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DIRETORIA

Manifestação da OABMT
cerca da notícia intitulada “Gaeco 
investiga contratações de advogados 
de ‘peso’”, publicada nesta segunda-
feira (25 de janeiro) no site www.
midiajur.com.br, em que se afirma:

 (...) “O que chama a atenção nos 
casos envolvendo os políticos é a 

contratação de advogados famosos, o que, segundo 
o promotor de Justiça, levanta o questionamento 
quanto ao valor cobrado por eles para atuar na 
defesa dos réus”. (...)

 (...) “Marco Aurélio ainda declarou que há casos 
em que os advogados contratados para a defesa dos 
réus podem ser pagos por beneficiados de esquemas 
de corrupção, ainda não identificados”. (...)

 
Viemos informar que:
 Ninguém pode vedar ou interferir na cobrança 

de honorários acordados entre advogado e cliente. 
Essa questão está pacificada pela jurisprudência 
dos tribunais superiores. O presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), ministro Ricardo 
Lewandowski, em decisão recente afirmou que são 
“ilegais quaisquer incursões investigativas sobre 
a origem de honorários advocatícios, quando, 
no exercício regular da profissão, houver efetiva 
prestação do serviço”.

 Da mesma maneira é entendimento sedimentado 
junto ao Conselho Federal e Seccionais a 
inviolabilidade do sigilo dos contratos, sem transigir 
acerca da possibilidade de discussão de contrato de 
honorários que não seja na esfera da própria Ordem.

Esse ato é ilegal e abusivo e ofende prerrogativas 
da advocacia, em especial a inviolabilidade do 
sigilo profissional, garantido pelo artigo 34, VII do 
Estatuto da Advocacia e da OAB. O dever de sigilo 
e a confidencialidade na relação cliente/advogado 
autoriza o profissional a não depor (art. 7º, XIX, 

EAOAB); sem contar o disposto no Código Penal 
(art. 154), que considera crime a quebra desse sigilo.

A inviolabilidade do sigilo profissional assegurada 
ao advogado é uma poderosa garantia em prol do 
cidadão, para assegurar o estado de direito e sua 
ampla defesa. Todo cidadão paga impostos que são, 
em parte, direcionados ao custeio do poder público. 
Investigados também pagam impostos e nem por isso 
os subsídios dos servidores, incluindo membros do 
Ministério Público, pode ser considerados ilegais ou 
imorais.  

Advogados prestam conta aos órgãos públicos 
fiscalizadores, emitem nota fiscal dos serviços, 
declaram imposto de renda, pagam impostos. Seus 
honorários, módicos ou milionários, estando de 
acordo com o Código de Ética e Disciplina da OAB, 
merecem ser respeitados. Eventuais abusos devem ser 
denunciados ao Conselho Federal e, em Mato Grosso, 
à OABMT, única competente para investigar e punir 
tais casos.

Afirmações prematuras e levianas devem ser 
evitadas, já que se está a falar de profissionais 
indispensáveis à administração da Justiça. 
Relembrem a postura adotada pela OAB, que a 
despeito da investigação levada a efeito acerca de 
cartas de créditos envolvendo membros do Ministério 
Público, prudentemente aguarda o desenrolar dos 
fatos sem tecer qualquer juízo prematuro.  

A OABMT, portanto, repudia quaisquer 
afirmações generalizadas ou insinuações quanto 
à profissão da advocacia, em especial quanto 
aos honorários advocatícios de profissionais 
que efetivamente prestam o serviço contratado, 
consignando que terá enérgica postura caso se 
constate censura praticada por quaisquer operadores 
do direito no que diz respeito ao recebimento, sigilo e 
inviolabilidade dos honorários advocatícios.

 
Leonardo Pio da Silva Campos
Presidente da OABMT
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Os conselheiros 
federais pela 

OABMT Duilio Piato Jú-
nior, Gabriela Novis Neves 
Pereira Lima, e Joaquim Fe-
lipe Spadoni tomaram posse 
em solenidade realizada na 
sede do Conselho Federal da 
OAB, em Brasília. Eles serão 
os responsáveis por apresen-
tar as demandas de Mato 
Grosso junto à nova direto-
ria da OAB nacional, agora 
composta pelo presidente 
Cláudio Pacheco Prates La-
machia, eleito para o triênio 
2016/2018.

O presidente da Seccio-

nal, Leonardo Pio da Silva 
Campos, parabenizou os 
conselheiros. “Agora todos 
integrantes da nossa chapa 
estão empossados. É uma sa-
tisfação imensa poder contar 
com advogados competentes 
e que passam a contribuir 
com a OABMT. A união de 
todos e o acesso direto dos 
nossos conselheiros fede-
rais junto à OAB nacional 
fará com que desempenhe-
mos trabalhos importantes 
em Mato Grosso em prol da 
classe e da sociedade. Muito 
faremos pela advocacia do 
nosso Estado”, garantiu.

Leonardo Campos este-
ve presente na votação que 
elegeu Cláudio Lamachia 
(chapa única) para conduziu 
o Conselho Federal e dese-
jou sucesso nos três anos de 
gestão. “Temos um relacio-
namento próximo. O presi-
dente Lamachia prestigiou 
nossa posse e já discutimos 
alguns assuntos de interesse 
da advocacia. Temos obje-
tivos muito parecidos e atu-
aremos em conjunto para 
concretizá-los. Desejo a toda 
sua equipe êxito nos traba-
lhos”, concluiu o presidente 
da OABMT. 

Publicada no DOU 
do dia 13 de ja-

neiro, a Lei 13.245/16 que 
alterou o Estatuto da OAB 
para ampliar os direitos dos 
advogados no tocante ao 
acesso a inquéritos. A norma 
foi sancionada e já está em vi-
gor. Oriunda do PLC 78/15, 
a lei garante ao advogado a 
possibilidade de ter acesso a 
todos os documentos de uma 
investigação, sejam físicos ou 
digitais, mesmo que ela ainda 
esteja em curso.

Na avaliação do presiden-
te da OABMT, Leonardo Pio 
da Silva Campos, “o livre aces-
so aos inquéritos é mais que 
uma vitória para a advocacia. 
A lei vem fortalecer o Estado 
Democrático de Direito, valo-
rizando os institutos da ampla 
defesa e do contraditório, e os 
maiores beneficiados serão 
os cidadãos, uma vez que a 
partir de agora não mais se li-
mitará o exercício do advoga-
do em suas defesas. Antes, o 
acesso aos inquéritos ocorria 
de forma restrita, mas, agora, 
será ampla, sob pena de nuli-
dade”, comemorou.

A regra já valia para as de-
legacias de polícia, mas não 
abrangia o acesso a outras 
instituições, como o Ministé-
rio Público. Por isso, a norma 

substitui a expressão “reparti-
ção policial”, contido no inciso 
XIV do art. 7º do estatuto, por 
“qualquer instituição responsá-
vel por conduzir investigação”.

Os advogados ainda terão 
o direito de assistir o cliente 
durante toda a apuração de 
infrações penais, sob pena de 
nulidade absoluta de atos pro-
cessuais; e apresentar razões e 
quesitos.

_______________

Lei nº 13.245, DE 12 DE 
JANEIRO DE 2016

Altera o art. 7º da Lei nº 
8.906, de 4 de julho de 1994 
(Estatuto da Ordem dos Advo-
gados do Brasil).

A PRESIDENTA DA 
REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Art. 1º O art. 7º da Lei nº 
8.906, de 4 de julho de 1994 
(Estatuto da Ordem dos Advo-
gados do Brasil), passa a vigo-
rar com as seguintes alterações:

“Art. 7º ......................................
..............................................

.....................................................
....................................................

XIV - examinar, em qual-
quer instituição responsável 
por conduzir investigação, 
mesmo sem procuração, autos 
de flagrante e de investigações 
de qualquer natureza, findos 
ou em andamento, ainda que 
conclusos à autoridade, poden-
do copiar peças e tomar apon-
tamentos, em meio físico ou 
digital;

.....................................................
...................................................

XXI - assistir a seus clientes 
investigados durante a apura-
ção de infrações, sob pena de 
nulidade absoluta do respec-
tivo interrogatório ou depoi-
mento e, subsequentemente, 
de todos os elementos investi-
gatórios e probatórios dele de-
correntes ou derivados, direta 
ou indiretamente, podendo, 
inclusive, no curso da respecti-
va apuração:

a) apresentar razões e que-
sitos;

b) (VETADO).
§ 10. Nos autos sujeitos a 

sigilo, deve o advogado apre-
sentar procuração para o exer-
cício dos direitos de que trata o 
inciso XIV.

§ 11. No caso previsto no 
inciso XIV, a autoridade com-
petente poderá delimitar o 
acesso do advogado aos ele-

mentos de prova relacionados 
a diligências em andamento e 
ainda não documentados nos 
autos, quando houver risco de 
comprometimento da eficiên-
cia, da eficácia ou da finalidade 
das diligências.

§ 12. A inobservância aos 
direitos estabelecidos no in-
ciso XIV, o fornecimento in-
completo de autos ou o for-
necimento de autos em que 
houve a retirada de peças já 
incluídas no caderno investi-
gativo implicará responsabi-
lização criminal e funcional 
por abuso de autoridade do 
responsável que impedir o 
acesso do advogado com o 
intuito de prejudicar o exer-
cício da defesa, sem prejuízo 
do direito subjetivo do advo-
gado de requerer acesso aos 
autos ao juiz competente.” 
(NR).

Art. 2º Esta Lei entra em vi-
gor na data de sua publicação.

Brasília, 12 de janeiro de 
2016; 195º da Independência e 
128º da República.

DILMA ROUSSEFF

José Eduardo Cardozo

(Com informações do site 
Migalhas)

A Diretoria da 
OABMT en-

viou ofícios às autoridades 
policiais estaduais e federais 
para solicitar o cumprimento 
da Lei 13.245/2016 por parte 
de delegados e agentes que 
atuam em Mato Grosso. A 
norma alterou o artigo 7º do 

Estatuto da Advocacia para 
ampliar o acesso aos advo-
gados a documentos e apu-
rações em fase investigatória.

Os ofícios, assinados pelo 
presidente da Seccional, Leo-
nardo Pio da Silva Campos, 
foram enviados para o secre-
tário de Estado de Seguran-

ça, Fábio Galindo Silvestre; 
o delegado-geral da Polícia 
Judiciária Civil, Adriano Pe-
ralta Moraes; o comandante-
-geral da Polícia Militar, co-
ronel Gley Alves de Almeida 
Castro; e o superintendente 
regional da Polícia Federal, 
Marcos Antônio Faria.

O presidente da OAB-
MT requer que as referidas 
autoridades deem ciência 
aos delegados e demais 
agentes dos termos da lei, 
sob pena de “responsabili-
zação criminal e funcional 
por abuso de autoridade do 
responsável que impedir o 

acesso do advogado”.
“Essa lei representa uma 

vitória para a advocacia, 
pois reafirma a indispen-
sabilidade do advogado na 
luta pela defesa dos inte-
resses dos seus clientes, do 
estado democrático de di-
reito, devido processo legal 

e demonstra o respeito aos 
princípios da ampla defesa 
e do contraditório. Ela veio 
para beneficiar o cidadão, 
que passará a ter, efetiva-
mente, sua defesa feita de 
forma completa”, comemo-
rou o presidente da Seccio-
nal, Leonardo Campos.

Conselheiros federais pela OABMT tomam posse em Brasília

OABMT requer de autoridades policiais o cumprimento da lei 13.245/2016

O presidente da 
OABMT, Leo-

nardo Pio da Silva Campos, 
acompanhado de conselhei-
ros e diretores da Caixa de 
Assistência dos Advogados 
(CAAMT), visitou o presi-
dente do Tribunal de Justi-
ça, desembargador Paulo da 
Cunha. Na ocasião, ambos 
reafirmaram o compromisso 
de manterem as instituições 
unidas em busca de uma 
prestação jurisdicional mais 
célere e eficiente.

“Pleiteamos o início ou até 
mesmo a retomada de refor-
mas em algumas comarcas, 
bem como a instalação do 
Processo Judicial Eletrônico 
(PJe) em âmbito estadual de 

forma inclusiva. Todos sa-
bem que é uma ferramenta 
sem volta, mas que deve ser 
expandida de maneira com-
patível. Há muitas comarcas 
sem internet e os advogados 
e jurisdicionados não podem 
ficar reféns dessa falta de es-
trutura. Por isso, atuaremos 
juntos para tentar mudar esse 
cenário”. Ressaltou ainda que 
a Ordem é parceira do TJMT 
e que conta com uma sala de 
inclusão digital para prestar 
suporte aos advogados e ad-
vogadas no que diz respeito 
aos sistemas de peticiona-
mento.

Por sua vez, o presidente 
do tribunal informou que o 
TJMT está atento às questões 

que envolvem a expansão do 
PJe estadual para que não 
afaste o cidadão da justiça e 
que está acompanhando o 
cronograma de obras em to-
das as comarcas. A intenção 
do TJMT, conforme o de-
sembargador, é fazer com que 
os serviços prestados sejam 
satisfatórios e que está traba-
lhando para isso.

Além do presidente da 
Ordem, estiveram presen-
tes o diretor-tesoureiro da 
Ordem, Helmut Daltro; o 
conselheiro federal pela 
OABMT Joaquim Spadoni; 
os estaduais Gildo Capeleto, 
Hélio Nishyama, Luiz Car-
los de Oliveira Assumpção 
Junior, Rodrigo Geraldo 

Ribeiro de Araújo; e o pre-
sidente da Caixa de Assis-
tência dos Advogados, Ítallo 
Gustavo Leite.

Compromisso: atuar em 
parceria com Judiciário
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DIRETORIA

Direitos de advogados no acesso 
a inquéritos são ampliados

A diretoria da OABMT comemorou a 
sanção, pela presidente Dilma Rous-

seff, da Lei nº 13.247/16, que permite aos profis-
sionais do direito criarem a sociedade unipessoal 
de advogado. Para o presidente da Seccional, Leo-
nardo Pio da Silva Campos, “a iniciativa demons-
tra um avanço significativo e grande conquista 
para a advocacia, pois valoriza a classe, ocasião 
em que todos os operadores do direito saem ga-
nhando, principalmente os jovens advogados e 
pequenos escritórios, uma vez que, ao ingressa-
rem no mercado de trabalho, já poderão contar 
com carga tributária menor em virtude da apro-
vação, em 2014, do Supersimples Nacional”.

O ato está publicado no Diário Oficial da 
União (DOU) de hoje e altera o Estatuto da 
Advocacia, que atualmente permite apenas a 
composição de sociedade com pelo menos dois 
advogados. A norma determina que nenhum 
advogado pode integrar mais de uma sociedade 
de advogados, constituir mais de uma sociedade 
unipessoal de advocacia, ou integrar, simulta-
neamente, uma sociedade de advogados e uma 
sociedade unipessoal de advocacia, com sede 
ou filial na mesma área territorial do respectivo 
conselho seccional.

Além disso, a lei determina que a denomi-
nação da sociedade unipessoal deve ser obriga-
toriamente formada pelo nome do seu titular, 
completo ou parcial, com a expressão “Socie-
dade Individual de Advocacia”. O projeto que 
deu origem à lei foi aprovado pelo Senado em 
dezembro. 

Sociedades de 
advogados podem 
ter apenas um sócio
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O p r e s i d e n t e 
da OABMT, 

Leonardo Pio da Silva 
Campos, se reuniu com 
membros da Comissão 
de Segurança Pública 
para tratar de proje-
tos futuros e desafios. 
Estavam presentes os 
advogados Ivo Matias, 
Mananciel Fonseca, o 
coronel e advogado Ar-
donil Manoel Gonzalez 
Junior, o coronel Medei-
ros e outros advogados 
convidados a compor a 
referida comissão.

“A questão da crimi-
nalidade e da falta de 
estrutura na segurança 
pública em nosso esta-
do chegou a níveis ina-
ceitáveis. Queremos que 
a Comissão n auxilie a 
debater junto com o po-
der público as melhorias 

necessárias. Há também 
a proposta da criação da 
Comissão de Direito Mi-
litar, que será julgada pelo 
Conselho Seccional, uma 
área que é importante ser 
melhor estudada. Conta-
mos com o apoio de vo-
cês”, observou Leonardo 
Campos. Conforme o 
presidente da OABMT, 
a ideia é também reali-
zar uma audiência pú-
blica para tratar do tema 
segurança pública, em 
especial, para debater a 
formação de policiais no 
que tange às prerrogati-
vas dos advogados.

