e recolhimento do Imposto de Transmissão Causa 
Mortis e Doação. O problema enfrentado é antigo e, 
tanto na esfera judicial quanto nos procedimentos ad-
ministrativos, os advogados e cartórios dependem da 
atuação de um único avaliador que atende a região. 

Sala dos Advogados é reformada - Engajadas em 
proporcionar mais e melhores condições de trabalho 
aos advogados de Cuiabá e do interior, a OAB/MT e 
CAA/MT reformaram a Sala dos Advogados de Pon-
tes e Lacerda. A presidente da Subseção, Janete Val-
dez, agradeceu o apoio. O diretor-tesoureiro da OAB/
MT, Cleverson de Figueiredo Pintel, ressaltou que 
“mais uma vez todos os investimentos que estamos 
realizando no Estado contam com o apoio de grande 
parcela dos advogados e estagiários, por meio de suas 
anuidades em dia. Isso nos permite a possibilidade de 
reverter esses valores em melhorias estruturais”. 

OAB/Pontes homenageia advogados - Cerca de 
40 advogados e advogadas inscritos na OAB/Pon-
tes e Lacerda foram homenageados pela diretoria 
da subseção como parte das comemorações dos 80 
Anos da OAB/MT. Eles receberam os certificados de 
honra ao mérito das mãos do presidente da Seccional, 
Maurício Aude, e da vice-presidente, Cláudia Aquino 
de Oliveira. A presidente da subseção, Janete Garcia 
Valdez, elogiou a atuação da diretoria da OAB/MT 

pela resposta rápida às demandas provenientes do 
interior. “A Ordem possui um grande desafio de unir 
a classe e ser combativa. É isso que estamos vendo, 
uma diretoria com atuação séria e comprometida”.

Encontro aborda dativos, honorários e Judiciá-
rio - A atuação de advogados dativos, aparelhamento 
material e físico da comarca e aviltamento de hono-
rários foram alguns dos temas abordados durante a 
programação do 1º Encontro de Advogados do Vale 
do Guaporé na OAB/Pontes. A vice-presidente da 
OAB/MT, Cláudia Aquino, e o diretor tesoureiro, 
Cleverson Pintel, representaram a diretoria. 
Os dirigentes da Seccional apresentaram breve 
prestação de contas das ações efetivadas pela OAB/
MT em prol da defesa da classe como os desagravos 
públicos, o ingresso de pedido como assistentes nos 
recursos dos advogados que tiveram honorários avil-
tados, investimentos em melhorias na estrutura das 
salas dos advogados, entre outros. Cleverson Pintel 
abordou a iniciativa inédita de promover a primeira 
ação de conciliação com os advogados da região para 
negociação de débitos que poderiam ser pagos por 
meio de cartão eletrônico. 
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Subseções cobram estrutura nas comarcas 
O presidente da OAB/
MT, Maurício Aude, 
participou de reunião 
no TJMT com repre-
sentantes das Subse-
ções de Rondonópolis, 
Tangará da Serra e 
Peixoto de Azevedo, 
para tratar de estrutura 
das comarcas, falta de 
juízes e de servidores. 
Os representantes da 
Subseção de Ron-
donópolis pediram a 
efetivação dos juízes 
da 2ª e 5ª Varas Cíveis, 
da 4ª Vara Criminal, 
da Vara de Violência 
Doméstica e Juizados 

Especiais, relatando 
as dificuldades com a 
tramitação nos proces-
sos pela cumulação de 
magistrados, dentre 
outros.
O presidente e o vice-
presidente da Sub-
seção de Peixoto de 
Azevedo questionaram 
o motivo de ter ape-
nas um magistrado na 
comarca e ressaltaram 
que a situação mais 
preocupante está em 
Guarantã do Norte, 
onde há um grande 
número de processos 
e faltam juízes para 

Possível falta ética é alvo 
de denúncia 

Fatos que 
apontam 
para pos-
sível falta 
ética de um 

escritório de advo-
cacia do Rio Gran-
de do Sul fizeram a 
Diretoria da OAB/MT 
remeter pedido àquela 
Seccional para apurar 
e tomar as providên-
cias necessárias. A de-
núncia partiu da OAB/
Tangará da Serra, que 
recebeu proposta do 
escritório com valores 
muito abaixo da tabela 
de honorários e a re-
meteu à OAB/MT. O 
presidente da Seccio-
nal, Maurício Aude, 
encaminhou as infor-
mações à Comissão de 
Defesa dos Honorá-
rios Advocatícios para 
análise e parecer.

Liminar garantida 

A OAB/MT e a 
Subseção de Tangará 
da Serra obtiveram 
êxito na concessão 
de liminar impetrada 
contra ato do delega-
do de polícia daquele 
município que negava 
aos advogados o direi-
to de se comunicarem 
com clientes de forma 
reservada e pessoal. A 
decisão foi proferida 
pelo Juízo da Quinta 
Vara Cível do muni-
cípio. O presidente da 
OAB/MT, Maurício 
Aude, parabenizou 
as diretorias da Sub-
seção de Tangará da 
Serra, do Tribunal de 

Defesa das Prerroga-
tivas, cujos membros 
acompanharam e 
orientaram o caso, seu 
representante naquela 
cidade, bem como a 
Procuradoria da OAB/
MT pelo trabalho.
 

Alerta para conges-
tionamento 

A falta de juízes em 
três varas em Tan-
gará da Serra e o 
excesso de demandas 
em Barra do Bugres 
preocupam advogados 
da subseção. Por isso, 
os diretores da OAB/
MT e OAB/Tangará se 
reuniram com o pre-
sidente do TJMT para 
tratar dos problemas 
relativos à comarca. 
Eles relataram que a 
2ª e 3ª varas e o juiza-
do especial criminal 
estão sem titulares na 
comarca de Tangará, 
que os magistrados 
designados ficam 
pouco tempo e depois 
são transferidos. Eles 
também apontaram a 
necessidade de des-
vincular o Juizado Es-
pecial da 4ª Vara Cível 
onde tramitam mais 
de 14 mil processos, 
em sua maioria de fei-
tos de fazenda pública 
e previdenciário. 