O coronel Ardonil 
Gonzalez ressaltou que se 
vive “em tempos difíceis e 
o profissional da advoca-
cia se torna essencial na 
defesa dos direitos do Es-
tado e dos cidadãos. Pre-

cisamos contribuir já que, 
como classe, podemos 
atuar mais fortemente. A 
segurança pública é mais 
que policiamento. Pode-
mos promover debates 
unificados e discussões 
de alto ní-
vel, resol-
ver grandes 
demandas 
conversan-
do”. 

As com-
p o s i ç õ e s 
das co-
missões já 
existentes 
e a criação 
de novas serão julgadas 
pelo Conselho Pleno da 
OABMT; sendo que de-
pois será agendada a pos-
se dos novos diretores e 
membros. Os advogados 
e advogadas que deseja-

rem participar da Comis-
são de Segurança Pública 
ou de outra área poderão 
protocolar requerimento 
endereçado ao presidente 
da Seccional que o reme-
terá ao Conselho. 

A diretoria da 
OABMT rece-

beu a visita institucional de 
representantes da Faculda-
de de Direito do Campus 
da Universidade do Estado 
de Mato Grosso de Cáceres. 
Esse curso da Unemat foi 
um dos únicos do Estado 
a receber o selo OAB Reco-
menda em 2016. Também 
obteve o reconhecimento o 
curso de Direito da UFMT 
de Cuiabá.  

O presidente da Sec-
cional, Leonardo Pio da 
Silva Campos, elogiou os 
professores pela conquista 
e ressaltou o compromisso 
de trazer o debate acerca 
da melhoria dos cursos 
de Direito para dentro da 
Ordem por meio das Co-
missões de Ensino Jurí-
dico, de Estágio e Exame 
de Ordem, do Advogado 
Professor, em conjunto 
com a Escola Superior 
de Advocacia (ESAMT). 
“Temos um compromisso 
com o mundo acadêmi-
co. A OABMT está indo 
ao encontro desse público 
para levar conhecimento 
aos advogados, estagiários 
e acadêmicos. Esse selo de 
qualidade transcende os 
campi da Unemat e que-
remos que os professores 
e alunos tenham partici-
pação efetiva nos debates 
de temas atuais, como o 

novo CPC, que traz uma 
nova cultura jurídica para 
o país”, pontuou. 

Estavam presentes na 
reunião o diretor tesou-
reiro da OABMT, Helmut 
Flávio Preza Daltro; o pre-
sidente da ESAMT, Marco 
Lorga; o presidente do Tri-
bunal de Defesa das Prer-
rogativas, Luiz da Penha 
Correa; o presidente da 
Comissão de Ensino Jurí-
dico, José Patrocínio Brito 
Junior; membros de ou-
tras comissões temáticas, 
conselheiros estaduais; a 
delegada da Caixa de As-
sistência dos Advogados 
(CAAMT) da Subseção 
de Cáceres, Cibeli Simões 
dos Santos; o deputado es-
tadual Adriano Silva, que 
é advogado, professor e foi 
reitor da Unemat; a pró-
-reitora de Graduação da 
Unemat, professora Vera 
Lúcia da Rocha Maquea; e 

professores. 
José Patrocínio ressal-

tou que o curso de Direito 
da Unemat de Cáceres foi 
criado depois de muitas 
faculdades privadas e já 
alcançou um alto nível de 
qualidade e eficiência para 
receber o selo da OAB. 
“Não é fácil ter o selo. 
Tem que observar, além 
dos critérios do Enade, 
outras situações; tem que 
ter um percentual e peso 
em várias iniciativas. Os 
professores devem ter pla-
nos de cargos e salários, as 
bibliotecas devem ser bem 
estruturadas e outros. Va-
mos fazer um trabalho de 
fiscalização nesse sentido 
para cobrar de outras fa-
culdades as melhorias ne-
cessárias”, sublinhou.

Já Marco Lorga colo-
cou a ESAMT à disposi-
ção para atuar em parce-
ria com a Universidade 

do Estado e relatou que 
este ano haverá inúmeros 
cursos para atualização. 
O presidente da Escola 
afirmou que o conselho 
curador está sendo forma-
do por professores advo-
gados, que serão também 
um canal para debater as 
dificuldades enfrentadas 
pelos alunos. “A palavra de 
Ordem agora é qualidade; 
e o que vocês da Unemat 
estão fazendo com exce-
lência é se preocupar em 
qualificar os professores. 
Estamos lutando para 
que a iniciativa privada, 
que tem mais recursos, 
promova a qualificação. 
Aí está a importância da 
chancela da OAB. Edu-
cação não se pega na pra-
teleira, não é só o direito 
positivo que estamos en-
sinando aos nossos alu-
nos, são outros valores 
como ética, moral, ho-

nestidade”, consignou.
O deputado Adriano 

Silva contou que a parce-
ria com a OAB de Cáceres 
foi crucial para o Curso de 
Direito quando ainda era 
coordenador. “Na Semana 
Jurídica propusemos uma 
parceria com a Subseção 
e tivemos muitos frutos. 
Acredito que possamos 
renovar nossas relações. 
Vamos presidir a comis-
são que vai fazer o estudo 
da reforma da Constitui-
ção do Estado de Mato 
Grosso e do Regimento 
Interno da Assembleia Le-
gislativa e convidamos a 
OAB a participar dos de-
bates, assim como a Une-
mat”, acrescentou.

A pró-reitora da Une-
mat defendeu a necessi-
dade de ter profissionais 
bem preparados, daí a im-
portância de se investir na 
formação dos professores. 

Vera Lúcia ponderou que 
tem avançado com a ela-
boração de propostas jun-
to ao Governo do Estado 
e que o reconhecimento 
nacional da OAB gerou 
uma demanda maior por 
novos cursos. Porém, ar-
gumentou a necessidade 
de ter avaliar melhor as 
condições. 

“Nesse sentido, pre-
cisamos trabalhar junto 
com a OAB. O selo me-
lhora a qualidade de nos-
so curso também porque 
se torna mais concorrido 
e atrai alunos melhor pre-
parados. Temos avançado 
junto a Secitece (Secreta-
ria da Ciência, Tecnologia 
e Educação Superior), mas 
o Enade não será o único 
critério, vamos considerar 
o corpo docente qualifica-
do, fazer estudos das di-
versidades de cada região, 
entre outros aspectos”. 

Comissão de Segurança Pública se 
reúne com presidente da OABMT

OABMT recebe professores 
do curso de Direito da Unemat

A OABMT con-
seguiu, no mé-

rito do Mandado de Segu-
rança Coletivo Preventivo 
impetrado contra ato da 
presidente do Instituto de 
Terras de Mato Grosso 
(Intermat), revogar a Por-
taria n° 12/2015, a qual 
versava sobre o acesso de 
ex-servidores às depen-
dências do órgão, bem 
como criou limitações à 
atuação dos procuradores 
no local. A Seccional pre-
tendia ver reconhecida a 
ilegalidade dos atos pra-
ticados pela impetrada e 
restabelecer as garantias 
constitucionais do livre 
exercício profissional, ga-
rantindo a todos os ad-
vogados, ainda que ex-
-servidores do Intermat, 

ingressar livremente em 
suas dependências quan-
do necessitarem praticar 
ato ou colher prova ou in-
formação útil ao exercício 
da atividade profissional, 
bem como ter vista dos 
processos de qualquer na-
tureza, conforme discipli-
na a Lei 8.906/94.

Na sentença, o magis-
trado observou que a por-
taria é expressa ao deter-
minar que os ex-servidores 
do Intermat que mantive-
ram vínculo funcional de 
caráter efetivo, comissio-
nado ou temporário com o 
órgão, ficassem impedidos, 
pelo prazo de seis meses a 
contar da data de exonera-
ção e/ou demissão; de atu-
ar perante o órgão e prestar 
qualquer tipo de serviço a 

pessoa física ou jurídica, 
como procurador ou as-
sistente; e ter acesso a 
processo e adentrar em 
departamentos privati-
vos, que não seja acessível 
ao público em geral, uti-
lizando de informações 
privilegiadas que mante-
ve com o órgão.

“Malgrado o reco-
nhecimento da grande 
e importante finalidade 
institucional do órgão 
fundiário estadual, não se 
apresenta razoável admi-
tir a possibilidade deste 
editar medidas infrale-
gais que obstem e/ou res-
trinjam o livre exercício 
profissional de qualquer 
categoria. Deveras, as dis-
posições da portaria hos-
tilizada afiguram-se clara-

mente incompatíveis com 
norma constitucional (art. 
5º XIII, da CF/1988) e a 
regra vertida no art. 7º da 
Lei nº 8.906/94, que esta-
belece como direito do ad-
vogado, além da liberdade 
do exercício da profissão 
em todo território nacio-
nal, também lhe confere a 
prerrogativa de ingressar 
livremente “em qualquer 
edifício ou recinto em 
que funcione repartição 
judicial ou outro serviço 
público onde o advogado 
deva praticar ato ou colher 
prova ou informação útil 
ao exercício da atividade 
profissional, dentro do 
expediente ou fora dele, 
e ser atendido, desde que 
se ache presente qualquer 
servidor ou empregado; 

(...) examinar, em qual-
quer órgão dos Poderes 
Judiciário e Legislativo, 
ou da Administração Pú-
blica em geral, autos de 
processos findos ou em 
andamento, mesmo sem 
procuração, quando não 
estejam sujeitos a sigilo, 
assegurada a obtenção de 
cópias, podendo tomar 
apontamentos; (...) ter 
vista dos processos judi-
ciais ou administrativos 
de qualquer natureza, em 
cartório ou na repartição 
competente, ou retirá-los 
pelos prazos legais”, dentre 
outras”, sublinhou o juiz.

Ele acrescentou que 
“apresenta-se cogente a 
necessidade de se reco-
nhecer que a portaria hos-
tilizada, embora possa ter 

sido editada com intuito 
de atender as disposições 
da norma acima epigrafa-
da, resta evidente que esta 
não guarda compatibili-
dade com os ditames da 
Lei nº 12.813/2013, mais 
ainda, com a garantia 
constitucional livre exercí-
cio profissional e legal que 
disciplina as prerrogativas 
do advogado, mormente 
aquele atinente ao direito 
a livre acesso a qualquer 
local/repartição que preste 
serviço público, dentro do 
expediente ou fora dele, 
e ser atendido, desde que 
se ache presente qualquer 
servidor ou empregado, 
de ter vista de processos 
(excepcionando-se aque-
les listados no art. 7º, § 1º, 
da Lei nº 8.906/94)”.

Portaria do Intermat que limitava atuação de procuradores é revogada
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O presidente da 
OABMT, Le-

onardo Pio da Silva Cam-
pos, abordou recentemente 
o tema segurança pública 
junto ao Conselho Fede-
ral cobrando uma política 
nacional. O debate gerou 
um ofício por parte da 
OAB nacional enviado à 

Presidência da República, 
solicitando providências 
acerca do aumento da cri-
minalidade no Brasil. “Esse 
assunto surgiu no grupo de 
presidentes de Seccionais. 
Nós defendemos a criação 
de uma política nacional 
de segurança pública e um 
ministério exclusivo para 

tratar do tema. É de suma 
importância termos essa 
resposta do Governo Fe-
deral. Vamos acompanhar 
de perto o desenrolar dessa 
questão já que nosso Esta-
do possui sérios problemas 
nessa área”, consignou o 
presidente da OABMT.

No Ofício nº 72/2016, 

o presidente do CFOAB, 
Marcus Vinícius Furtado 
Coelho, cobra providên-
cias do Governo Federal 
no sentido de promover 
ações efetivas voltadas à 
contenção da criminalida-
de e à retomada de contro-
le do Estado na questão da 
segurança pública. 

O documento desta-
ca, entre outros assuntos, 
a necessidade do controle 
das fronteiras como vital 
para a redução da violên-
cia e criminalidade pela 
relação direta com o trá-
fico de entorpecentes. Ci-
tou o estado do Acre que 
faz divisa com o Peru e a 

Bolívia; “também o Estado 
de Mato Grosso, cuja área 
de fronteira com a Bolívia 
é usada, seja pelas áreas de 
fronteira seca, seja pelos 
rios e varadouros, como 
corredor de transporte de 
drogas para o posterior 
abastecimento dos grandes 
centros do Brasil”. 

Sugestão da OABMT é levada por Conselho Federal à Presidência da república

Advogados e 
a d v o g a d a s 

que atuam no interior do 
Estado terão a oportuni-
dade de discutir direta-
mente com a presidência 
do Tribunal Regional do 
Trabalho da 23ª Região 
(TRTMT) os problemas 
e soluções afetos à justiça 
do trabalho. Isso porque 
a diretoria da OABMT 
convidou a presidente do 
órgão, desembargadora 
Beatriz Theodoro, para 
participar do primeiro 
Colégio de Presidentes da 
Seccional, previsto para 

ser realizado no primeiro 
semestre.

O convite foi feito pelo 
secretário-geral da OA-
BMT, Ulisses Rabaneda 
dos Santos, durante visita 
institucional ao TRTMT. 
“Vivenciamos experiên-
cias junto ao Tribunal de 
Justiça com a presença de 
ex-presidentes (Rubens 
de Oliveira, Orlando Per-
ri e Paulo da Cunha) tanto 
em Colégio de Presiden-
tes de Seccionais quanto 
em sessões do Conselho 
Pleno, oportunidades em 
que a advocacia de cada 

polo pôde esclarecer dú-
vidas e sugerir melhorias 
dos serviços”. 

Rabaneda acrescentou 
que “como temos rela-
cionamento estreito com 
o TRTMT, decidimos 
convidá-la a participar 
conosco, pois entende-
mos que é uma excelente 
forma de apresentar aos 
advogados e advogadas 
qual o planejamento que 
o tribunal deseja seguir 
durante sua gestão”, disse 
à desembargadora, que 
aceitou o convite de ime-
diato. 

Presidente do TrTMT é convidada 
para Colégio de Presidentes

A diretoria da OA-
BMT fez visita 

institucional junto ao Tri-
bunal Regional do Trabalho 
(TRTMT), ocasião em que 
foram discutidas propostas 
de melhorias para a advoca-
cia e para o Processo Judicial 
Eletrônico (PJe). Estiveram 
reunidos o presidente da Or-
dem, Leonardo Pio da Silva 
Campos; o secretário-geral, 
Ulisses Rabaneda; a secretá-
ria-adjunta, Gisela Cardoso; 
o diretor-tesoureiro, Helmut 
Preza; o conselheiro estadual 
Hélio Machado da Costa Jú-
nior; a presidente do TRTMT, 
desembargadora Beatriz The-

odoro; além do juiz auxiliar 
Plínio Podolan e do juiz dire-
tor do foro, Amadeu Rodri-
gues Gonçalves.

A preocupação da Seccio-
nal diz respeito ao acesso ao 
sistema no interior do Estado, 
cujo sinal de internet é defi-
citário. “Não é novidade para 
ninguém que o interior sofre 
com falhas na prestação de 
serviços das empresas de tele-
fonia. O que não queremos é 
que em cidades como Confre-
za, por exemplo, advogados e 
advogadas peticionem das 4h 
às 8h, pois após esse horário o 
sinal é muito lento. Conheço a 
realidade do interior do nos-

so Estado e não mediremos 
esforços para garantir a todos 
os profissionais do direito, 
principalmente ao cidadão, o 
acesso à justiça”, destacou Le-
onardo Campos.

O posicionamento foi 
defendido pela diretoria do 
TRTMT e ambas as institui-
ções firmaram compromisso 
de atuarem juntas. “Se for pre-
ciso, ajuizaremos ações contra 
a empresa de telefonia visando 
com que as mesmas realmente 
entreguem a velocidade con-
tratada por seus clientes”, ga-
rantiu o presidente da Ordem.

O secretário-geral e a 
secretária-adjunta, Ulisses 

Rabaneda e Gisela Cardoso, 
respectivamente, frisaram 
que “a advocacia não pode fi-
car refém da insegurança que 
o sistema, às vezes, apresen-
ta. Em muitos casos, advo-
gados ficam sem saber o que 
fazer até o TRTMT apresen-
tar informações se vai ou não 
expedir certidão de indispo-
nibilidade do sistema. Além 
disso, queremos agendar 
reuniões com representan-
tes das empresas de telefonia 
para tentar resolver esse pro-
blema. Iremos ao governador 
do Estado, Tribunal de Jus-
tiça, enfim, diversos órgãos, 
mas agora vamos atuar dire-
tamente junto às empresas”.

Pesquisa sobre PJe-JT 
- Durante a reunião, a dire-
toria da Ordem ressaltou ao 
TRTMT que o resultado da 
pesquisa de satisfação sobre o 
uso do PJe-JT deve ser anali-
sado com cautela. “Temos in-
formações de que essa pesqui-
sa ouviu mais advogados de 
Cuiabá do que interior, onde 
a situação é mais complicada. 
Por isso, acreditamos que ela 
não reflete a realidade. Nossa 
sugestão é para que a próxima 
pesquisa seja feita por polos, 
pois possibilitará colher in-

formações de forma setoriza-
da e trabalhar na solução de 
problemas pontuais em cada 
localidade”. Os representantes 
do TRTMT concordaram com 
a Ordem e garantiram que a 
próxima pesquisa será realiza-
da nos moldes sugeridos.

Outro ponto discutido ver-
sou sobre o agendamento de 
audiências nas varas do traba-
lho no espaço de cinco minu-
tos uma da outra, bem como 
a viabilidade de gravação de 
áudio e vídeo.

A diretoria do TRTMT in-
formou que não há orçamento 
para a gravação das audiências. 
Por sua vez, a OABMT sugeriu 
que seja gravado, ao menos, os 

áudios. “Isso já resguardará os 
direitos dos advogados num 
possível recurso. Sendo possí-
vel efetivar esse procedimento, 
cabe à vara do trabalho ficar 
com uma cópia em CD e, ao 
advogado, levar seu pen-drive 
ou um CD para obter cópia da 
audiência caso necessite”, des-
tacou Ulisses Rabaneda. Dian-
te da proposta, a desembarga-
dora informou que “estudará 
essa possibilidade”.

Por fim, Leonardo Cam-
pos afirmou que a Ordem 
está de portas abertas ao 
TRTMT e que uma das prio-
ridades da gestão 2016-2018 
é se aproximar mais da advo-
cacia trabalhista.

OABMT e TrTMT discutem 
melhorias para a advocacia

O artigo 7º da 
Lei nº 8906/94 

apresenta um amplo rol de 
direitos que os advogados 
possuem e, dentre eles, 
está o de poder “examinar, 
em qualquer instituição 
responsável por conduzir 
investigação, mesmo sem 
procuração, autos de fla-
grante e de investigações 
de qualquer natureza, 
findos ou em andamen-
to, ainda que conclusos à 
autoridade, podendo co-
piar peças e tomar apon-
tamentos, em meio físico 
ou digital”. Contudo, esta 
garantia não vinha sendo 
respeitada pelo delegado 
da Polícia Judiciária Ci-
vil de Brasnorte, que im-
pediu um advogado de 
obter informações sobre 
inquérito policial.

E mais, editou a Porta-
ria 01/2016 determinando: 
a) a obrigatoriedade da 
apresentação de procura-
ção assinada pelo cliente 
do causídico que desejar 
ter vistas dos autos do res-
pectivo inquérito policial, 
devendo tal ato se esten-
der ao atendimento dos 
conduzidos que acionarem 
defensor particular, quan-
do das oitivas ou interro-
gatórios; b) o servidor da 
unidade policial somente 
ficará autorizado a forne-
cer vistas dos autos me-
diante a apresentação do 
documento supracitado; 

e, c) atribui caráter sigiloso 
ao inquérito policial, a teor 
do artigo 20 do CPP”.

Diante de tal abuso, o 
advogado impetrou man-
dado de segurança com 
pedido de liminar reque-
rendo amplo acesso ao in-
quérito e apontando erro 
do delegado, uma vez que 
o documento não era si-
giloso, e obteve decisão 
favorável do Judiciário. O 
presidente da OABMT, Le-
onardo Pio da Silva Cam-
pos, comemorou a decisão 
e parabenizou o advogado 
que impetrou o mandado 
de segurança. “O colega foi 
destemido, incisivo e ágil 
na garantia e resguardo 
de um direito de todos 
nós advogados. Mais que 
isso, um direito de todos 
os investigados. Reafir-
mou a ampla defesa e o 
contraditório. São de co-
legas assim que precisa-
mos no dia a dia de nossa 
profissão”, destacou.

Decisão - O juiz que 
analisou o caso reconheceu 
que “a autoridade policial 
é a autoridade competente 
para conduzir o inquérito 
policial de modo privati-
vo, sendo que nos termos 
do artigo 20 do Código de 
Processo Penal ‘A autorida-
de assegurará no inquérito 
o sigilo necessário à eluci-
dação do fato ou exigido 
pelo interesse da sociedade’. 
(...) Contudo, em um juízo 

apriorístico, a incumbên-
cia da autoridade policial 
em preservar o necessário 
sigilo para a elucidação de 
eventual fato criminoso 
não implica que todos os 
inquéritos policiais sejam 
sigilosos, mas sim suas in-
vestigações. A autoridade 
policial não é autorizada a 
exigir na comarca que tem 
atribuição a apresentação 
de procurações específicas 
para todos os inquéritos 
policiais presentes na Dele-
gacia de Polícia”.

O magistrado acrescen-
tou que a Lei 13.245/16 é 
clara no sentido de ampliar 
o acesso aos inquéritos 
policiais pelos advogados, 
sendo que o sigilo na de-
cretação do procedimen-
to investigativo é medida 
excepcional, devendo ser 
devidamente fundamenta-
da pela autoridade policial 
em cada caso. “Nota-se 
que a vedação no acesso ao 
inquérito policial, o que a 
princípio ocorre na referi-
da portaria, pode ensejar 
a responsabilização dos 
agentes no âmbito admi-
nistrativo e criminal”, con-
cluiu, deferindo a liminar 
e ordenando ao delegado 
que se abstenha de limitar 
o acesso aos advogados re-
ferente aos inquéritos poli-
ciais de sua atribuição, ex-
ceto os que tiverem ordem 
de sigilo individualizada e 
fundamentada.

Advogado consegue na justiça 
direito de obter vistas de inquérito
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Algumas deman-
das adminis-

trativas foram apresentadas 
pela OABMT e Tribunal 
de Defesa das Prerrogati-
vas (TDP) ao presidente 
do Tribunal de Contas do 
Estado (TCEMT). As três 
principais versaram sobre 
prerrogativas profissionais, 
exposição de palestras para 
servidores, e alteração de 
regimento interno para que 
advogado fale por último 
na sustentação oral.

O presidente da Seccio-
nal, Leonardo Pio da Silva 
Campos, e o secretário-
-geral do TDP, Maurício 
Magalhães, requereram 
ao presidente do TCEMT, 
conselheiro Antonio Joa-
quim, providências acerca 
do acesso dos advogados 
aos autos. Conforme os ad-
vogados, o tribunal apenas 
permite vistas mediante 
requerimento e procura-
ção. “Isso não pode ocor-
rer, tempos uma lei federal 
que nos garante acesso am-
plo e irrestrito a processos, 
a não ser quando estiver 
sob sigilo. Portanto, o que 
queremos é apenas seu 

cumprimento”, re-
sumiram.

De acordo com 
Leonardo Campos 
e Maurício Maga-
lhães, a ideia é fazer 
com que a Ordem 
esteja presente nos 
cursos de capaci-
tação que o TCE 
promover com 
seus servidores. 
“Já participamos 
de palestras em 
cursos ministrados 
em outras institui-
ções e a iniciativa 
deu certo. Quere-
mos nos aproximar 
mais dos órgãos 
públicos e dar pu-
blicidade acerca 
das prerrogativas 
profissionais, es-
pecialmente no 
âmbito dos órgãos 
jurisdicionais e 
administrativos do 
Estado”, disseram. 
Os representantes 
da Seccional ainda 
sugeriram a alteração no 
regimento interno do TCE 
no sentido de estabelecer 
que os profissionais façam 

suas sustentações após a 
manifestação do Ministério 
Público. 

O presidente do TCE-
MT, Antonio Joaquim, ga-

rantiu que fará o possível 
para acolher as sugestões. 
“Peço à OABMT que atue 
junto aos advogados no 
sentido de colherem infor-

mações sobre o que pode-
mos fazer para melhor aten-
der a classe e nos apresente 
um relatório. Com base nas 
informações, atuaremos o 

mais rápido possível na so-
lução dos problemas”.

Parceria - Durante a 
reunião ficou acordado 
que a OABMT será parcei-
ra do TCEMT e do Minis-
tério Público Estadual nos 
cursos de capacitação dos 
agentes políticos que pre-
tendem se candidatar aos 
cargos de prefeito e verea-
dor nas eleições deste ano. 
Leonardo Campos infor-
mou que a Ordem atuará 
ministrando palestras so-
bre o tema ‘Reforma Po-
lítica’. “Nossa Comissão 
de Direito Eleitoral ficará 
responsável por acom-
panhar esses trabalhos, 
inclusive por transmitir 
informações jurídicas”, re-
sumiu.

Também estiveram 
presentes no encontro os 
conselheiros estaduais 
pela Ordem Hélio Nishya-
ma, Luiz Carlos Assump-
ção Junior, Luiz da Penha 
Correa; o presidente da 
Caixa de Assistência dos 
Advogados, Ítallo Gustavo 
Leite; e a advogada An-
drea Rhal Sacioto. 

O vice-presidente da OABMT, Flávio José 
Ferreira; o secretário-geral, Ulisses 

Rabaneda dos Santos; e a secretária-geral adjunta, 
Gisela Alves Cardoso, se reuniram com os membros 
das novas Câmaras Julgadoras nesta quarta-feira (20 
de janeiro). As Câmaras têm a função de apreciar 
os pedidos de inscrição de novos advogados e 
estagiários na Seccional e de registros de Sociedades de 
Advogados. 

Ulisses Rabaneda convocou a reunião para tratar 
das diretrizes de trabalhos, regularidade das reuniões 
e outros. “A partir de hoje já serão iniciadas as análises 
dos processos de inscrições que ficaram represados 
com a troca da gestão no final do ano”, sublinhou. 

São três Câmaras recém-criadas para atender o 
Regimento Interno da Ordem, já que houve troca de 
conselheiros com a posse nova Gestão 2016-2018. 
As Câmaras se reunirão semanalmente e haverá 
um encontro bimestral com todos os conselheiros. 
“Faremos um trabalho conjunto para que haja 
entendimentos idênticos”, observou o secretário-geral. 

Confira ao lado a composição das novas Câmaras 
Julgadoras da OABMT com seus respectivos 
presidentes:

1ª CÂMARA JULGADORA
 
Presidente: Flavio José Ferreira 
Membros: José Patrocínio de Brito Junior
Jose Eduardo Polisel Gonçalves
Eduardo Ramsay De Lacerda
Ricardo Moraes de Oliveira
Tania Regina Ignotti Faiad
 
2ª CÂMARA JULGADORA 
 
Presidente: Ulisses Rabaneda dos Santos 
Membros: Pedro Martins Verão
Luiz da Penha Correa
Breno Augusto Pinto de Miranda
Hélio Machado da Costa Junior
Eduardo Alves Marçal
 
3ª CÂMARA JULGADORA 
 
Presidente: Gisela Alves Cardoso 
Membros: Jose Sebastião de Campos Sobrinho
Fernando Augusto Vieira Figueiredo
Roberta Vieira Borges
Antônio Luiz Ferreira da Silva
Luiz Carlos de Oliveira Assunção Junior

A diretoria da 
OABMT rece-

beu com muita satisfação 
a notícia de que o Tribunal 
de Contas do Estado de 
Mato Grosso (TCE-MT) 
renomeou o prédio da Es-
cola Pública com o nome 
do ex-presidente da Sec-
cional “Benedito Santana 
da Silva Freire”. A alteração 
foi publicada na Resolução 
Normativa nº 3/2016 pelo 
presidente do TCE-MT, 
conselheiro Antônio Joa-
quim. “Cumprimentamos 
os conselheiros pela inicia-
tiva, já que Silva Freire foi 
um dos mais expoentes ad-
vogados do Estado e mar-
cou sua gestão com inúme-
ras ações, quando presidiu 
a Seccional entre 1985 a 
1987. Estendemos tam-
bém nossos cumprimen-
tos à família do advogado, 
professor e poeta por mais 
essa justa homenagem”, 
pontuou o presidente da 
OABMT, Leonardo Pio da 
Silva Campos. O salão de 
entrada da Seccional tam-
bém é denominado “Gale-
ria Silva Freire”. 

A mudança do nome 
segue decisão da 3ª Câ-
mara Cível do Tribunal de 
Justiça, que em março do 
ano passado, em resposta a 
um recurso interposto pela 
ONG Moral (Movimento 
Organizado pela Morali-
dade Pública e Cidadania), 
determinou a retirada do 
nome do ex-conselheiro 
Oscar da Costa Ribeiro do 

local, devido à proibição 
constitucional de uso de 
nome de pessoa viva em 
bens públicos. (Com infor-
mações do Midiajur)

Um pouco de história - 
Junto à OABMT, Silva Frei-
re também foi presidente da 
Comissão de Ética e Disci-
plina e Escrutinador (1977 
a 1979); vice-presidente na 
gestão de Aníbal Pinhei-
ro da Silva (1981 a 1983); 
presidente da Comissão de 
Defesa e Assistência (1983 
a 1985); representante do 
Conselho Seccional junto 
ao Conselho Federal, ges-
tão de Marcelo Lavenére 
Machado (1991 a 1993); e, 
em 8 de fevereiro de 1991, 
Silva Freire foi eleito mem-
bro titular do Conselho 
Federal, sendo substituído 
por ocasião de seu fale-
cimento em 11 agosto de 
1991, em Cuiabá.

Benedito Santana da Sil-
va Freire ocupou cadeira nº 
38 da Academia Mato-gros-
sense de Letras e dedicou 
mais de 15 anos de sua vida 
ao magistério, exercendo a 
cátedra de Professor Fun-
dador Titular da Faculdade 
de Direito da Universidade 
Federal de Mato Grosso. 
Produziu inúmeras obras 
literárias como textos em 
jornais, cadernos e re-
vistas, poemas, peças de 
discursos, acadêmicos e 
jurídicos, documentos es-
critos, fotos e arquivos au-
diovisuais e sonoros. 

novas Câmaras Julgadoras iniciam trabalhos

Diretoria elogia 
homenagem a Silva Freire

Demandas são apresentadas ao presidente do TCE
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DIRETORIA

A OABMT e a 
Comissão do 

Jovem Advogado (Co-
jad) realizaram a primei-
ra solenidade de entrega 
de certidões profissionais 
a novos advogados da 
gestão 2016-2018. Fize-
ram parte do dispositi-
vo de honra o presiden-
te da Ordem, Leonardo 
Campos; o secretário-
-geral, Ulisses Rabane-
da; a secretária-adjunta, 
Gisela Cardoso; o dire-
tor-tesoureiro, Helmut 
Preza; os conselheiros 
Pedro Verão, Gildo Ca-
peleto, o conselheiro fe-
deral Joaquim Spadoni; 
os presidentes da Caixa 
de Assistência dos Ad-
vogados, Ítallo Leite; dos 
Tribunais de Ética e de 
Defesa das Prerrogativas, 
João Beneti e Luiz da Pe-
nha, respectivamente; da 
Cojad, Mario Neto; da 
Escola Superior de Ad-
vocacia, Marco Lorga; e 
da Subseção de Várzea 
Grande, Flávia Moreti.

O presidente da Sec-
ciona, Leonardo Cam-
pos, parabenizou os 
compromissandos e os 
convidou a fazerem parte 
das Comissões Temáti-
cas. “Este é um dia muito 
especial para nós, pois se 
trata da primeira soleni-

dade, cujos novos advo-
gados estão de parabéns 
pela conquista. Todos os 
órgãos da OABMT estão 
representados e prontos 
para recebê-los. Precisa-
mos do apoio de todos 
vocês para desenvolver-
mos, juntos, um trabalho 
forte e combatido. So-
mente com a contribui-
ção de cada um de nós 
teremos uma classe valo-
rizada”, ressaltou.