Outra situação 
refere-se à redução 
do número de varas 
criminais, que passou 
de duas para uma, 
cuja demanda aumen-
tou com a construção 
de um presídio. E em 
Barra do Bugres, há 

três varas que aten-
dem todos os feitos, 
o que tem acarretado 
cumulação de proces-
sos privados devido à 
prioridade dos públi-
cos determinada por 
lei. Quanto à falta de 
juízes, o presidente do 
TJMT ressaltou que 
há um déficit e pediu 
paciência. Pontuou 
que já está sendo 
aberto processo de 
remoção e promoção, 
o que minimizará a 
situação. 

Honorários a procu-
radores municipais 
- O conselheiro es-
tadual Jonas Coelho 
da Silva, represen-

tando a OAB/MT e a 
Subseção de Tangará 
da Serra, fez uso da 
palavra na 24ª Ses-
são da Câmara para 

defender a aprovação 
da lei que estabelece 
que os honorários su-
cumbenciais nas ações 
movidas pelo municí-
pio são de direito dos 
Advogados Públicos. 
A lei foi aprovada por 
unanimidade. Jonas 
Coelho explicou que 
“era uma reivindica-

ção antiga e os procu-
radores do município, 
com o apoio da OAB, 
conseguiram conquis-

tar esse direito”.
A sustentação oral foi 
solicitada pelo presi-
dente da OAB/Tanga-
rá, Josemar Carmerino 
dos Santos, visando 
ratificar a importância 
do projeto de lei em 
tramitação. A procu-

radora do município, 
Waleska Martinazzo, 
observou que o Proje-
to de Lei Ordinária nº 
0086/2013 foi pro-
posto pelo prefeito e 
obteve total apoio dos 
vereadores. 

Barra do Bugres tem 
nova sala 

A OAB/MT e a OAB/
Tangará da Serra rea-
lizaram a revitalização 
da Sala dos Advo-
gados no Fórum da 
Comarca de Barra do 
Bugres, com a partici-
pação das referidas di-
retorias e de todos os 
advogados que atuam 
na região. “Fizemos 
questão de compa-
recer pessoalmente 
porque consideramos 
de suma importância 
a inauguração de mais 
um espaço voltado 
para os advogados e 
advogadas. A direto-
ria da subseção de-
monstrou organização 
e planejamento ao 
reestruturar mais um 
ambiente de trabalho 

para a classe”, ressal-
tou o presidente da 
Seccional, Maurício 
Aude. 

Doação ao Lar do 
Idoso

 Em agosto de 2013 
a Subseção de Tan-
gará da Serra rea-
lizou palestras em 
comemoração ao mês 
do advogado, cujos 
temas versaram sobre 
questões tributárias, 
empresariais e juiza-
dos especiais, e todo 
o valor arrecadado foi 
revertido na aquisição 
de materiais de higie-
ne pessoal entregues 
ao Lar do Idoso do 
município. 
O presidente da OAB/
Tangará, Josemar 
Carmerino, destacou 
que “o ato só obteve o 
sucesso em virtude da 
parceria entre OAB/
MT, ESA/MT, CAA/
MT, Subseção de 
Tangará, Associação 
dos Advogados e Unic 
Tangará”. 

Desvinculação de 
vara 

As diretorias da OAB/
MT e da Subseção 
de Tangará da Serra 
tiveram pedido de 
providências atendido 
quanto à desvincula-
ção da Vara da Infân-
cia e Juventude do 
Juizado Especial. 
O Tribunal Pleno 
acatou a reivindica-
ção por unanimidade 
e agora os processos 
passam a ser julgados 
pela Segunda Vara Cí-
vel, especializada em 
Família e Sucessões. 
À época, o presidente 
da subseção, Josemar 
Carmerino, informou 
que o magistrado que 
respondia pelas varas 
foi designado para 
realizar correição nos 
cartórios extrajudi-
ciais, além de senten-
ciar 220 processos dos 
Juizados Especiais de 
Cuiabá em 120 dias, 
o que acarretaria mais 
na morosidade da 
prestação jurisdicio-
nal.

atender toda a deman-
da. 
Já as demandas apre-
sentadas pelos repre-
sentantes de Tangará 
da Serra se referem à 
grande movimentação 
de juízes, o que atra-
palha o andamento dos 
processos porque a 
cada vez que assumem 
uma vara precisam 
fazer correição; além 
da necessidade da 
nomeação dos oficiais 
de justiça aprovados 
no último concurso e 
que ainda não foram 
empossados.



RETROSPECTIVA 2013 

w w w  . o a b m t .  o r g  .  b r  -  J O R N A L  D A  O R D E M |fevereiro | 2014 |   18

OAB/Lucas recepciona 
novos juízes 

A diretoria da OAB/Lucas do Rio 
Verde recebeu em março de 2013 
os novos juízes estaduais que as-
sumiram a comarca do município. 
Cerca de 50 advogados participa-

ram do encontro. Os magistrados falaram sobre 
a forma de trabalho que pretendem realizar nas 
varas e, conforme o presidente da OAB/Lucas, 
Abel Sguarezi, demonstraram respeito à advoca-
cia. 

Projeto em prol da sociedade - O presidente 
da OAB/Lucas do Rio Verde, Abel Sguarezi, 
realizou evento marcado pela aprovação da re-
solução que institui o projeto OAB Solidária. Na 
reunião foi formada a composição dos membros 
que hoje atuam no projeto e se estabeleceu o 
destino dos recursos financeiros. A OAB Solidá-
ria será mantida com contribuições da comuni-
dade, eventos e promoções realizados pela OAB/
Lucas, visando prover a necessidade de maneira 
global para estimular os advogados e a socieda-
de a desenvolver o espírito de filantropia para a 
construção de um mundo melhor.