O advogado acres-
centou que “todos os 
novos advogados devem 
zelar pelas suas prerro-
gativas e denunciar junto 
à OABMT quando forem 
violadas. O advogado 
que não fizer isso estará 
prejudicando a advoca-
cia de todo o país e, prin-
cipalmente, seu cliente. 
A partir do momento em 
que aceita abusos prati-
cados por qualquer auto-
ridade, prejudicará os di-
reitos de seu constituinte. 
Por isso, leiam o Código 
de Ética e o Estatuto da 
Advocacia. Tenham em 
mente seus direitos, mas, 
também, cumpram seus 
deveres. Além disso, es-
tudem, pois o advoga-
do despreparado perde 
espaço no mercado de 
trabalho e prejudica seu 
constituinte”.

Conforme o presi-
dente da Ordem, Leo-
nardo Campos, uma das 
ações que serão acompa-
nhadas de perto pela Sec-
cional em Brasília diz res-
peito à criação da figura 
do ‘paralegal’, que permi-
te a atuação de bacharéis 
não aprovados no exame 
de ordem. “A OABMT 
não apoia esse instituto 
e fará de tudo para esse 
projeto não avançar”.

Boas vindas - O 
conselheiro estadual Pe-
dro Verão, assim como 
os presidentes da Escola 
Superior de Advocacia e 
da Caixa de Assistência 
dos Advogados, Mar-
co Lorga e Ítallo Leite, 
deram boas vindas aos 
novos advogados. Pedro 
Verão ressaltou aos com-
promissandos que de-
vem exercer a advocacia 
com independência e au-
tonomia, primando pela 
rápida administração 
da justiça. “O advogado 
deve cuidar da liberdade 
e do patrimônio do seu 
cliente. Por isso, estudem 
quando forem postular 
em juízo”, resumiu.

Por sua vez, o presi-
dente da ESAMT infor-
mou que “é uma honra 
quando vejo na plateia al-

guns alunos. A conquista 
não foi fácil também para 
os familiares e parabe-
nizo todos por essa con-
quista. Estamos à frente 
da ESAMT, que objetiva 
continuar oferecendo 
ensino de qualidade aos 
advogados, acadêmicos 
e bacharéis. Contamos 
com cursos acessíveis, 
principalmente sobre o 
novo CPC. Vocês acaba-
ram de se formar e terão 
que se atualizar. Renova-
remos curso de pós-gra-
duação com a Mackenzie 

e faremos o que estiver ao 
nosso alcance para levar 
o que há de melhor aos 
operadores do direito”.

Já o presidente da 
CAAMT disse que “a 
partir de hoje se inicia 
uma nova etapa, mo-
mento ímpar na vida de 
cada um de vocês. Para 
mim também é uma 
honra participar dessa 
solenidade, a primeira 
como presidente da Cai-
xa. Sinto-me feliz por 
fazer parte da diretoria 
da CAAMT, que tanto 

fez e faz pela advocacia. 
A Caixa de Assistên-
cia conta com diversos 
convênios e queremos 
ampliá-los, inclusive no 
interior. E por falar em 
interior, em apenas duas 
semanas doamos seis 
computadores com seis 
multifuncionais para 
subseções como par-
te do projeto “Inclusão 
Digital”. Participem das 
atividades da CAA, uti-
lizem nossos serviços e 
nos ajudem a melhorar”, 
convidou Ítallo Leite.

Seccional realiza primeira 
solenidade de entrega de certidões
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A diretoria da 
Comissão do 

Jovem Advogado da OA-
BMT realizou o primei-
ro “Dia de Formação” da 
Gestão 2016-2018 aos 
compromissandos, antes 
da solenidade de entrega 

de certidões para ingresso 
nos quadros da Ordem. O 
presidente da Cojad, Mário 
Medeiros Neto, e os mem-
bros Vinícius Miranda, Pe-
dro Henrique Marques e 
Cesar Henrique de Almei-
da falaram da importân-

cia da OAB, dos órgãos da 
Seccional e suas atuações. 

Mário Medeiros expli-
cou que a Cojad possui 
entre suas funções lutar 
pelos anseios da jovem ad-
vocacia, levantar problemas 
enfrentados em início de 

carreira e propor soluções e 
projetos. Apontou a impor-
tância dos novos profissio-
nais buscarem o apoio da 
OABMT e participarem dos 
quadros da Ordem. “Desde 
já deixamos o convite para 
participarem da Comissão 

do Jovem Advogado. As-
sim, a classe é fortalecida e 
vocês terão o apoio de co-
legas mais experientes para 
tirar dúvidas, dar dicas para 
começarem a atuar”, obser-
vou. O presidente da Cojad 
também falou da estrutura 
da nova diretoria da OAB-
MT, da Caixa de Assistência 
dos Advogados (CAAMT) 
e da atuação do Tribunal de 
Ética e Disciplina.  

Vinícius Miranda fa-
lou sobre a importância 
de terem orgulho de sua 
profissão e como a Or-
dem atua não apenas na 
defesa dos interesses da 
advocacia, mas também 
de toda a sociedade. “De-
vemos nos orgulhar de 
sermos advogados. So-
mos nós que defendemos 
o cidadão quando tem 
seu direito vilipendiado, 
aviltado”, sublinhou.

Pedro Henrique, por 
sua vez, abordou a estru-
tura da Escola Superior de 
Advocacia de Mato Grosso, 
a importância da formação 
continuada e convidou os 
compromissandos a acom-
panharem os cursos, pales-

tras e projetos por meio do 
link da ESAMT no site da 
OABMT. 

O integrante da Co-
jad também esclareceu 
o papel do Tribunal de 
Defesa das Prerrogativas 
(TDP), informando que 
há um celular de plantão 
para casos urgentes em 
que autoridades desres-
peitarem os direitos dos 
profissionais. “Já precisei 
chamar o TDP de madru-
gada e fui prontamente 
atendido. Anotem o nú-
mero”, pontuou. Os com-
promissandos receberam 
um cartão com o número 
do Plantão do TDP: (65) 
9239-1000.

A importância das 50 
Comissões Temáticas da 
OABMT foi apresentada 
por Cesar Almeida, que su-
geriu aos jovens advogados 
que busquem atuar junto 
àquela cujo  tema mais se 
identifique. “É uma forma 
de interação com os co-
legas, há uma série de co-
missões nas mais diversas 
áreas como Direito Tribu-
tário, Penal, Civil e muitos 
outros”, sublinhou.

A diretoria da 
OABMT alerta 

os advogados para os pro-
cedimentos do Processo 
Judicial Eletrônico (PJe) 
implantado na Terceira e 
Quarta Câmaras Cíveis de 
Direito Público, bem como 
na Turma de Câmaras Cí-
veis Reunidas de Direito 
Público e Coletivo, do Tri-
bunal de  Justiça, desde o 
dia 18 de janeiro.

Conforme o presidente 
da Seccional, Leonardo Pio 
da Silva Campos, a OAB-
MT está à disposição para 
eventuais atuações junto 
ao TJMT por meio do pre-
sidente e vice-presidente 

da Comissão de Direito 
Eletrônico, Gonçalo Adão 
Santos e Thales do Valle 
Barbosa dos Anjos, res-
pectivamente. “É impor-
tante que todos os colegas 
que precisarem atuar nes-
sas Câmaras conheçam os 
procedimentos e reportem 
quaisquer problemas que 
surgirem. Até porque até 
fevereiro a utilização é fa-
cultativa, mas depois será 
obrigatória e precisamos 
testar o sistema”, observou.

Conforme a Portaria 
nº 21/2016-PRES, a utili-
zação da plataforma ele-
trônica será obrigatória a 
partir das 12h do dia 22 

de fevereiro. O artigo 2º 
determina que os recursos 
interpostos fisicamente, 
protocolizados até a data 
anterior a essa tramitarão 
fisicamente até a fase do 
arquivamento e/ou baixa. 
Os incidentes processuais 
recursais interpostos nos 
autos físicos serão, obri-
gatoriamente, processados 
por meio físico. Já o arti-
go 3º dispõe que a inter-
posição de recurso para a 
Terceira e Quarta Câmara 
Cíveis de Direito Público, e 
Turma de Câmaras Cíveis 
Reunidas de Direito Públi-
co e Coletivo em processos 
que tramitam no PJe em 

primeiro grau, deverão ser 
protocolizados na ferra-
menta eletrônica, sob pena 
de não distribuição. 

Expansão - Como par-
te do projeto de expansão 
do PJe, o Comitê Gestor já 
definiu as comarcas que re-
ceberão a plataforma neste 
primeiro quadrimestre de 
2016. A primeira será Cá-
ceres (1º de março), segui-
da por Lucas do Rio Verde 
(22 de março), Rondonó-
polis (12 de abril) e Sorriso 
(19 de abril). Atualmente 
25 unidades judiciárias 
do Primeiro Grau contam 
com o PJe.

Com o avanço da plata-
forma nas Varas Cíveis de 
Primeiro Grau, o número 
de recursos e apelações, 
pela via on-line, conse-
quentemente aumentará 
no Segundo Grau. “O Tri-
bunal de Justiça já estará 
apto a receber todos estes 
processos de forma ele-
trônica”, observou Gusta-
vo Piccin, diretor do De-
partamento de Sistemas e 
Aplicações da Coordena-
doria de Tecnologia da In-
formação do TJMT.

Depois de finalizado 
o processo de avaliação 
desta primeira etapa de 
implantação do PJe, terá 

início a segunda fase. O 
TJMT divulgará quais as 
próximas câmaras que 
receberão a plataforma, 
bem como as capacita-
ções. A administração do 
Tribunal está finalizando 
o processo de contratação 
de uma equipe para dar 
apoio à implantação do 
PJe e desenvolver algumas 
ferramentas que auxiliem 
o uso do sistema dentro da 
instituição. 

Eventuais esclareci-
mentos podem ser obtidos 
pelo telefone (65) 3617-
3900 ou pelo e-mail aten-
dimento.t i@tjmt. jus .br. 
Fonte: TJMT

Todo o trâmite 
para recolhi-

mento do Imposto sobre 
Transmissão Causa Mortis 
e Doação (ITCD), desde o 
preenchimento da GIA até 
a emissão do DAR, pode 
ser feito agora em 24 horas. 
A Sefaz-MT disponibiliza 
em seu portal (www.sefaz.
mt.gov.br) a nova versão 

do sistema ITCD, que faz o 
cálculo automático do im-
posto, trabalho que antes 
era feito manualmente. 

Com a mudança, foi cria-
da a opção (Protocolar/vali-
dar GIA-ITCD E-process) 
no menu principal do sis-
tema ITCD, onde o usuário 
acessará o e-process para in-
cluir a documentação. Após 

a validação e transmissão do 
protocolo, o sistema ITCD 
faz o cálculo do imposto em 
até 15 minutos, possibili-
tando a imediata impressão 
do DAR. O sistema garante 
que os cálculos sejam feitos 
por valores parametrizados 
com os de mercado e não há 
como o contribuinte tentar 
diminuir o valor do bem, 

seja móvel ou imóvel, para 
pagar um imposto menor, 
porque o sistema irá iden-
tificar o problema e corrigi-
-lo. Os manuais contendo 
informações sobre como o 
consumidor deve proceder 
diante do novo sistema para 
recolhimento de ITCD já es-
tão disponíveis no Portal da 
Sefaz.

Cojad faz palestras 
a compromissandos

Advogados e 
advogadas podem 
compor comissões

Trâmite do ITCD cai de 90 dias para 24 horas

Justiça Federal implantará PJe em abril em Mato Grosso

OABMT alerta para procedimentos do PJe na Justiça Estadual

A diretoria da Sec-
cional convida 

advogados e advogadas a 
comporem as 52 Comis-
sões Temáticas existentes 
na instituição e os inte-
ressados devem enviar 
um requerimento sim-
ples endereçado ao pre-
sidente, Leonardo Pio da 
Silva Campos. “Basta o 
advogado ou a advogada 
informar o nome com-
pleto, número de inscri-
ção na Ordem, endereço 
profissional e dizer qual é 
a comissão que pretende 
compor. Contamos com 
comissões na área civil e 
processo civil, meio am-
biente, carcerário, direi-
tos humanos, diversidade 
sexual, direito eletrônico, 
do trabalho, enfim, um 
leque de escolha. Precisa-
mos da contribuição dos 
profissionais do direito, 
pois desempenhamos um 
papel fundamental na 

luta dos interesses da ad-
vocacia e da sociedade”, 
destacou o presidente da 
Ordem.

Leonardo Campos 
acrescentou que feito 
o requerimento, o do-
cumento será levado à 
primeira sessão do con-
selho subsequente para 
discutir a aprovação do 
ingresso do advogado/
advogada na comissão. 
“É importante ressal-
tar que a participação 
dos advogados junto às 
comissões é imprescin-
dível para a implemen-
tação das ações em prol 
da classe e do cidadão. 
Quanto mais pessoas 
participarem, mais po-
deremos fazer pela nossa 
profissão. As comissões 
são os pulmões da OA-
BMT e, com a união de 
todos, não tenho dúvi-
das que conseguiremos 
ir longe”, finalizou.

A OABMT recebeu ofí-
cio esta semana cien-

tificando da implantação do Pro-
cesso Judicial Eletrônico (PJe) na 
Justiça Federal - Seção Judiciária 
de Mato Grosso, a partir do dia 
7 de abril de 2016. O documen-
to solicita a ampla divulgação aos 
advogados da Seccional e Subse-
ções.

Conforme o diretor do Foro, 

juiz federal Roberto Luis Luchi 
Demo, serão distribuídos no PJe 
as seguintes classes processuais:

I - No 1º Grau de jurisdição:
a) mandado de segurança;
b) ação monitória;

II- No 2º Grau de jurisdição:
a) apelação e agravo de ins-

trumento em processos que tra-

mitem no PJe em 1º grau;
b) mandado de segurança in-

dividual e coletivo sujeito à  com-
petência originária do Tribunal;

c) suspensão de segurança 
dos processos originários do PJe.

Essas normas constam do arti-
go 4º da Resolução Presi 22/1014, 
com alteração da Resolução Presi 
17/2015.

Prazos dos processos administrativos punitivos 
da Superintendência de Normas do Meio 

Ambiente (Sunor), Comissão Permanente de Processo 
Administrativo (CPPA) e Comissão de Ética da 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) 
também ficaram suspensos até 20 de janeiro.

Curtas
Prazos processuais no Tribunal de Ética e 

Disciplina da OABMT ficaram suspensos até dia 
31 de janeiro, conforme Portaria nº 001/2016-TED, para 
correição conduzida pelo vice-presidente do tribunal.
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O presidente do Tribunal de 
Ética e Disciplina (TED) 

da OABMT, João Batista Beneti, ex-
plicou o funcionamento do tribunal 
aos novos advogados que receberam 
certidões profissionais. Conforme o 
advogado, o TED é composto por 11 
turmas com cinco membros cada, 
cujas reuniões ocorrem semanalmen-
te. “O Tribunal de Ética tem a fun-
ção de orientar os advogados, emitir 
pareceres e instaurar procedimentos 
contra os operadores do direito. Julgar 
advogado não é fácil”, disse.

Conforme Beneti, as denúncias mais 
comuns tratam de advogados que não 
repassaram dinheiro para os clientes. 
“Recebida a denúncia, o advogado é in-
timado a se defender. Se comprovar que 
prestou contas, arquiva-se o processo. 
Caso seja condenado, ele pode recorrer 
ao Conselho Seccional e, se a sentença 
for mantida, até ao Conselho Federal”.

O presidente do TED acrescentou 
que o órgão não emite pareceres sobre 
casos concretos e que tem competência 

para atuar em feitos não especificados. 
“Feitos não especificados funcionam 
como se fossem inquéritos, ou seja, 
o advogado pode ser chamado para 
prestar informações e a denúncia pode 
ser arquivada se essas informações 
forem suficientes e necessárias para 
esclarecer o caso. Todas as denúncias 
devem ser identificadas”, esclareceu 
João Batista Beneti.

O advogado ressaltou que atual-
mente há cerca de dois mil processos 
em trâmite no TED e que nenhum de-
les prescreverá. “Importante destacar, 
também, que o advogado que cumprir 
a pena deve requer à OABMT sua reabi-
litação, ou seja, isso não é feito de ofício. 
Para tanto, precisa comprovar os requi-
sitos previstos em lei”. Por fim, Beneti 
convidou os novos profissionais a serem 
assistentes no TED. “Precisamos de ad-
vogados jovens, competentes para aten-
derem pessoas que não têm condições 
de se defenderem. Quem tiver interesse 
pode comparecer ao TED levando ape-
nas currículo para análise”.

A inédita reeleição de um presi-
dente de Subseção em Cáce-

res foi comemorada na posse da direto-
ria, cuja solenidade foi coordenada pelo 
presidente da OABMT, Leonardo Pio da 
Silva Campos. Foram empossados Edu-
ardo Sortica de Lima para presidir sua 
segunda gestão no triênio 2016/2018; 
Demétrio Francisco da Silva, na vice-
-presidência; Alessandra de Paula Fer-
reira, como secretária-geral; Maurício 
de Carvalho, secretário-geral adjunto; 
Maikon Carlos de Oliveira, tesoureiro; e 
Cibeli Simões dos Santos, como delegada 
da CAAMT.

 “Faço questão de dizer que este fato 
não se restringe ao presidente reeleito, 
tampouco às ações de sua diretoria, mas 
de uma conquista da classe, pois a reelei-
ção foi aprovada por 97% dos advogados. 
Portanto, uma demonstração de pleno 
envolvimento da classe com as propositu-
ras da nossa gestão e que, por outro lado, 
nos remetem a um compromisso e desafio 
muito maiores em uma nova gestão que 
é constituída pela experiência daqueles 
que já participaram da gestão passada e, 
agora, com a garra e afinco daqueles que 
debutam nessa nova diretoria”, pontuou 
Eduardo Sortica.

 
Diretrizes de trabalho - O presidente 

da OAB de Cáceres destacou três colunas 
de sustentação de sua gestão, quais sejam 
a firme utilização da Caixa de Assistência 
dos Advogados, o maior enfrentamento 
em relação às defesas das prerrogativas e a 
manutenção dos honorários e a maior par-
ticipação da OAB local nas causas de inte-
resse da sociedade. Ao final, conclamou os 
colegas a se unirem à Subseção para se unir 
à Seccional nas lutas contra a corrupção e 
na defesa da cidadania.

 O presidente da OABMT defendeu 
o amplo acesso dos advogados a docu-
mentos e investigações reforçado com o 
advento da Lei 13.245/2016, que dá am-
plo acesso aos inquéritos. “Essa norma é 
a reafirmação do devido processo legal, 
calcado nos princípios da ampla defesa 
e contraditório. Aquele que negar acesso, 
pode responder criminalmente. Vamos 
sim trabalhar em parceria com a Justiça 
no intuito de produzir resultados para a 

advocacia, pois assim estaremos produ-
zindo resultados à sociedade. Para tanto, é 
preciso pactuar uma parceria de respeito: 
em que a Ordem faça cobranças incisivas 
e a Justiça com a sensibilidade que requer 
um julgador dê a resposta”. Leonardo 
Campos também abordou a importância 
da Lei 13.247/2016 que cria a sociedade 
unipessoal de advocacia e anunciou que 
foi registrada a primeira sociedade junto à 
Seccional. A OABMT disponibilizará em 
seu site um modelo de contrato para que 
sirva de parâmetro aos advogados.

 O presidente da CAAMT, Ítalo Leite, 
entregou uma impressora e multifuncional 
ao presidente da OAB/Cáceres e informou 
que em breve receberá novos livros para 
sua biblioteca. O presidente da OABMT 
também entregou à Subseção um pen dri-
ve com o Curso de Atualização Online do 
novo CPC para ser disponibilizada gratui-
tamente para os advogados da região.

 A mesa de autoridades também foi 
composta pelo tesoureiro da OABMT, 
Helmut Daltro; o presidente da CAAMT, 
Ítalo Leite; a diretora da Caixa, Gisele Gau-
dêncio Alves da Silva Ribeiro; o conselhei-
ro federal Josemar Carmerino dos Santos 
e o conselheiro estadual Fábio de Sá Pe-
reira. Estavam presentes os conselheiros 
Antônio Luis Ferreira, Reinaldo Ortigara 
e Hélio Machado da Costa Junior; o presi-
dente da Comissão de Advogado Público, 
Luiz Antônio Araújo Junior; o presidente 
da Comissão do Idoso, Isandir Rezende; a 
vice-presidente da Comissão de Juizados 
Especiais, Nalian Borgres Cintra Machado; 
os secretários geral e adjunto da Comissão 
do Jovem Advogado, Cesar Henrique de 
Almeida Sampaio e Pedro  Henrique, res-
pectivamente; o secretário-geral adjunto 
da Comissão de Defesa do Consumidor, 
Fábio Nunes. Também participaram Eli-
sângela Pouso Gomes, representando o 
prefeito de Cáceres; os deputados estaduais 
Adriano Aparecido Silva e Leonardo Ri-
beiro Albuquerque; o tenente coronel Ri-
cardo Cleber Lopes Coelho, comandante 
do 2º Befron; o primeiro tenente Marcelo 
Gusmão Oliveira, representando a Polícia 
Militar; além o advogado Marcelo Horn, 
que representou a diretoria do curso de 
Direito da Unemat e comporá a Comissão 
de Ensino Jurídico da OABMT. 

Advogado explica funcionamento do TED a novos advogados

Primeiro presidente reeleito 
em Cáceres toma posse

subsEçõEs
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Em poucos dias de gestão, a 
nova diretoria da Caixa de 

Assistência dos Advogados de Mato 
Grosso (CAA/MT) já dá amostras do 
trabalho que pretende realizar nos pró-
ximos três anos. Desde o dia 14 de ja-
neiro, o presidente da entidade, Itallo 
Gustavo de Almeida Leite, vem entre-
gando computadores e multifuncionais 
às subseções da OAB com o intuito de 
modernizar o parque tecnológico dis-
ponibilizado aos profissionais da advo-
cacia em todo o estado. 

Campo Verde, Rondonópolis, Jacia-
ra, Paranatinga, Primavera do Leste, 
Alta Floresta, Várzea Grande, Tangará 
da Serra, Cáceres, Lucas do Rio Verde, 
Nova Mutum, Colíder e Sinop são os 
municípios já contemplados. 

“Não mediremos esforços para estar 
ao lado dos advogados e advogadas, 
melhorando, sempre, nossos serviços. 
A entrega desses equipamentos que são 
tão úteis ao dia-a-dia profissional de-

monstra nossa preocupação em cami-
nharmos lado a lado com as subseções, 
proporcionando aos colegas do inte-
rior os mesmos benefícios a que têm 
acesso aqueles que militam na capital”, 
destaca o presidente. 

Ele explica que os recursos para a 
aquisição dos computadores e multi-
funcionais advêm do conselho Gestor 
do Fundo de Integração e Desenvol-
vimento Assistencial dos Advogados 
(Fida) do Conselho Federal da OAB. 
“Todas as demais subseções também 
serão beneficiadas com essa doação”, 
garante Itallo Gustavo de Almeida 
Leite. 

“Os equipamentos são ótimos e vie-
ram em boa hora”, afirma o delegado 
da CAA/MT em Paranatinga, Almir 
Rogério de Moura. Segundo ele, com-
putador e multifuncional serão coloca-
dos na sala da OAB recém-inaugurada 
nas dependências da delegacia local. 

Em hora oportuna também ocorreu 

a doação da Caixa de Assistência para a 
Subseção da OAB de Tangará da Serra. 
A delegada local da CAA/MT, Wanessa 
Correia Franchini Vieira, adianta que 
os equipamentos serão instalados na 
sala da OAB, inaugurada no final de 
2015, no Posto Avançado da Justiça Fe-
deral no município. 

No caso da OAB de Várzea Grande, 
a doação será para atender à deman-
da existente na própria sede da sub-

seção. “Com mais um computador e 
uma máquina multifuncional, conse-
guiremos atender mais e melhor aos 
advogados e as advogadas que buscam 
nossa sede”, diz a presidente da OAB/
Várzea Grande, Flávia Petersen Mo-
retti. 

A entrega dos equipamentos vem 
ocorrendo durante as solenidades de 
posses das diretorias das subseções da 
OAB/MT da gestão 2016-2018. 

CAA/MT realiza ação de 
conscientização no Carnaval
Com o slogan 

“A ordem é se 
divertir com 

segurança”, a nova diretoria 
da Caixa de Assistência dos 
Advogados de Mato Grosso 
(CAA/MT) realizou diversas 
blitze educativas alusivas ao 
Carnaval. Na ação, kits com 
material informativo foram 
entregues aos profissionais da 
advocacia. 

“É a Caixa de Assistência 
preocupada com o bem-estar 
da advocacia uma vez que, 
nos materiais distribuídos, 
alertamos para a importância 
de curtir a folia de Momo de 

forma responsável, ou seja, 
não dirigir alcoolizado e 
fazer o uso do preservativo. É 
a advocacia dando o exemplo 
para a sociedade”, explica o 
presidente da entidade, Itallo 
Gustavo de Almeida Leite. 

Ele conta que a blitz 
educativa percorreu as 
salas da OAB e os fóruns 
de Cuiabá e Várzea Grande. 
Nas demais Subseções 
da OAB/MT, as ações de 
conscientização foram 
conduzidas pelos delegados 
e delegadas da CAA/MT, 
juntamente, com os diretores 
das OABs locais. 

Subseções da OAB 
recebem computadores e 
multifuncionais da CAA/MT
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O presidente da 
Caixa de As-

sistência dos Advogados 
de Mato Grosso (CAA/
MT), Itallo Gustavo de 
Almeida Leite, partici-
pou, no dia 25 de janeiro, 
da solenidade de entrega 
de certidões aos novos 
advogados e advogadas 
inscritos na OAB/MT. O 
evento ocorreu no audi-
tório da seccional, con-
tando com a presença 

também de membros 
das diretorias da OAB/
MT, ESA/MT, Tribunal 
de Ética e Disciplina e 
Tribunal de Defesa das 
Prerrogativas. 

Em seu discurso, 
Itallo Gustavo de Al-
meida Leite, apresentou 
os inúmeros serviços e 
benefícios disponibili-
zados à advocacia ma-
to-grossense como o 
auxílio maternidade e 

as ações de saúde pre-
ventiva. Sobre os mais 
de 1.000 convênios cele-
brados com empresas e 
prestadores de serviços, 
ele ressaltou a impor-
tância da participação 
dos advogados e advo-
gadas. “Precisamos dar 
preferência aos estabele-
cimentos que valorizam 
a advocacia”. 

O presidente da 
CAA/MT anunciou o 

lançamento, para o pró-
ximo mês, de um apli-
cativo que possibilitará 
acesso fácil e rápido à 
relação das empresas 
parceiras.

À frente da entidade 
desde o dia 1º de janeiro, 
ele enumerou o trabalho 
desenvolvido em apenas 
três semanas. “A Caixa 
de Assistência já doou 
seis computadores e seis 
multifuncionais para as 

Subseções da OAB e, até 
o final deste trimestre, 
todas as sedes da OAB 
no interior receberão os 
equipamentos que auxi-
liarão no dia-a-dia dos 
colegas advogados e ad-
vogadas”. 

Destacou, ainda, a 
ação de Carnaval que 
contará com a realização 
de blitze educativa (nas 
salas da OAB e fóruns 
de Cuiabá e interior) e 

de uma matinê, no dia 
04 de fevereiro, no Ori-
gami Buffet. “Espera-
mos a participação de 
todos não apenas nestes 
eventos, mas em todas 
as ações que a Caixa de 
Assistência promover ao 
longo desta gestão. Ges-
tão esta, aliás, que conta 
com a efetiva participa-
ção da advocacia. Afinal, 
a Caixa de Assistência é 
nossa, caros colegas”.

Presidente apresenta benefícios da CAA/MT 
aos novos profissionais da advocacia

Muitos confe-
tes, serpen-

tinas, balões coloridos, 
clássicas marchinhas car-
navalescas e, claro, muita 
animação. Estes foram 
alguns dos ingredientes 
responsáveis pelo gran-
de sucesso da primei-

ra matinê de Carnaval 
da Caixa de Assistência 
dos Advogados de Mato 
Grosso (CAA/MT). A fo-
lia de Momo foi realiza-
da no dia 04 de fevereiro, 
no Origami Buffet, em 
Cuiabá, e contou com a 
participação de mais de 

300 profissionais da ad-
vocacia e seus familiares.

 “Agradeço a todos que 
acreditaram nesse proje-
to e abraçaram a causa. 
Compraram a ideia não 
apenas comparecendo ao 
nosso baile de Carnaval, 
mas também colaboran-
do com entidades be-
neficentes uma vez que 
trocaram ingressos por 
alimentos não perecíveis. 
Graças à grande parti-
cipação, conseguimos 
arrecadar cerca de meia 
tonelada. Parabéns à ad-
vocacia”, destaca o presi-
dente da CAA/MT, Itallo 
Leite.

 O presidente da OAB/
MT, Leonardo Campos, 
parabenizou a nova dire-
toria da Caixa de Assis-
tência pela inédita ação. 
“Esse é o dever da entida-
de: fazer projetos que be-
neficiem os profissionais 
da advocacia e incluam 
suas famílias. Cumpri-
mento a diretoria pela 
iniciativa em realizar o 
primeiro grito de Carna-
val. Essa gestão começa 
com chave de ouro”.

 A boa aceitação da 
matinê de Carnaval tam-
bém foi relatada pelos 
advogados e advogadas 
que compareceram ao 
evento. “Valeu muito a 
pena ter permanecido 

em Cuiabá por mais um 
dia. Ao saber do bai-
le carnavalesco, minha 
filha, de cinco anos de 
idade, pediu para que eu 
fizesse a inscrição. Fiz 
e estou muito satisfeita 
em ter participado. Só 
tenho a agradecer à nova 
diretoria que já mostrou 
a que veio, fazendo a 
diferença”, declara a ad-
vogada do município de 
Araputanga Ana Lúcia 
de Freitas Alvarez.

 Ela conta que foi à 
sede da Caixa de As-
sistência para validar o 
certificado digital e ficou 
sabendo da matinê. Não 
perdeu tempo e fez a ins-
crição de toda a família.

 “Minha filha se di-
vertiu muito. Estava tudo 
perfeito”, afirma Wanya 
Magalhães Ferreira do 
Nascimento. Outro pon-
to positivo, lembrado 
pela advogada, foi a ar-
recadação dos alimentos. 
“Parabenizo à Caixa de 
Assistência pela ação so-
cial que é de grande valor 
para muitos que preci-
sam de amparo”.

 Mas os elogios à ma-
tinê não vieram somente 
dos adultos. A criançada 
também aprovou o even-
to. “Foi muito bacana. 
Gostei muito de tudo e 
sempre voltarei aqui”, as-
segura a pequena Isabela 
Savaris (8). Fantasiada 

de palhaci-
nha, a meni-
na participou 
intensamente 
de todas as 
atividades re-
creativas pro-
postas pela 
equipe de 
animação.

 A ação 
da CAA/
MT também 
foi aprovada 
pelo Vittor 
Moreira (10). 
Ele conta que 
ficou bas-
tante alegre 

quando recebeu a notí-
cia de sua mãe sobre a 
inscrição na matinê de 
Carnaval. Diferentemen-
te da Isabela, Vittor nun-
ca havia participado de 
um baile carnavalesco. 
Contudo, se depender 
do garoto – que comprou 
uma fantasia do Super-
-homem especialmente 
para a ocasião –, ano que 
vem a sua presença é cer-
ta na segunda edição da 
matinê. “Brinquei mui-
to e nem estou cansado 
ainda. Está muito legal 
aqui”, garante Vittor após 
três horas de muita dan-
ça e diversão.

 Diretores da Caixa de 
Assistência, membros do 
Conselho Seccional e de 
Subseções da OAB/MT 
fizeram-se presentes à 
primeira matinê de Car-
naval da CAA/MT.

Solidariedade - A 
cerca de meia tonelada 
de alimentos arrecadada 
serão doados a duas enti-
dades beneficentes: Casa 
da Criança Cuiabana e 
Nosso Lar. A primeira, 
atende crianças de zero a 
11 anos de idade; a outra, 
crianças e jovens com 
idades entre 12 e 17 anos. 
Ambas instituições estão 
localizadas em Cuiabá.

CAA/MT realiza matinê de Carnaval 
e agrada aos profissionais da advocacia
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O presidente 
da OAB-

MT, Leonardo Pio da 
Silva Campos, acom-
panhou advogados de 
Chapada dos Guima-
rães em uma reunião 
com a corregedora-
-geral da Justiça, de-
sembargadora Maria 
Erotides Kneip, para 
apresentar demandas 
relativas aos atendi-
mentos feitos no Fó-
rum e à prestação ju-
risdicional. Estavam 
presentes os advoga-
dos Mozar Fratari Tava-
res, Marli Aparecida da 
Costa, Joaquim Almeida 
de Souza, Queren-Hapu-
que Albernaz Marques, 
Fabiana Nascimento de 
Souza, André Luis Do-
mingos da Silva e Luciano 
Augusto Neves.