 Reclamação no Procon - A OAB/Lucas do 
Rio Verde, em conjunto com o Ministério Públi-

co, Defensoria Pública, Prefeitura e Procon, rea-
lizaram abertura de reclamação de ofício em face 
de uma empresa de telefonia móvel em virtude 
de vícios na prestação de serviços junto à socie-
dade. As constantes falhas têm afetado a coleti-
vidade de consumidores, comerciantes e órgãos 
públicos, provocando danos materiais, que estão 
sendo impossibilitados de realizarem negócios e 
atendimento à população por inviabilidade de se 
acessar sistemas. 

Segundo o documento, “a empresa não se 
preocupa em ofertar produtos e serviços de boa 
qualidade, mas sim, cada vez mais se verifica 
propagandas e ocorre a venda acelerada. (...) To-
das as operadoras têm como checar as condições 
de seus sinais e se defenderem legalmente caso o 
consumidor reclame seu direito”.

Advogados dativos - A diretoria da Subseção 
de Lucas do Rio Verde esteve reunida em Tapu-
rah com a juíza da comarca para buscar soluções 
para a questão dos advogados dativos. A magis-
trada expôs o problema da ausência de defensor 
público, motivando redesignação de júri e de 
audiências agendada há tempos; dentre outros. 
Os advogados presentes se comprometeram em 
atender cinco processos cada um. “A magistrada 
ficou de conversar com o promotor de justiça 
para verificar se proporá ação civil pública para 
obrigar o Estado a nomear um defensor para 
Tapurah. Além disso, a juíza se comprometeu em 
arbitrar honorários dos dativos conforme tabela 
da OAB/MT, dar prioridade nas execuções de 
honorários e deferir custas ao final do processo”, 
consignou Abel Sguarezi.

Falta de defensores - A preocupação com 
processos parados por falta de defensor público 
em Tapurah foi apresentada pela Diretoria da 
OAB/MT e da Subseção de Lucas do Rio Verde 
em reunião na Defensoria Pública. A vice-presi-
dente da Seccional, Cláudia Aquino, pontuou ao 
defensor-geral, Djalma Mendes, que a situação 
piorou a partir da determinação de não haver 
cumulação de comarcas. O secretário-geral da 
OAB/MT, Daniel Teixeira, intercedeu em favor 

da sociedade e dos advogados buscando a au-
torização para o atendimento do defensor uma 
vez por semana ou a cada 15 dias. O presidente 
da OAB/Lucas, Abel Sguarezi, explicou que a 
comarca vizinha está tumultuada. 

Fluxo de processos - As diretorias da OAB/
MT e da Subseção de Lucas do Rio Verde esti-
veram reunidas com o presidente do TRT para 
apresentar proposta para melhorar o fluxo de 
processos que estão em trâmite na vara do traba-
lho daquela cidade. De acordo com os advoga-
dos, a unidade possui grande número de proces-
sos pautados diariamente nas audiências, o que 
leva a atrasos de até quatro do horário previsto. 
Eles sugeriram ao TRT/MT a criação de uma 
segunda vara ou, como medida paliativa, realizar 
audiências simultâneas na sede da própria subse-
ção ou em locais cedidos temporariamente pelo 
município. 

Subcomissão - A OAB/Lucas do Rio Verde 
aprovou a criação da Subcomissão de Acompa-
nhamento da Atividade Advocatícia, cujo ob-
jetivo é valorizar o exercício profissional com 
campanhas educativas, assim como levantar e 
trazer casos de irregularidades no exercício pro-
fissional. Foram eleitos como membros Cristiano 
Basso, Hugo de Aquino, Valdir Miquelin, Hum-
berto dos Santos, Fernando dos Santos e Sidnéia 
Favaro.

OAB/Primavera quer novo fórum 
As reivindicações 

de mais juízes e de 
novo fórum para a 
Comarca de Primave-
ra do Leste foram tra-
tadas em reunião entre 
a diretoria da OAB/
MT e da subseção 
junto à Presidência do 
TJMT. O prédio do 
fórum está com sérios 
problemas estruturais, 
de rachaduras e, en-
quanto não for cons-
truído novo imóvel, 
há necessidade de me-
didas urgentes. Toda 
a situação foi exposta 
pelos presidentes da 
Seccional, Maurício 
Aude, da OAB/Prima-
vera, Nelson Manoel 
Júnior, da juíza dire-

tora do Foro, Viviane 
Isernhagen, dentre 
outras autoridades. 

O presidente, Or-
lando Perri, autorizou 
a juíza a procurar um 
imóvel para abrigar a 
unidade até a constru-
ção do novo fórum.

Palestra em desta-
que 

 A OAB de Pri-
mavera do Leste foi 
parceira da Escola LFG 
(Esud), da Unic e do 
10º Semestre de Direito 
Matutino em palestras 

realizadas na sede da 
subseção com os temas 
“Tribunal do Júri: 
julgamento escalonado 
e visão constitucional” 
e “Lei Antidrogas”. O 
palestrante foi o pro-
motor de São Paulo 
Levy Emanuel Magno.

OAB/Paranatinga ganha 
terreno para sede 

A doação de terreno para a construção da 
sede da OAB de Paranatinga foi a mais recente 
conquista da subseção. A diretoria ressaltou 
que a sede não se destinará apenas aos advoga-
dos, mas sim, à sociedade. Michel Astrolli rela-
tou que priorizará a construção de um auditório 
para atender os anseios dos advogados e aca-
dêmicos, em especial com cursos telepresen-
ciais e de pós-graduação por meio de convênio 
realizado entre a ESA/MT e Associação dos 
Advogados de São Paulo, entre outros.