Mozar Fratari, repre-
sentando os colegas, de-
monstrou números de 
processos em tramita-
ção nas varas da comar-
ca, destacando que tem 
ocorrido demora nos des-
pachos por falta de servi-
dores capacitados; além 

do acúmulo de processos 
por juiz responsável. O 
advogado apontou que há 
6.198 processos na Pri-
meira Vara Cível, que está 
sem gestor. Na Segun-
da Vara Cível são 5.600 
processos e no Juizado 
Especial 1.744. Nestas 

duas unidades, conforme 
apontaram os advogados, 
há servidores que foram 
remanejados de outras 
áreas, mas não tiveram 
a capacitação adequada 
para lidar com os pro-
cessos, inviabilizando os 
despachos e o atendimen-

to no balcão da secretaria.
Outra reclamação dos 

advogados de Chapada 
dos Guimarães refere-se 
ao horário de atendimen-
to aos profissionais. Os 
servidores fazem expe-
diente interno no perío-
do matutino e saem para 

almoçar ao meio dia, ho-
rário em que o Fórum é 
aberto para as demandas 
externas. Eles reclamaram 
que as pessoas que ficam 
nas varas para atender os 
advogados não conheci-
mento das rotinas, pro-
cessos e sistemas como o 
Apolo. Ao final, requisita-
ram que seja reavaliada a 
questão dos servidores e 
seja feito um mutirão nos 
processos acumulados na 
Comarca. A desembarga-
dora afirmou que foi feita 
uma correição virtual no 
Juizado Especial no final 
do ano, mas verificará 
com um dos magistrados 
a possibilidade de atender 
mais um dia em Chapada 
dos Guimarães. A corre-
gedora também se com-
prometeu em verificar a 
questão dos servidores.

A nova diretoria 
da Subseção 

de Colíder tomou posse 
em solenidade realizada 
na sede da OAB local, que 
contou com a presença do 
presidente da OABMT, Le-
onardo Campos; da secre-
tária-adjunta, Gisela Alves 
Cardoso; do diretor-tesou-
reiro, Helmut Daltro; do 
presidente e da diretora da 
CAAMT, Ítallo Leite e Gi-
sele Gaudêncio; os conse-
lheiros estaduais Flaviano 
Taques, Fernando Figuei-
redo, Valmir Machiaveli e 

Kleber Coutinho; presi-
dente e vice-presidente da 
OAB/Sinop, Felipe Guerra 
e Diego Gutierrrez; e dos 
presidentes das Comis-
sões do Jovem Advogado 
e de Direito da Mulher, 
Mario Medeiros Neto e 
Viviane Dutra. 

O presidente eleito da 
subseção, Ricardo Zefe-
rino Pereira, agradeceu a 
presença de todos e res-
saltou que quer atuar em 
conjunto com a Seccional 
no sentido de interiorizar 
a Ordem, bem como se 

reunirá com sua equipe na 
próxima semana para co-
meçar a colocar em práti-
ca as ações que pretendem 
desenvolver. “Nosso prin-
cipal desejo é trazer os ad-
vogados e advogadas para 
dentro da OAB, tornan-
do efetiva a participação 
de cada um tanto de for-
ma social quanto dentro 
das comissões temáticas. 
Nossa Comissão de Di-
reito da Mulher já come-
çou os preparativos para 
o ‘Março Sempre Mulher’ 
e queremos contar com a 

participação de todas as 
advogadas e advogados 
nesse evento”.

A diretoria da OAB-
MT desejou sucesso aos 
novos dirigentes da Sub-
seção de Colíder. O pre-
sidente da Seccional, Leo-
nardo Campos, enfatizou 
que o “trabalho em con-
junto será a tônica da ges-
tão 2016-2018. Queremos 
contar com o apoio de 
todas as subseções, pois 
sabemos que a união for-
talecerá ainda mais nossa 
classe e será fundamental 

para atingirmos nossos 
objetivos”. Durante a so-
lenidade também houve 
a entrega de um compu-
tador com multifuncio-
nal feita pelo presidente 
da CAAMT, Ítallo Leite, 
além de um pen drive 
contendo curso completo 
sobre o novo CPC.

Além do presidente da 

OAB/Colíder Ricardo Pe-
reira, a diretoria também 
é composta pela vice-pre-
sidente Neuma Terezinha 
Cielo; a secretário-geral 
Liliane Casadei; o secre-
tário-geral adjunto Lane-
reuton Theodoro Moreira; 
e o delegado da CAAMT 
Adalberto Cesar Pereira 
Martins Junior. 

A nova di-
retoria da 

Subseção de Sinop, 
que ficará a frente da 
instituição no triênio 
2016/2018, foi empos-
sada. O presidente re-
eleito Felipe Guerra, 
destacou que dará con-
tinuidade aos trabalhos 
já desenvolvidos, mas 
que nesta gestão traba-
lhará em especial qua-
tro pilares que incluem 
as ações relacionadas 
à cidadania, prerrogativas, ética 
e infraestrutura. “Com certeza 
muitos avanços foram conquista-
dos por meio do diálogo entre as 
instituições, mas ainda precisa-
mos de medidas que façam valer 
as prerrogativas da advocacia em 
diversas situações. Reassumimos 
o compromisso de grande intera-
ção com a comunidade local, nos 
aliando aos poderes constituídos 
e organizações representativas 
da sociedade civil sempre com o 
objetivo de promover melhorias 
ao cidadão e as condições sociais 
em que vive. Com relação a nossa 
sede, estamos providenciando o 
projeto arquitetônico e não pou-
paremos esforços para concreti-
zar este objetivo”, informou.

O presidente da OABMT, 
Leonardo Campos, reiterou os 
compromissos assumidos com a 
advocacia sinopense. “Meu prin-
cipal compromisso com os advo-
gados da região norte de Mato 
Grosso é sem dúvida a constru-
ção da sede regional da OAB Si-
nop e buscaremos a realização 
desse sonho juntos”, acrescentou 
Campos. Durante a solenidade 
o presidente da CAA/MT, Itallo 
Leite, anunciou a doação à sub-
seção de um computador e uma 
impressora multifuncional. 

Comissões Temáticas - Ou-
tro ponto de destaque apontado 
pelo presidente da OAB Sinop 
foi o trabalho desenvolvido pelas 
Comissões Temáticas. “Por meio 
das ações das comissões conse-
guimos exercer uma gestão des-
centralizada, permitindo que a 
Subseção atue em diversos luga-
res ao mesmo tempo atendendo 
várias demandas da sociedade”, 
complementou.

O presidente da Comissão de 
Direito do Consumidor, Bruno 
Hintz, ressaltou que se empe-
nhará de forma intransigente na 
defesa e fiscalização dos direitos 
do cidadão. “Sabemos que gran-
de parcela da população desco-
nhece seus direitos consumeris-
tas, motivo pelo qual a comissão 
buscará parcerias com Ministério 
Público, Procon, Aces, CDL e im-
prensa local para levar até o con-
sumidor o mínimo necessário de 
conhecimento”, complementou.

A Comissão de Defesa das 
Prerrogativas irá reforçar sua 
atuação junto às delegacias, Fó-
runs e órgãos administrativos 
com o objetivo de garantir o que 
a lei determina com relação à li-
berdade de trabalho e acesso da 
categoria, como adiantou o pre-
sidente José Everaldo de Souza 

Macedo. “Preten-
demos também 
abordar os novos 
advogados para 
esclarecer como 
funciona o nosso 
trabalho e refor-
çar sobre a impor-
tância de exigir 
que seus direitos 
sejam respeita-
dos. O sucesso 
do nosso trabalho 
quanto comissão 
também depen-

derá dessa conscientização e co-
laboração dos colegas”, frisou.

Entre as ações de destaque 
da Comissão de Direitos Huma-
nos está o trabalho desenvolvido 
junto às famílias de detentos do 
presídio Osvaldo Leite Florenti-
no, o Ferrugem, como explicou 
o presidente Denovam Isidoro 
Junior. “No presídio consegui-
mos melhorar as condições de 
atendimento durante as visitas 
dos familiares aos presos, con-
quistamos a cobertura do pátio, 
bebedouros e melhorias na parte 
dos sanitários. Essas mudanças 
também se refletem no compor-
tamento dos detentos”, finalizou. 
A Subseção conta ainda com as 
comissões de Direito da Mulher, 
de Ambiental e Agronegócio, 
Civil e Processo Civil, Eventos, 
Infraestrutura, Cojad, Penal, Tra-
balho, Tributário. 

A diretoria da OAB Sinop é 
composta pelo presidente Felipe 
Guerra; vice-presidente Diego 
Gutierrez de Melo; secretária-ge-
ral Ana Elisa Del Padre; secretá-
rio adjunto Henei Rodrigo Berti 
Casagrande; tesoureiro Fabio 
Ricardo Cavina; e delegada da 
CAAMT Andreia Ronfim Gob-
bi. (Fonte: Suzana Machado/BW 
Comunica)

Com a finalidade de 
nortear os advogados e 

advogadas na redação de ato cons-
titutivo de sociedade unipessoal de 
advocacia, a OABMT informa que 
está disponível no site da entida-
de um modelo do documento que 
pode ser utilizado como ponto de 
partida. Ele pode ser acessado no 
link “Serviços Online – Formulá-
rios de Inscrição e Requerimentos 
- Atos Societários”. Conforme o 
presidente e o secretário-geral, Le-
onardo Campos e Ulisses Rabane-
da, respectivamente, “o modelo de 
contrato de sociedade unipessoal 
apresentado trata-se de mera su-
gestão. Cabe, pois, ao interessado, 
fazer as modificações e adaptações 
que entender pertinentes, sem 
prejuízo da posterior supervisão 
pelos órgãos da OABMT”, regis-
traram. 

Na avaliação do presidente da 
Comissão do Jovem Advogado 
(Cojad), Mario Medeiros Neto, 
“é ótimo que a OABMT orien-
te e auxilie a jovem advocacia a 

formalizar os seus escritórios. Os 
benefícios da formalização são 
vários, desde a possibilidade de 
ampliação da carteira de clientes, 
a separação completa das finanças 
pessoais e profissionais, medida 
fundamental para o empreende-
dorismo, até o alcance a benefícios 
próprios das pessoas jurídicas e o 
tão propagado benefício tributá-
rio. A disponibilização do modelo 
de contrato de sociedade unipes-
soal atende o Plano Nacional da 
Jovem Advocacia, fomentando o 
empreendedorismo jurídico e em-
poderando a jovem advocacia”. 

Para o secretário-geral da co-
missão, Cesar Henrique Sampaio, 
“a sociedade unipessoal é uma 
imensurável conquista à jovem 
advocacia. Importantíssimo alia-
do do empreendedorismo jurídico 
que ajudará o advogado em início 
de carreira a se consolidar na pro-
fissão. O auxílio da OABMT com a 
disponibilização da minuta é uma 
demonstração de que a entidade é 
parceira do jovem advogado”. 

OAB Sinop empossa nova diretoria

Diretoria leva demandas de 
advogado de Chapada à CGJ

nova diretoria da Subseção 
de Colíder é empossada 

OABMT disponibiliza 
modelo de contrato de 
sociedade unipessoal
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A diretoria da 
Escola Su-

perior de Advocacia de 
Mato Grosso (ESA/MT) 
prepara novos cursos e 
palestras voltados para a 
capacitação e aprofunda-
mento dos advogados e 
estagiários neste primeiro 
ano da Gestão 2016-2018. 
O presidente da ESAMT, 
Marco Lorga, esteve re-
centemente em São Pau-
lo onde se reuniu com a 
Universidade Presbiteria-
na Mackenzie e a Asso-
ciação dos Advogados de 
São Paulo.

O advogado ressaltou 
que será aberta nova tur-
ma para o Curso de Pós-
-Graduação em Direito 
Empresarial e Tributário, 
cujo foco é a prática da ad-
vocacia, em parceria com a 
Mackenzie. “Será oferecida 
também uma pós-gradu-
ação na área de Processo 
Civil, que é o instrumento 
de trabalho do advogado. 
Será também oferecido 
um curso rápido de ex-
tensão com professores da 
Mackenzie na ESAMT e 
ambos serão em Cuiabá”, 

sublinhou. Também será 
oferecido curso e palestra 
sobre o novo CPC com a 
juíza do trabalho Graziele 
Cabral Lima. 

Marco Lorga obser-
vou que a Escola possui 
19 pontos de transmissão 
dos cursos telepresenciais 
da Aasp pelo interior do 
estado e essa parceria 
será ampliada, inclusive 
para outros públicos inte-
ressados. “A Aasp colocou 
toda sua estrutura à nossa 
disposição gratuitamente 
para que possamos gravar 
cursos nas diversas áreas 
do direito, com passagem, 
hospedagem e honorários 
por conta deles desde que 
as imagens possam ser 
exibidas para todo o país”, 
pontuou. O presidente da 
ESAMT se reuniu com 
o secretário-geral Sílvio 
Soares da Silva Junior e 
a secretária-geral adjunta 
Marina Ignotti Faiad para 
detalhar as ações a serem 
implementadas a partir 
de março, depois da pos-
se da nova diretoria da 
Escola em data a ser con-
firmada.

ESAMT prepara novos 
cursos e palestras para 2016

esamt

A diretoria da OAB de Rondonópolis reali-
zou a cerimônia de entrega de certidões aos 

novos advogados com a apresentação de duas pales-
tras de formação com os temas “O advogado em início 
de carreira e a motivação para exercício da profissão”, 
ministrada pelo advogado Rafael Gonçalves; e “Ética e 
Prerrogativas” com o procurador geral do município, 
Fabrício Miguel Correa. 

O presidente da Subseção, Stalyn Paniago Pereira, 
ressaltou o desejo de um profícuo exercício da profissão 
com ética, dedicação e empenho. “O mercado permite 
que possamos atuar com lealdade, ética, para que pos-
samos dar solução os desafios que existem a cada dia em 
todas as áreas. Desejo, sinceramente, que os advogados 
se envolvam não só com a profissão, mas também com 
a instituição OAB. O envolvimento com profissionais 
mais experientes, aliado à garra e à disposição do mais 
jovem, é a mistura necessária para o fortalecimento e 
valorização da classe”. Em 2015, a OAB de Rondonó-
polis entregou 88 certidões para novos advogados e 15 
para estagiários. (Fonte: OAB/Rondonópolis)

OAB Rondonópolis realiza a primeira entrega de certidões

A nova diretoria 
da Subseção 

de Nova Mutum foi em-
possada em solenidade re-
alizada nas dependências 
da Câmara Municipal. 
Assumiram a diretoria o 
presidente, Cesar Rober-
to Boni; a vice-presidente, 
Patrícia Tieppo Rossi; 
a secretária-geral, Ales-
sandra Neves de Sousa; o 
secretário-adjunto, Josi-
berto Costa Neves; o te-
soureiro, Cristiano Pizzat-
to; e a delegada da Caixa 
de Assistência dos Advo-
gados (CAAMT, Valquíria 
Pereira Barbosa.

O presidente da subse-
ção ressaltou que presidir 
a subseção não é função 
de uma pessoa, mas de 
um conjunto. “Não exis-
te o governar para si. Re-
conheço ser essencial a 
caminhada coletiva, pois 
somos parte de um todo e 
convoco a advocacia a lu-
tar pelos nossos interesses 
e da sociedade. Queremos 
a construção de um novo 

fórum e tivemos a grata 
surpresa de receber a in-
formação que nesta sex-
ta o presidente do TJMT 
virá a Nova Mutum lan-
çar a pedra fundamental 
da obra. Concretizando 
esse sonho, pleitearemos 
a instalação de uma ter-
ceira vara e a elevação da 
comarca para a terceira 
entrância”.

Cesar Boni frisou que 
“é necessário dar uma 
prestação jurisdicional 
justa e eficaz à sociedade. 
Hoje temos muita deman-
da, poucos juízes e servi-
dores e vamos lutar para 
melhorar esse cenário. 
Também queremos refor-
mar e ampliar nossa sede; 
encontrar uma fórmula 
de colocar em prática os 
acordos firmados com o 
governo para pagamento 
de forma administrativa 
dos honorários aos advo-
gados dativos; intensifi-
car as campanhas sociais; 
criar comissões temáticas, 
enfim, comungar esfor-

ços a fim de tornar nossa 
instituição mais sólida, 
unida. Serão ásperas as ta-
refas como dirigente, mas 
doces nossas realizações”, 
concluiu.