Transferência - O presidente da OAB/MT, 
Maurício Aude, a pedido da OAB de Para-
natinga, designou o presidente da Comissão 
de Segurança Pública, Almerindo Costa, para 
acompanhar de perto caso envolvendo um 
advogado da cidade vítima de roubo no final do 
mês de julho de 2013. Entre os acusados presos 
estavam dois adolescentes que seriam liberados 
por falta de vagas e com a intervenção da Sec-
cional, foram transferidos para Cuiabá.
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OAB/Canarana quer 
defensor público  

OAB/Diamantino elogia instalação do PJe  

O presidente da OAB/MT, 
Maurício Aude, da Subse-
ção de Canarana, Marcelo 
Marinho, acompanhados 
do prefeito de Querência, 
reuniram-se com o de-
fensor público-geral para 
reivindicar um defensor 
para a região. Os advoga-
dos requereram a reativa-
ção da Defensoria Pública 
naquele município, onde 
já teve defensor, porém a 
unidade está desativada 
desde 2011. Aude se com-
prometeu em envidar todos 
os esforços para buscar 
subsídios junto ao governo 
para as nomeações.

 O presidente da OAB/Dia-
mantino, Gildo Capeleto, 
elogiou a instalação do PJe 
no município, cuja primeira 
ação via Processo Judicial 
Eletrônico na Vara Traba-
lhista foi protocolizada pelo 
advogado Fabrício Carvalho. 
Antes da solenidade, advo-
gados da região se reuniram 
com o presidente do TRT/
MT e com um juiz auxiliar 
da Presidência. O presiden-
te do TRT/MT destacou a 
parceria da OAB/MT na 
construção do PJe, a quem 
classificou como a mais pro-
ativa e participativa do país. 

OAB/Nova Xavantina 
presente em eventos 

A presidente da OAB de Nova Xavantina, Ka-
trice Pereira da Silva, participou da entrega de 
auxílio maternidade para a advogada Priscilla 
Toledo, com o apoio da CAA/MT, e da instala-
ção do PJe na Vara do Trabalho de Água Boa, 
que abrange Nova Xavantina. 

Repasse de agasalhos

A campanha do agasalho lançada em Cuiabá 
pelas Comissões de Cultura e Responsabili-
dade Social e de Direitos da Mulher e aderida 
por diversas subseções do interior obteve bons 
resultados em Nova Xavantina. A subseção 
promoveu show com uma banda local em 
evento denominado “Rock and Roupa”. A 
presidente, Katrice Pereira da Silva, informou 
que foram arrecadados 821 itens de vestuá-
rio masculino, feminino, adulto e infantil, e 
também10 pares de calçados; 10 cobertores e 
23 brinquedos. Toda a arrecadação foi repas-
sada à Secretaria de Ação Social responsável 
pela distribuição junto às famílias carentes do 
município. 

OAB/Juína quer reativação 
da sala dos advogados 

O secretário-geral da 
OAB/MT, Daniel Tei-
xeira, e o presidente 
da OAB/Juína, Osval-
do Lopes de Souza, 
reuniram-se com o 
secretário de Estado 
de Justiça e Direitos 
Humanos para tratar 
de assuntos de interes-
se da comarca. O pre-
sidente da subseção 
solicitou providências 
relativas à cadeia do 
município, denuncian-
do prática de maus 
tratos e tortura a pre-
sos. Eles entregaram 
documentação relatan-
do as ações praticadas 
no interior do estabe-
lecimento penal por 
servidor público. 

Mais oficiais de justiça 
para comarcas 

Em junho de 2013, a 
diretoria da OAB/MT 
requereu ao TJMT 
a nomeação de mais 
oficiais de justiça 
para as Comarcas de 
Água Boa e de Juara, 
uma vez que os locais 
contavam com apenas 
dois profissionais. 
Em resposta, o TJMT 
informou que mais 
dois oficiais de justiça 
foram nomeados para 
os municípios. As 
nomeações constam 
do Ato nº 1355/2013-
DRH.

OAB/Juara participa 
de evento 
O presidente da OAB/

Juara, Christian Gas-
parotto, e o delegado 
da CAA/MT, André 
Schneider, participa-
ram da inauguração 
das obras de reforma 
e ampliação do prédio 

da Delegacia de Polí-
cia Civil. O advogado 
elogiou o delegado, 
que uniu a sociedade 
por meio da doação 
de recursos em prol 
da obra.

Osvaldo Lopes tam-
bém requereu a rea-
tivação da sala dos 
advogados e informou 
que há 20 anos o 
espaço era destinado 
ao uso dos profissio-

nais e que passou a ser 
utilizado para outros 
fins, chegando a ser 
entregue na subseção 
o mobiliário e a placa 
de identificação do 
local. 
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Atuação irregular de 
acadêmicos é abordada 

Estágio e a atuação de 
acadêmicos de forma 
irregular foram alguns 
temas tratados entre 
as diretorias da OAB/
MT e da OAB/Alta 
Floresta; coordenação 
do Núcleo Jurídico da 
Faculdade de Alta Flo-
resta e diretor do foro 
da comarca.  O encon-
tro fez parte do Movi-
mento Ensinar Direito, 
que, além da Comissão 
de Estágio e Exame 
de Ordem, engloba as 
Comissões de Ensino 
Jurídico, de Advogados 
Professores, e de Es-

tagiários da OAB/MT, 
cujo objetivo é desen-
volver ações junto às 
faculdades para buscar 
a melhoria da qualida-
de do ensino nos cursos 
de Direito do Estado, 
promovendo assim 
melhores resultados no 
Exame de Ordem.