OABMT - O presiden-
te da OABMT, Leonar-
do Pio da Silva Campos, 
enalteceu que “teremos 
uma advocacia mais unida 
nos próximos três anos e 
quero contar com o apoio 
de todas as subseções para 
conseguirmos concreti-
zar as ações previstas no 
nosso planejamento estra-
tégico. Seremos intransi-
gentes contra a corrupção; 
combateremos o que for 
de interesse duvidoso e 
apoiaremos o que for de 
interesse público. Se for 
preciso, lutaremos con-
tra a Receita Federal para 
fazê-la cumprir a lei que 
institui a sociedade uni-
pessoal de advogados; da-
remos resultados efetivos 
à advocacia; ombreare-
mos a construção do novo 

fórum de Nova Mutum e 
cobraremos repasses inte-
grais do governo ao Poder 
Judiciário a fim de que 
possamos ter uma melhor 
prestação jurisdicional”.

Leonardo Campos 
destacou as alterações que 
o novo CPC apresenta, 
ressaltando que todas são 
bem-vindas. No entanto, 
frisou que alguns institu-
tos como a conciliação e 
mediação precisam contar 
com a presença de advo-
gado. “O advogado é in-
dispensável à administra-
ção da justiça e é o único 
que tem condições técni-
cas de interpretar uma ata 
de audiência e verificar se 
os direitos dos cidadãos 
estão ou não sendo res-
guardados”.

Por fim, disse que “tra-
balhar em conjunto é uma 
vitória. Atuaremos para 
que os profissionais do 
direito exerçam a profis-
são com liberdade e inde-
pendência, sem qualquer 
tipo de subordinação, 

bem como não admitire-
mos a instituição de mais 
encargos tributários ao 
povo brasileiro. Chega de 
aumentos. O povo não 
pode pagar pela incompe-
tência do governo federal. 
Por isso, atuaremos em 
parceria com o Conselho 
Federal para tratar sobre 
a CPMF, por exemplo”, 
garantiu o presidente da 
Seccional. Ao final, o pre-
sidente da OABMT entre-
gou um pen drive com os 
vídeos do “Curso de Atu-
alização Online do Novo 
CPC” ao presidente da 
Subseção para que seja dis-
ponibilizado gratuitamen-
te aos advogados da região. 

CAAMT - A Subse-
ção de Nova Mutum foi 
contemplada com a doa-
ção de um computador e 
uma multifuncional feita 
pelo presidente da Caixa 
de Assistência dos Advo-
gados (CAAMT), Ítallo 
Gustavo de Almeida Lei-
te. “Será enorme nossa 

atuação junto às subse-
ções. Em cada posse esta-
mos doando equipamen-
tos de informática como 
parte do Projeto Inclusão 
Digital, pois entendemos 
que advogados e advo-
gadas devem contar com 
estrutura para desempe-
nharem seus trabalhos. 
Espero que todos possam 
desfrutar dessa parcela de 
contribuição e queremos 
que cada um de vocês 
venha a somar conosco. 
Quanto mais forte for a 
CAAMT, mais benefícios 
nossa classe terá”. Ítallo 
Leite convidou a advo-
cacia a utilizar os ser-
viços fornecidos pela 
CAAMT. “Não medire-
mos esforços para ficar 
ao lado dos advogados 
e advogadas. Queremos 
uma gestão participativa 
e, por isso, a OABMT e a 
CAAMT sempre estarão 
de portas abertas para 
recebê-los e ouvir suges-
tões a fim de melhorar 
nossos serviços”.

Nova diretoria da Subseção de Nova Mutum é empossada 
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subseções

A solenidade de 
posse da nova 

diretoria da Subseção de 
Lucas do Rio Verde, reali-
zada na sede da subseção, 
foi marcada por home-
nagens aos ex-diretores 
pelos relevantes serviços 
prestados à sociedade. 
Receberam placa Abel 
Sguarezi, Eduardo Fonse-
ca Villela, Evandro Silva 
Ferreira, Danusa Serena 
Oneda, Hugo Leonardo 
Garcia de Aquino, e Val-
dineia Miquelin Bertan, 
além do presidente da 
OABMT, Leonardo Pio da 
Silva Campos.

O novo presidente da 
subseção, Eduardo Ville-
la, que ocupava o cargo 

de vice na gestão passada, 
agradeceu o empenho de 
todos os integrantes da 
equipe pelas conquistas 
alcançadas ao longo dos 
seis anos à frente da ins-
tituição. “Muitas foram as 
conquistas e daremos con-
tinuidade aos trabalhos. Já 
informo que após o carna-
val teremos as seis varas 
do fórum preenchidas. 
Como vice-presidente, re-
presentei nossa subseção 
em diversas ocasiões e atu-
amos com afinco em cau-
sas sociais como a OAB 
Solidária, por exemplo. 
Agora, como presiden-
te, lutaremos juntos pela 
defesa das prerrogativas 
e melhoria dos serviços 

prestados pelo Judiciário. 
Daqui a três anos, espero 
voltar nesse auditório e di-
zer que cumprimos todas 
as nossas ações. Finalizo 
dizendo que o direito não 
socorre os negligentes e 
não seremos negligentes 
nos próximos três anos de 
gestão”.

O ex-presidente, Abel 
Sguarezi, fez um breve 
histórico dos trabalhos 
realizados. “Lutamos mui-
to para ter uma prestação 
jurisdicional mais célere; 
tivemos inúmeras reuni-
ões no Tribunal de Justiça 
requerendo mais magis-
trados e servidores para a 
comarca, o que foi aten-
dido este ano; consegui-

mos elevar a comarca para 
terceira entrância; temos 
um representante do TDP 
para atender advogados 
e advogadas que tiverem 
suas prerrogativas viola-
das; obtivemos assento em 
todos os conselhos muni-
cipais; recebemos moção 
de aplausos da Câmara de 
Vereadores pelos relevan-
tes trabalhos prestados à 
sociedade, principalmente 
em virtude das ações de-
senvolvidas por meio da 
OAB Solidária; dentre ou-
tras”, resumiu.

Durante a solenidade 
de posse, o presidente da 
Seccional, Leonardo Pio 
da Silva Campos, ressal-
tou: “Tenho certeza que 

faremos um grande tra-
balho juntos. Retribuire-
mos cada voto obtido nas 
eleições. Atuaremos junto 
a todos os órgãos públicos 
e seremos intransigentes 
na defesa das nossas prer-
rogativas. Seremos prota-
gonistas de causas e não 
comentadores de casos. A 
OABMT é nossa fortaleza, 
é o local que nos une. Por 
isso, conclamo todos vo-
cês a caminharmos juntos 
em prol da nossa classe e 
da coletividade”.

O diretor-tesoureiro 
da Ordem, Helmut Dal-
tro, entregou à Subseção 
de Lucas do Rio Verde um 
pen drive contendo curso 
completo sobre o novo 

CPC e o presidente da Cai-
xa de Assistência dos Ad-
vogados (CAAMT), Ítallo 
Leite, doou um computa-
dor com multifuncional. 
“Desejo que a gestão da 
OAB Lucas seja profícua e 
realizadora e registro que 
a CAAMT está de portas 
abertas para contribuir 
com o que estiver ao nos-
so alcance. Nossas cami-
nhadas não serão fáceis, 
mas não tenho dúvida que 
daremos conta, pois amor 
não nos faltará, inclusive 
o apoio da diretoria da 
OABMT. Não mediremos 
esforços para estar ao lado 
da advocacia e trabalhare-
mos incansavelmente para 
ampliar nossos serviços”.

Homenagens marcam posse 
em Lucas do Rio Verde
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subseções

As novas diretorias das Subseções de 
Várzea Grande e de Diamantino fo-

ram empossadas no final de 2015 e já assumi-
ram o ano com importantes atuações em prol da 
advocacia local. 

A nova diretoria da OAB de Várzea Grande 
é composta pelos advogados Flávia Pertersen 
Moretti como presidente; Willian Marcos Vas-
concelos, na vice-presidência; Samuel Richard 
Decker Neto como secretário-geral; Julieta Ma-
rinho Pires Cezário Ferreira, secretária-geral 
adjunta; Delci Baleeiro Souza, tesoureiro; Ingrid 
de Souza Heikoff, delegada da CAAMT.

Já em Diamantino, o presidente Persio Oli-
veira Landim ressaltou que lutará por melhorias 
para a advocacia. Com ele fazem parte da dire-
toria os advogados Carlos Antônio Mendes da 
Silva, como vice-presidente; na secretaria-geral, 
Betânia Patrícia de Sales; como segundo secre-
tário, José Maria Mariano; Ana Luiza Antunes 
Gomes, como tesoureira; e Sandro Leite, dele-
gado da CAAMT.

O presidente da OABMT, 
Leonardo Pio da Silva 

Campos; a secretária-geral adjunta, 
Gisela Alves Cardoso; os conselhei-
ros Hélio Machado e Reinado Or-
tiga; o presidente da Comissão de 
Direito do Trabalho, Marcos Avallo-
ne; e a presidente da OABVG, Flávia 
Moretti, participaram da reinaugu-
ração da Sala da Ordem no Fórum 
Trabalhista de Várzea Grande, junta-
mente com a diretoria da subseção. 
Também estiveram presentes o pre-
sidente da Caixa de Assistência dos 
Advogados (CAAMT), Ítallo Gus-
tavo de Almeida Leite, membros de 
comissões temáticas e advogados.

Leonardo Campos entregou um 

pen drive com as videoaulas do 
“Curso de atualização online do 
novo CPC” à presidente da OAB/
VG, Flávia Moretti, para serem 
compartilhadas aos advogados que 
atuam no município e região. 

O presidente e a secretária-geral 
adjunta da OABMT elogiaram o 
novo espaço que ficou mais amplo. 
A reforma feita pelo Tribunal Re-
gional do Trabalho (TRTMT) foi 
necessária para preparar o Fórum 
Trabalhista para a instalação da 
Terceira Vara. Todo o trabalho foi 
acompanhado pela OAB/VG, a se-
cretária-geral adjunta da Seccional 
e pelo presidente da Comissão de 
Direito do Trabalho da Seccional.

O presidente da 
CAAMT entregou 
para a Subseção de 
Várzea Grande uma 
nova impressora e 
multifuncional para 
melhor atender os 
profissionais do di-
reito. Foi oferecido 
um café da manhã 
aos presentes e a 
Caixa levou atendi-
mentos relativos à 
certificação digital, 
plano de previdên-
cia complementar OABPrev, seguro 
de vida e planos de saúde Unimed. 
(Fotos: ZF Press)

Posses em Várzea Grande e 
Diamantino ocorreram em dezembro

Diretoria participa de reinauguração 
de sala no Fórum Trabalhista em VG

O presidente da OABMT, Leonardo Pio 
da Silva Campos, os diretores e conse-

lheiros da Seccional também estarão presentes nas 
Subseções que realizarão suas posses nos meses de 
fevereiro e março. 

“Fazemos questão de estarmos presentes nas 
posses dos presidentes de subseções, pois faremos 
um trabalho em conjunto. Devemos estreitar ain-
da mais o relacionamento com todas as subseções 
fazendo com que a Seccional esteja presente no in-
terior desenvolvendo ações em prol do fortaleci-
mento da advocacia”, resumiu Leonardo Campos.

Em fevereiro, estão previstas as posses em 
Nova Mutum e Lucas do Rio Verde, ambas no dia 
3; Colíder e Sinop (11); Campo Novo do Parecis 
(25); e Pontes e Lacerda e Comodoro (26). No mês 
de março, as diretorias empossadas serão as das 
Subseções de Barra do Garças e Canarana (dia 2). 

Diretores prestigiarão 
posses em subseções



A nova diretoria 
da OAB de Tan-

gará da Serra foi empossada 
com a garantia por parte do 
presidente da OABMT, Le-
onardo Pio da Silva Cam-
pos, de que receberá todo 
o apoio necessário para os 
grandes desafios junto ao 
Judiciário Estadual, às Jus-
tiças Federal e Trabalhista e 
aos outros poderes constitu-
ídos. Tomaram posse o pre-
sidente da subseção, Kleiton 
Araújo de Carvalho; o vice-
-presidente, Franco Ariel 
Bizarrelo; o secretário-geral, 
Marcelo Freitas; a secretá-
ria-geral adjunta, Fernanda 
Favetti Campos; o tesourei-
ro, Nairon Diniz; e a delega-
da da Caixa de Assistência 
dos Advogados, Wanessa 
Franchini.

 
Novos desafios - Klei-

ton de Carvalho falou do 
compromisso de defender 
as prerrogativas, buscar 
melhorias para a prestação 
jurisdicional, fortalecer as 
comissões temáticas, apon-
tando a recente implantação 
das comissões da Mulher 
Advogada, do Direito do 
Agronegócio, do Advoga-
do Público e de Direito do 
Trabalho. “Estaremos mo-
nitorando eventual morosi-

dade. Justiça rápida e célere 
não tem como destinatário 
somente o advogado, o des-
tinatário principal são as 
partes e a sociedade. O ad-
vogado é um dos instru-
mentos que conduz à solu-
ção dos conflitos”, pontuou.

 O presidente recém 
empossado também falou 
da atuação eficaz realizada 
ainda esta semana depois 
de denúncias de captação 
ilegal de clientes e exercício 
ilegal da profissão “por par-
te de forasteiros que aqui 
têm o hábito de vir para 
enganar a população com 
promessas mirabolantes e 
fantasiosas. Esta é a quar-
ta vez que isto acontece ao 
longo de alguns anos e a 
quarta vez que a Subseção 
age om firmeza e rapidez 
para que o mal seja cortado 
pela raiz”.

 
Apoio irrestrito - O 

presidente da OABMT, Le-
onardo Campos, afirmou 
o compromisso da atuação 
do Tribunal de Ética e Dis-
ciplina nos casos citados 
pelo presidente Kleiton de 
Carvalho e falou da reunião 
com o presidente do Tribu-
nal de Justiça realizada esta 
semana. “Acabamos de nos 
reunir com o desembarga-

dor Paulo da Cunha e cobra-
mos solução definitiva para 
o Fórum de Barra do Bugres 
e a conclusão da obra do 
Tribunal do Júri de Tanga-
rá; assim como em relação 
a outras Subseções como 
Nova Mutum e Primavera 
do Leste”, sublinhou.

 Leonardo Campos de-
monstrou especial confian-
ça no novo conselheiro fe-
deral Josemar Carmerino, 
que terá pela frente impor-
tantes bandeiras a levantar 
junto à OAB nacional como 
a polêmica junto à Receita 
Federal que não reconhe-
ceu o direito da inclusão 
da sociedade de advoga-
dos unipessoal ao Simples, 
apesar da aprovação da Lei 
13.247/2016. Também con-
clamou o novo presidente 
da OAB/Tangará a se unir 
à Seccional para resgatar a 
campanha em favor de elei-
ções limpas no pleito mu-
nicipal que será realizado 
em 2016. O presidente da 
OABMT falou da luta em 
prol dos advogados dati-
vos receberem dignamente 
seus honorários e da busca 
por assento em todos os 
conselhos e órgãos repre-
sentativos de classe. “Cabe 
à Ordem exercer o seu mis-
ter e o seu dever advindo 

do artigo 44 do Estatuto da 
Advocacia, sendo a timo-
neira do resgate à ordem e 
à democracia”.

 Leonardo Campos en-
tregou à nova diretoria o 
pen drive com o “Curso de 
Atualização online do novo 
CPC” e presidiu a breve 
solenidade de entrega de 
carteiras a três novos advo-
gados.

 
Breve balanço - O ex-

-presidente da OAB de 
Tangará da Serra, Josemar 
Carmerino dos Santos, fez 
um breve balanço de sua 
atuação em seis anos à fren-
te da Subseção e da expec-
tativa da nova fase como 
representante da OABMT 
no Conselho Federal. En-
tre as conquistas aponta-
das pelo advogado estão 
a ampliação das salas da 
Ordem nos Fóruns da Co-
marca e Trabalhista da ci-
dade, assim como em Nova 
Olímpia, Sapezal e Barra do 
Bugres, além de novas sa-
las em órgãos como o Cisc, 
Justiça Federal e a reforma 
do parlatório.  O advoga-
do lembrou dos desagravos 
realizados, do flagrante de 
crime de exercício ilegal, 
das defesas junto ao Conse-
lho Nacional de Justiça por 

mais acessibilidade às pes-
soas com deficiência, que 
geraram orientação aos tri-
bunais, e se comprometeu 
em continuar a lutar por 
melhorias.