Telepresencial – A pri-
meira aula do curso te-
lepresencial transmitida 
em Alta Floresta atraiu 
mais de 70 pessoas. As 
aulas são oferecidas 
pela ESA/MT em par-
ceria com a Associação 

Denunciada 
precariedade em 
Cadeia de Barra       

do Garças 
 
O conselheiro estadual pela OAB/MT Sandro 
Saggin recebeu denúncias de um investigador 
de polícia de Barra do Garças acerca de falta 
de estrutura na Cadeia Pública do município. 
Conforme o denunciante, as celas provisórias 
que atendem as delegacias têm por objetivo 
custodiar pessoas durante o breve período de 
lavratura dos autos de prisão em flagrante, mas, 
com a interdição judicial da cadeia em abril de 
2013, as pessoas autuadas estão ficando recolhi-
das de modo permanente. O advogado verificou 
pessoalmente a veracidade e a gravidade da de-
núncia e a apresentou ao Conselho Estadual da 
OAB/MT, que designou a Comissão de Direitos 
Humanos para acompanhar o caso. 
OAB/BG realiza III Corrida Noturna - A 
OAB/Barra do Garças, juntamente com a equipe 
Top Team, realizou a III Corrida Noturna com 
percurso de 5km. Conforme o presidente da 
subseção, Leonardo André da Mata, o intuito 
era alcançar 300 participantes diretos nas mais 
variadas faixas etárias e 1.200 pessoas indireta-
mente. O projeto objetivou alertar os advogados 
e amantes de corrida de rua a praticar atividade 
física e cuidar da saúde.

OAB/Campo Novo requer juiz para Brasnorte 
A OAB/MT e a SubA 
OAB/MT e a Subse-
ção de Campo Novo 
do Parecis requereram 
junto ao presidente do 
TJMT a designação de 
um juiz titular para a 
Comarca de Brasnor-
te, pois o magistrado 
substituto atende 
apenas uma vez na 
semana, quando são 
designadas muitas au-
diências, ocasionando 
atrasos consideráveis 
no trâmite de outros 
processos. “Recebe-

mos relatos de que 
advogados, advogadas 
e jurisdicionados es-
tão tendo prejuízos. Já 

informamos a situação 
à diretoria do TJMT e 
esperamos que o caso 
seja solucionado o 

mais rápido possível”, 
resumiu o presidente 
da OAB/MT, Maurí-
cio Aude.

OAB/Campo Verde 
busca melhorias para 

comarca  

As diretorias da OAB/MT e da OAB de Campo 
Verde se reuniram com a Presidência do TJMT 
para tratar de falta de servidores e de estrutura fí-
sica da comarca. Eles apresentaram todas as difi-
culdades encontradas e destacaram que quando os 
servidores saem de férias, licença ou se afastam 
por motivos de doença, as varas ficam com um 
mínimo para atender a demanda externa e interna. 

dos Advogados de São 
Paulo, OAB/MT e a 
subseção local. Para 
o presidente da OAB/
Alta Floresta, Kleber 
Coutinho, esta é mais 
uma oportunidade para 
os advogados, estagi-

ários e obterem novos 
conhecimentos, já que 
as aulas são ministra-
das por experientes 
profissionais e juristas. 
A aula foi sobre “Ar-
rematação de imóveis 
nos leilões judiciais”.

OAB/Comodoro consegue mais servidores  
 Não é novidade que a falta de magistrados e servi-
dores tem afetado a celeridade da justiça em Mato 
Grosso, mas a OAB/MT e a Subseção de Comodoro 
conquistaram mais um importante passo no sentido 
de melhorar esse cenário. É que, após reunião com 
a diretoria do TJMT, mais quatro servidores foram 
designados para a comarca para atuar num mutirão 
visando desafogar a quantidade de processos em 
trâmite nas duas varas existentes.

Polícia Civil de Jaciara precisa  
de socorro 

O presidente da OAB/Jaciara, Claudinez da 
Silva Pinto, encaminhou ofício ao secretário de 
Estado de Segurança Pública acerca da falta de 
estrutura da Polícia Civil, que vem preocupando 
advogados e a sociedade local.  Eles denuncia-
ram que, apesar dos esforços do delegado e sua 

equipe, existem aproximadamente mil inquéri-
tos antigos em andamento, fora os novos proce-
dimentos. 

O advogado registrou que a delegacia de 
Jaciara possui apenas um escrivão e seis inves-
tigadores.
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CAA/MT 

Programação diversificada e período integral 
são diferenciais da Colônia de Férias 

Sinop registra aumento de 142% no número de convênios firmados 

Oficinas, 
compe-
tições 
ao ar 
livre, 

jogos em equipe, brinca-
deiras na piscina, pas-
seio do Horto Florestal 
e plantio de árvores. 
Estas foram algumas das 
atividades contidas na 
programação da 8ª Colô-
nia de Férias da Caixa de 
Assistência dos Advo-
gados de Mato Grosso 
(CAA/MT) que prima-
ram pelo desenvolvimen-
to das várias habilidades 
cognitivas dos pequenos 
participantes.

“Minha filha já tinha 
participado de outra co-
lônia, mas nós gostamos 
dessa aqui porque tem 
uma programação mais 
completa. Outro ponto 
positivo é a realização 
das atividades em perío-
do integral”, conta Mário 
Gley da Silva, pai de 
Mariana (6). 

Para Ivanildo Santos 
de Oliveira, a inscrição 
da pequena Nathália (6) 
na colônia de férias foi 
uma decisão acertada. 
“Ela gostou bastante de 
participar. Decidimos 
colocá-la após verificar a 
programação e constatar 
que haveria diversas ati-
vidades que fariam com 
que ela se exercitasse um 

pouco”.
A monitora-chefe 

da colônia de férias e 
mestranda de Educação 
Física pela UFMT, Talita 
Ferreira, explica que 
todas as atividades tive-
ram o cunho pedagógico 
implícito. “Em todas 
as brincadeiras preocu-
pamo-nos em trabalhar 
questões de cidadania 
como o respeito ao 
colega, o saber aguardar 
a sua vez de brincar e 
a organizar o espaço. Afi-
nal, somos educadores 
por trás dos recreadores. 
Se as crianças voltam é 
porque gostam e os pais 
confiam no nosso traba-
lho”.

“Mesmo com a reali-
zação de tantas edições, 
sempre conseguimos 
inovar em nossa progra-
mação. Nesta edição, por 
exemplo, foram traba-
lhadas, de forma lúdica, 
aspectos relativos aos 
países participantes da 
Copa do Mundo da Fifa e 
feito o resgate de brinca-
deiras antigas”, informa 
o secretário-geral da 
CAA/MT, Helmut Flávio 
Preza Daltro.

O presidente da CAA/
MT, Leonardo Pio da 
Silva Campos, destaca, 
também, a abordagem da 
questão ambiental. “Essa 
sempre é uma preocu-

pação nossa quando 
elaboramos a programa-
ção. Não abrimos mão 
de tratar desse assunto, 
assim como de temas 
que remetam nossas 
crianças à prática e ao 
fortalecimento de atitu-

des cidadãs”. Na oitava 
edição, foi realizado um 
passeio monitorado ao 
Horto Florestal que opor-
tunizou o conhecimento 
de espécies da fauna e 
flora nativas. Essa visita 
culminou com o plantio 

de mudas de jabuticaba 
na sede da Associação 
dos Advogados.

A Colônia de Férias 
da CAA/MT ocorreu 
entre os dias 20 e 24 
de janeiro, na sede da 
Associação dos Advo-

gados de Mato Grosso, 
em Cuiabá. A Faculdade 
de Educação Física da 
UFMT foi parceira no 
projeto direcionado aos 
filhos e dependentes de 
advogados e estagiários 
da OAB/MT.

A Subseção da OAB/Sinop encerrou 2013 com 
várias conquistas para a advocacia, entre elas o au-
mento de 142% no número de convênios firmados 
entre a entidade e empresas de diversos segmentos.

De acordo com o delegado da Caixa de Assis-
tência dos Advogados de Mato Grosso (CAA/MT) 
em Sinop, Bruno Robalinho Estevam, a pasta atin-
giu a marca de 85 convênios no ano passado. “Os 
números de 2013 somam mais que o dobro dos 
anos anteriores. No estado, ficamos atrás apenas de 
Cuiabá. Procuramos diversificar as parcerias bus-
cando ramos que ainda não tinham sido agregados 
a nossa lista de conveniados. Além disso, desen-
volvemos novas formas de levar os advogados até 
essas empresas, tornando a parceria satisfatória 
para a Subseção e também para os empresários”, 
informou Estevam.

Para 2014, a meta é que até dezembro a Sub-
seção conte com 130 convênios. “Em maio será 
realizado em Sinop o Colégio de Presidentes e De-
legados, até lá esperamos já ter alcançado um total 
de 100 parcerias. Este ano, daremos sequencia às 

ações sociais e colocaremos em prática iniciativas 
que beneficiem os advogados e a comunidade em 
geral”, declarou o advogado.

As ações da CAA/MT em Sinop não se resu-
mem apenas à assinatura de convênios, mas às 
questões de responsabilidade social dentro da 
Ordem. “As parcerias também têm por objetivo o 
desenvolvimento de ações sociais. Ano passado, 
realizamos atividades no Dia das Crianças com a 
doação de brinquedos e no Natal uma sessão de ci-
nema em que beneficiamos crianças e adolescentes 
de dois projetos sociais importantes no município, 
promovendo acesso à tecnologia, cultura e diver-
são”, destacou o advogado.

Estrutura– Os trabalhos da pasta também 
renderam melhorias na estrutura oferecida aos ad-
vogados da Subseção. Por meio da CAA/MT, a en-
tidade conseguiu a doação de dois scanners Power 
Lit 1120 para as salas da OAB no Fórum e Justiça 
do Trabalho. Um microcomputador também foi 
entregue pela CAA/MT à sede da OAB/Sinop. 

“Os equipamentos trouxeram mais agilidade e 

qualidade nos serviços prestados aos advogados 
tanto na sede da Ordem quanto nas salas nas quais 
a Subseção atua dentro do poder judiciário. Acre-
dito que as doações também são uma forma de 
reconhecimento por parte da presidência da CAA/
MT, representada pelo Leonardo Pio, ao trabalho 
que estamos desempenhando”, acrescentou Este-
vam.
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Caixa de Assistência dos Advogados realiza 
mais de 7.900 atendimentos em 2013 

A Caixa de 
Assistên-
cia dos 
Advoga-
dos de 

Mato Grosso (CAA/MT) 
encerra, positivamente, 
mais um ano de trabalho 
– o primeiro da gestão 
2013-2015. De janeiro 
a dezembro de 2013, a 
entidade realizou cerca 
de 7.900 atendimentos 
e prestações de serviços 
diretos aos advogados, 
estagiários e dependen-
tes. 
Diversos projetos já im-
plantados durante o pri-
meiro mandato da atual 
gestão foram mantidos: 
Colônia de Férias, Cara-
vana da Caixa, Auxílio 
Maternidade, Março 
Sempre Mulher, Mês do 
Advogado e Colégio de 
Delegados. 
Outras ações colocadas 
em prática, pela primeira 
vez, já estão inseridas no 
calendário de atividades 
2014 por conta da gran-
de aceitação por parte 
da classe advocatícia. 
São elas: blitz educativa 
no Carnaval, ação de 
saúde nos escritórios de 
advocacia, Corrida dos 
Advogados e campanhas 
em prol da ala pediátrica 
da Santa Casa de Cuiabá 
e do Hemocentro. 
“O grande número de 
atendimentos e pres-
tações de serviços é 
resultado de um trabalho 
conjunto de todo o Siste-
ma OAB/MT. Sabemos 
o quão importante é o 
apoio da Diretoria da 
Seccional e das Sub-
seções, em especial de 
nossos Delegados que 
se empenham para que 
nossos colegas do inte-
rior tenham os mesmos 
benefícios e facilidades 
oferecidas aos profis-
sionais da advocacia 
que atuam em Cuiabá”, 
destaca o presidente da 
CAA/MT, Leonardo Pio 
da Silva Campos. 

JANEIRO  

COLÔNIA DE FÉRIAS 
- As atividades anuais 
foram iniciadas com a 
realização da 6ª edição 
da Colônia de Férias de 
Cuiabá em parceria com 
a UFMT. Durante uma 
semana, filhos e depen-
dentes de advogados e 
estagiários com idades 
entre seis e 12 anos par-
ticiparam de atividades 
recreativas e educativas. 

FEVEREIRO  

CARNAVAL - No 

COLÔNIA DE FÉRIAS DE CUIABÁ

CARNAVAL

COMISSÕES TEMÁTICAS 

período de Carnaval, 
equipes da CAA/MT 
distribuíram materiais 
informativos em for-
ma de leque, trazendo 
informações importantes 
sobre direção segura e 
uso de preservativo, nas 
salas da OAB.  

MARÇO  

MARÇO SEMPRE 
MULHER - Em celebra-
ção ao Dia Internacio-
nal da Mulher, a CAA/
MT, em parceria com 
a Secretaria Municipal 
de Saúde de Cuiabá e 
empresas conveniadas, 
ofereceu, gratuitamente, 
os seguintes serviços 
de saúde: aferição de 
pressão arterial, vaci-
na contra a hepatite B, 
teste de glicemia e testes 
rápidos de hepatite, HIV 
e Sífilis). O Centro de 
Saúde dos Advogados e 
estabelecimentos conve-
niados de várias cidades 
do interior do estado 
realizaram promoções 
especiais para a mulher 
advogada.

CARAVANA DA CAIXA 
- Em março, o projeto 
Caravana da Caixa inicia 
o cronograma anual 
de visitas pelas Subse-
ções de Campo Verde, 
Primavera do Leste e Pa-
ranatinga. Nestes muni-
cípios, foram oferecidos 
os serviços de validação 
do certificado digital, 
OABPrev, Seguros e 
livraria.
COMISSÕES TEMÁ-
TICAS – O presidente 
da CAA/MT, Leonardo 
Pio da Silva Campos, as-
sume a coordenação das 
Comissões Temáticas da 
OAB/MT.  

ABRIL  

CARAVANA DA CAIXA 
– A equipe da CAA/MT 
visitou os profissionais 
das cidades localizadas 
na região do Araguaia: 
Vila Rica, Porto Alegre 
do Norte, Confresa, 
Ribeirão Cascalheira, 
Canarana, Água Boa, 
Nova Xavantina e Barra 
do Garças.

MAIO  

COLÉGIO DE DELE-
GADOS – 1º Colégio 
de Delegados da gestão 
2013-2015 é realizado, 
em Tangará da Serra, 
entre os dias 23 e 25. No 
encontro, a diretoria da 
CAA/MT e seus Delega-
dos no interior de Mato 
Grosso traçaram metas 

para o ano.
CARAVANA DA CAIXA 
– Neste mês, o projeto 
de interiorização dos 
serviços da CAA/MT 
chegaram aos municí-
pios de Pontes e Lacer-
da, Comodoro, Sapezal, 
Campo Novo do Parecis, 
Barra do Bugres, Nova 
Olímpia e Tangará da 
Serra. 

OAB NACIONAL – 
Após assumir a coor-
denação das Comissões 
Temáticas da OAB/MT, 
o presidente da CAA/
MT, Leonardo Pio da 
Silva Campos, é nome-
ado secretário-geral da 
Comissão de Direito 
Ambiental da OAB 
Nacional. 

JUNHO  

CARAVANA DA CAIXA 
– Os serviços da CAA/
MT chegam à região 
norte, beneficiando os 
profissionais da advo-
cacia de Colíder, Alta 
Floresta, Guarantã do 
Norte, Matupá e Peixoto 
de Azevedo. 

OAB 80 ANOS – A 
CAA/MT, juntamente, 
Oferta gratuita de servi-
ços de saúde (aferição 
de pressão arterial, teste 
de glicemia e avaliação 
estética) e limpeza de 
óculos à comunidade 
durante a realização do 
projeto OAB Cidadania, 
na Praça Alencastro, em 
Cuiabá. 

 JULHO  

COLÔNIA DE FÉ-
RIAS – Barra do Garças 
é a primeira Subseção 
da OAB/MT a realizar 
uma edição da Colô-
nia de Férias da CAA/
MT além dos limites de 
Cuiabá. Enquanto Barra 
do Garças realizou a 1ª 
Colônia de Férias, Cuia-
bá chegou à 7ª edição da 
Colônia de Férias na ca-
pital. Ambas as edições 
tiveram suas atividades 
coordenadas pela CAA/
MT em parceria com a 
UFMT. 

AGOSTO  

MÊS DOS ADVOGA-
DOS - 

A CAA/MT promoveu, 
juntamente com em-
presas parceiras, uma 
grande campanha em 
prol da saúde dos ad-
vogados durante o mês 
em que o Sistema OAB/

MARÇO SEMPRE MULHER

MT realizou diversas 
atividades alusivas ao 
Dia dos Advogados 
(data celebrada em 11 
de agosto). Inovando 
em seu atendimento, a 
CAA/MT levou serviços 
de saúde aos principais 
escritórios de advocacia 
de Cuiabá: aferição de 
pressão arterial, testes 
rápidos de saúde, vaci-
nação, avaliação auditi-
va, limpeza de óculos e 
doação de sangue para 
o Hemocentro. Além de 
Cuiabá, houve a oferta 
de vacinas nas Subse-
ções de Paranatinga, 
Barra do Garças, Nova 
Mutum e Rondonópo-
lis. Durante esse mês, 
empresas conveniadas 
ofereceram descontos 
ainda mais elevados aos 
advogados e estagiários. 

CARAVANA DA CAI-
XA – A Caravana da 
Caixa percorreu os 
municípios de Cáceres, 
Mirassol D’Oeste, São 
José dos Quatro Marcos 
e Araputanga levando 
os serviços de validação 
do certificado digital, 
OABPrev, seguros e 
livraria.  

SETEMBRO  

CORRIDA DOS AD-
VOGADOS – Encerran-
do as comemorações ao 
Mês dos Advogados, a 
CAA/MT promoveu a 
1ª Corrida dos Advoga-
dos em 1º de setembro. 
Com um percurso de 
cinco quilômetros (com 
largada em frente à 
CAA/MT e chegada à 
sede da Associação dos 
Advogados), a prova 
reuniu atletas profis-
sionais e amadores, nas 
categorias público geral 
(masculino e feminino) 
e advogados (masculino 
e feminino), de várias 
cidades de Mato Gros-
so e de outros estados 
brasileiros. A premiação 
foi dada aos melhores 
colocados em cada 
categoria. 

OUTUBRO –  

COLÉGIO DE DELE-
GADOS – O segundo 
encontro anual dos 
Delegados da CAA/MT 
ocorreu em Rondonó-
polis, entre os dias 03 
e 05. Mais uma vez, a 
Diret oria da entidade 
e seus representantes 
no interior trocaram 
informações e definiram 
ações conjuntas em prol 
da classe advocatícia 
mato-grossense.  OAB NACIONAL

COLÔNIA DE FÉRIAS BARRA DO GARÇAS 
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INAUGURAÇÃO DO ESTACIONAMENTO

COLÉGIO DE DE ADVOGADOS - RONDONÓPOLIS

DIA DAS CRIANÇAS

CORRIDA DOS ADVOGADOS

CARAVANA DA 
CAIXA – Nesse mês, 
a equipe da Caravana 
da Caixa percorreu as 
regiões de Rondonó-
polis e Sinop, levando 
todos os seus benefí-
cios aos advogados e 
estagiários. 

OUTUBRO FELIZ 

 Em parceria com as 
Comissões Temáticas 
da OAB/MT, ESA/MT 
e advogados, a CAA/
MT apoiou o evento 
do Grupo Humanizan-
do em prol da ala de 
oncologia infantil da 
Santa Casa de Mise-
ricórdia de Cuiabá. 
A confraternização 
ocorreu no dia 12, Dia 
das Crianças, reunin-
do crianças e jovens 
em tratamento contra 

o câncer tanto naque-
la unidade de saúde 
quanto na AACC-MT. 
Ainda na programa-
ção alusiva ao Dia das 
Crianças, a CAA/MT 
realizou uma sessão 
especial de cinema 
para a garotada. Uma 
sala foi reservada no 
Cinemais Três Améri-
cas e houve a exibição 
do filme “Tá Choven-
do Hambúrguer 2”.  
 
SEGURO DE VIDA  

 A CAA/MT iniciou
o envio dos boletos 
para adesão ou reno-
vação do Seguro de 
Vida. Com o pagamen-
to, em parcela única, 
de R$ 135, os profis-
sionais da advocacia 
asseguraram, entre 
outras.

NOVEMBRO  

INAUGURAÇÃO DO 
ESTACIONAMENTO 
DOS ADVOGADOS - 
A Diretoria da CAA/
MT inaugurou, no dia 
22 desse mês, mais 
uma obra da gestão e 
de grande importân-
cia para a advocacia 
mato-grossense. Lo-
calizado no Complexo 
Judiciário de Cuiabá, 
o Estacionamento dos 
Advogados possui 
vagas cobertas, sala de 
espera, espaço de con-
vívio e cafeteria. Ofe-
rece, gratuitamente, 
os serviços de internet 
sem fio e transfer até o 
Fórum da capital. Os 
advogados adimplen-
tes e estagiários inscri-
tos na OAB/MT foram 
isentos do pagamento 
da taxa.  
CARAVANA DA CAI-
XA – Dando sequência 
ao projeto de interio-
rização de suas ações, 
a Caravana da Caixa 
percorreu os municí-
pios de Sorriso, Nova 
Mutum, Juína, Juara e 
Lucas do Rio Verde. 

PROJETO VERÃO – 
Pensando nas férias e 
fim de ano, empresas 
conveniadas à CAA/
MT iniciaram pro-
moções especiais nas 
áreas de estética, be-
leza e saúde. Além de 
descontos ainda mais 
especiais, ofereceram 
brindes e pacotes ex-
clusivos os advogados 
e advogadas.  

DEZEMBRO  

CERTIFICAÇÃO DI-
GITAL – A CAA/MT 
realizou a venda de 
100 tokens ao valor de 
R$ 25. O novo preço 
dos dispositivos repre-
sentou uma redução de 
64% em comparação 
ao valor normal de 

CARAVANA DA CAIXA

OAB  80 ANOS - PRAÇA  ALENCASTRO

AÇÃO NOS  ESCRITÓRIOS 
E FÓRUM

comercialização que é 
de R$ 70. Em menos 
de uma semana, 70 
tokens já tinham sido 
comprados. 

CARAVANA DA CAI-
XA – A edição 2013 
do projeto de interio-
rização foi encerrado 
com a visita da equipe 
da CAA/MT aos pro-
fissionais da advocacia 
que atuam nos municí-
pios de Alto Araguaia, 
Alto Garças, Alto 
Taquari e Jaciara. 
 
COLÔNIA DE FÉ-
RIAS – O projeto 
direcionado aos filhos 
e dependentes dos ad-
vogados e estagiários 
com idades entre seis 
e 12 anos chega a sua 
8ª edição, em Cuiabá. 
Com as atividades pro-
gramadas para janeiro 
de 2014, as inscrições 
foram iniciadas em 
dezembro.
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