 
Mais serviços - O pre-

sidente da CAAMT, Ítallo 
Leite, entregou à nova dire-
toria da subseção um com-
putador e uma multifun-
cional como primeira ação 
em prol da advocacia local, 
informando ainda que a 
Caixa está em processo de 
aquisição de livros para atu-
alizar a biblioteca da OAB/
Tangará. A subseção nos úl-
timos anos, com a atuação 
de seu delegado da Caixa, 
conseguiu aumentar consi-
deravelmente o número de 
serviços oferecidos aos ad-
vogados da região. Assim, 
Ítallo Leite se comprometeu 
a fortalecer esse trabalho 
sem medir esforços para 
estar ao lado da advocacia 
mato-grossense.

 “Vamos ampliar e forta-
lecer nossa rede de convê-
nios, aumentar e aprimorar 
os serviços prestados no 
centro de saúde dos advo-
gados, fortaleceremos o 
nosso plano de saúde, de 
previdência complementar 
e seguro de vida, além de 

ouras medidas para ame-
nizar esse período de crise”, 
consignou.

Mesa de autoridades 
- Além dos presidentes da 
OABMT, da subseção e de 
conselheiro federal, tam-
bém compuseram a mesa 
de autoridades o conse-
lheiro estadual Vinícius 
Dall’Comune Hunhoff; o 
presidente da Subseção de 
Nova Mutum, Cesar Ro-
berto Boni; o presidente da 
CAAMT, Ítallo Gustavo de 
Almeida Leite; deputado 
estadual Saturnino Masson; 
o presidente da Câmara de 
Vereadores, Sílvio Soma-
villa; o diretor do foro da 
Comarca, juiz Angelo Judai 
Junior; o comandante do 
19º BPM, Major Vanilson 
da Silva Moraes; o coman-
dante-geral da CIBM, José 
Carlos Barbosa; o delegado 
regional da Polícia Civil, 
Alexandre Franco. Também 
estavam presentes na sole-
nidade o representante da 
Escola Superior de Advoca-
cia e presidente da Comis-
são de Defesa do Consumi-
dor da OABMT, Rodrigo 
Maiolino Palomares; con-
selheiros estaduais; direto-
res da CAAMT; advogados, 
advogadas e convidados.

Os carnês relativos à anuidade 2016 
da OABMT foram enviados por 

Correios aos advogados e advogadas de todo o 
Estado ao endereço de cadastro que consta no 
sistema da Seccional. Porém, aqueles que não 
receberem, poderão emitir a segunda via do 
boleto pelo site www.oabmt.org.br (link “se-
gunda via do boleto”).

Até o dia 29 de fevereiro pode ser feito o 
pagamento à vista com desconto de 10%. É 
importante ressaltar que o percentual deve 
ser subtraído do montante constante do car-
nê, que está com o valor integral. Aqueles que, 
porventura, efetivarem o pagamento nesse 
prazo sem o desconto poderão pleitear devo-
lução mediante requerimento junto ao Depar-

tamento Financeiro. 

Valores - Pelo sexto ano consecutivo, a ta-
bela de anuidade não sofreu reajuste. Assim, 
os valores são de R$ 725 para anuidade regular 
(inscrição originária até 2011, inscrições suple-
mentares e por transferência); R$ 362,50 (ins-
critos em 2016); R$ 450 (inscritos em 2015); R$ 

525 (inscritos em 2014); R$ 600 (inscritos em 
2013); e R$ 675 (inscritos em 2012).

Os valores das respectivas anuidades es-
calonadas também poderão ser divididos 
em até 11 parcelas iguais e sucessivas, com 
vencimento da primeira no dia 29 de feve-
reiro e, as demais, no dia 28 dos meses sub-
sequentes.

Diretoria da OAB/Tangará toma posse com 
compromisso de apoio irrestrito da Seccional

Carnês foram enviados aos endereços cadastrados na OABMT
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O presidente da 
OABMT, Leo-

nardo Pio da Silva Campos, 
e o diretor-tesoureiro, Hel-
mut Daltro, empossaram 
a diretoria da Subseção de 
Paranatinga. A solenida-
de foi acompanhada por 
conselheiros estaduais e 
representantes da Caixa de 
Assistência dos Advogados 
(CAAMT).

Leonardo Campos leu 
o termo de posse, que foi 
assinado pelos advoga-
dos Evandro Silva Salva-
dor (presidente), Cristiano 
Bruno (vice-presidente), 
Bertolina Alves de Lima 
(secretária-geral), Carine 
Minuzi (secretária-adjun-
ta), Catiane Michele Dias 
(diretora-tesoureira), e Al-

mir Rogério de Moura (de-
legado da CAAMT).

“Esta é uma data im-
portante para nós e para a 
Subseção de Paranatinga, 
pois marca o início de um 
trabalho que será desen-
volvido em conjunto. Não 
mediremos esforços para 
levar à advocacia de todo o 
Estado melhores condições 
de trabalho. Acreditamos 
que a OAB/Paranatinga 
será bem conduzida e esta-
remos sempre à disposição 
para contribuir com o que 
estiver ao nosso alcance. 
Conhecemos a realidade 
do interior de Mato Gros-
so e sabemos o quanto são 
precários os serviços, por 
exemplo, de telefonia e in-
ternet. Por isso, conclamo 

os advogados e advogadas 
a se reunirem, elencarem 
todas as dificuldades en-
frentadas no dia a dia e a 
nos enviarem esse relatório. 
Vamos atuar juntos buscan-
do o que há de melhor para 
nossa profissão e também 
fazer com que todo cidadão 
fique mais próximo da jus-
tiça”, ressaltou.

O presidente da Subse-
ção de Paranatinga, Evan-
dro Salvador, agradeceu a 
presença dos diretores da 
Ordem e sublinhou que 
“nosso presidente conhece 
todo o Estado e nossa rea-
lidade. Isso faz toda a dife-
rença e é por isso que acre-
dito que faremos um belo 
trabalho. Nosso principal 
objetivo é tentar construir 

uma sede, pois contamos 
apenas com sala dos advo-
gados que fica no fórum 
da cidade. Além disso, pre-
tendo trabalhar visando a 
união dos advogados, pois 
acredito que com ela será 
mais fácil e rápido conse-
guirmos alcançar nossas 
metas”.

Durante a solenidade, 
a Subseção de Paranatinga 
foi contemplada com o re-
cebimento de um computa-
dor e uma multifuncional, 
equipamentos doados pela 
CAA/MT e que fazem parte 
do projeto de inclusão digi-
tal. A entrega foi feita pela 
diretora da Caixa de Assis-
tência, Gisela Gaudêncio 
Alves da Silva. Também foi 
entregue um pen drive com 

o “Curso de Atualização 
Online do Novo CPC” para 
que a Subseção disponibi-
lize aos advogados e advo-
gadas que tiverem dificul-
dades em acessar os vídeos 
pela internet.

Visita ao Fórum - Após 
a solenidade de posse, todos 
visitaram a juíza Myrian Pa-
van Schenkel. Na ocasião, o 
presidente da OABMT, Le-
onardo Campos, informou 
à magistrada que a Ordem 
e a Subseção de Paranatin-
ga querem ser parceiras da 
justiça estadual e até fez o 
convite para, junto com sua 
equipe, participar dos cur-
sos telepresenciais ofereci-
dos pela subseção.

A juíza agradeceu e fez 

um pedido: atuar junto ao 
Tribunal de Justiça para que 
disponibilize internet cé-
lere para poder despachar/
julgar os processos que tra-
mitam via Projudi. “Não 
tenho condições, a internet 
é muito lenta. Tem dia que 
consigo atuar em apenas 
três processos. Isso é ruim 
para mim, para os advo-
gados e para a sociedade, 
que preza por celeridade”, 
resumiu. Leonardo Cam-
pos respondeu que visita-
ria o presidente do TJMT 
e levaria a demanda para 
ser discutida. Além disso, 
registrou que a Ordem atu-
ará junto às empresas de 
telefonia para que disponi-
bilizem a exata velocidade 
contratada pelos usuários.

Empossada nova 
diretoria de Paranatinga

A OAB de Tangará da 
Serra entregou certi-

dões para três novas advogadas que 
prestaram seu juramento diante 
da diretoria e do presidente eleito 
Kleiton Araujo de Carvalho. Ele 
agradeceu a presença das novas ad-
vogadas, dos colegas militantes na 
comarca e dos familiares. 

“A partir de agora as colegas es-
tão aptas a exercerem a profissão, 
única indicada na Constituição 
Federal como indispensável à ad-
ministração da justiça. Entregar as 
certidões para três mulheres neste 
momento ratifica o posicionamen-
to do Conselho Federal quando de-
clarou o ano de 2016 como o Ano 
da Mulher Advogada”.

O novo presidente da OAB/
Tangará aproveitou para convi-
dar as colegas a participarem das 
comissões temáticas; falou sobre 
a atuação da Caixa de Assistência 
dos Advogados e todos os seus 
b e n e f í c i o s , 
como previ-
dência priva-
da, convênios 
de saúde, en-
tre outros. Ao 
final, as novas 
advogadas re-
ceberam um 
exemplar do 
Guia de Com-
pras e Serviços 
da CAAMT.

Subseção de Tangará 
entrega certidões a 
três novas advogadas
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Subseção de Mirassol D’Oeste levam demandas à Corregedoria
A diretoria da OAB-

MT e da Subseção 
de Mirassol D’Oeste levaram 
demandas da advocacia da 
região à Corregedoria-Ge-
ral da Justiça. O presiden-
te da Seccional, Leonardo 
Campos, ressaltou que há 
problemas em alguns proce-
dimentos utilizados por ma-
gistrados que estão prejudi-
cando muitos profissionais. 
“Uma das questões que es-
tão ocorrendo são bloqueios 
judiciais na conta de advo-
gados em razão de levanta-
mentos de alvará em nomes 
de seus respectivos clientes. 
Se houve algum problema 

ou divergência na expedição 
do alvará, tal responsabilida-
de não pode ser atribuída ao 
advogado, que não é o des-
tinatário final do mesmo, ou 
seja, o advogado, após levan-
tar os valores, repasse ao seu 
constituindo. Portanto, não 
pode ser ele o responsável 
por eventual restituição de 
valores levantados de forma 
irregular”, sublinhou.

Um dos advogados 
presentes passou por essa si-
tuação e confirmou o proce-
dimento, assim como o pre-
sidente da OAB/Mirassol, 
Gustavo Cardoso. “Tivemos 
mais de um relato nesse 

sentido, que vem ocorren-
do quando há divergência 
de valores”, observou. Esta-
vam também presentes na 
reunião o vice-presidente 
da subseção, Oswaldo Al-
varez; o secretário-geral, 
Anatoly Hodniuk Junior; a 
conselheira estadual Regi-
na Sabioni; a delegada da 
CAAMT, Mirian Cardoso; 
e os advogados Isaías dos 
Santos Silva Junior e Ruth 
de Laet e Soares. 

Gustavo Cardoso tam-
bém tratou de demandas 
relativas às comarcas de Ara-
putanga e São José dos Qua-
tro Marcos, cujas sentenças 

vêm apresentando divergên-
cias de entendimentos, em 
especial entre magistrados e 
juízes leigos. “Tem ocorrido 

disparidade entre procedi-
mentos, principalmente no 
juizado especial. Há tam-
bém demora na liberação de 
alvarás e nos julgamentos. 
Acreditamos que uma cor-
reição ajudaria a melhorar 
a situação em Quatro Mar-
cos”, apontou. A desembar-
gadora corregedora Maria 
Erotides Kneip se compro-
meteu em realizar a correi-
ção na cidade e afirmou que 
em dezembro foi realizada 
uma correição virtual no 
Projudi em São José que 
constatou muitos processos 
aguardando sentença. 

O presidente da Sub-

seção também demonstrou 
preocupação quanto à pos-
sível promoção da juíza que 
atende a comarca de Ara-
putanga que abrange mais 
dois municípios (Reserva do 
Cabaçal e Indiavaí). Lem-
brou que ela cumula com 
Mirassol D’Oeste, fato que 
já tem gerado morosidade 
na prestação jurisdicional. 
A corregedora observou que 
a atribuição de analisar de-
mandas relativas à remoção/
promoção de magistrados é 
da Presidência. Em seguida 
à reunião, os advogados le-
varam os pedidos ao presi-
dente do TJMT.



A nova diretoria da 
OAB de Rondo-

nópolis tomou posse em evento 
realizado na sede da subseção, 
cuja solenidade foi prestigiada 
pelos dirigentes da Seccional 
e da Caixa de Assistência de 
Advogados (CAAMT), conse-
lheiros estaduais, representan-
te do Judiciário e autoridades 
locais. A gestão da OAB local 
é composta pelo presidente, 
Stalyn Paniago Pereira; vice-
-presidente, Adriana Regina 
Pietsch Sacomori; secretária-
-geral, Maribel Gonzalez San-
tiago; secretária-adjunta, Leya 
Souza da Cruz; diretor-tesou-
reiro, Fausto Del Claro Junior; 
e o delegado da CAAMT, Alan 
Salviano dos Santos.

O ex-presidente da Subse-
ção de Rondonópolis, Ronaldo 
Batista Alves Pinto, fez uma 
breve prestação de contas da 
sua gestão, destacando que se 
reuniu com o Tribunal de Jus-
tiça por diversas vezes reque-
rendo mais juízes, servidores 
e melhorias estruturais para 
a comarca, criação da segun-
da vara (Juizados Especiais); 
atuou junto ao Legislativo para 
criar a Segunda Vara Federal, 
cuja lei foi assinada recente-
mente, dentre outras ações. Por 
fim, agradeceu o apoio da sua 
família e de toda sua equipe, 
além das diretorias da OABMT 
e da CAAMT e de conselheiros 
federais, que contribuíram para 
a construção do salão multiuso.

Já o presidente eleito, Stalyn 
Paniago, destacou: “Que pa-
lavras devem ser ditas neste 
momento? Devemos bradar 
que seremos intransigentes na 
defesa das prerrogativas profis-

sionais? Que todos os esforços 
serão envidados à valorização e 
qualificação do advogado? Que 
intercederemos perante os po-
deres e instituições a reivindi-
car interesses da classe e da so-
ciedade? Não. Tudo isso é nato 
da incumbência que nos recai 
a partir deste momento. Trata-
-se da responsabilidade míni-
ma desta gestão e obrigação de 
todos aqueles que ousam pre-
sidir a Ordem dos Advogados 
do Brasil. Quanto à defesa das 
prerrogativas, não se buscará 
favor ou privilégio, mas garan-
tia ao próprio jurisdicionado 
de efetivação da democracia, 
de observância das leis, de obe-
diência à carta maior que é a 
Constituição”.

Ainda, enalteceu que a in-
tenção é “ter uma OAB valoriza-
da, uma OAB viva a consolidar 
uma OAB sempre atuante. Por 
meio da criação de Ouvidorias 
nas comarcas que compõem 
a Subseção de Rondonópolis 
(Guiratinga, Pedra Preta, Itiqui-
ra e na própria sede), melhor 
identificaremos a dificuldade lo-
cal de cada profissional do direi-
to, adotando as medidas que se 
fizerem pertinentes e intervindo 
quando necessário. Por meio de 
comissões especializadas, dina-
mizaremos o alcance de nossas 
ações, não nos descuidando dos 
jovens advogados, sem desme-
recer o profissional experiente, 
além de atenção à mulher advo-
gada. Eventos festivos, esporti-
vos e jurídicos serão realizados 
para melhor integração de to-
dos, permitindo que advoga-
dos, além de se aproximarem 
da OAB, possam se qualificar e 
confraternizar”.

Por fim, conclamou os pre-
sidentes da Seccional e da CA-
AMT “a que tenhamos o apoio 
necessário para que a subseção 
mantenha sua credibilidade e 
força que a conduzem à posição 
de primeira subseção da OAB 
do Estado de Mato Grosso. Da 
mesma forma, precisamos for-
talecer nosso Tribunal de Ética 
e Disciplina. Aos membros do 
Judiciário, Ministério Públi-
co e a todos os integrantes das 
Polícias Federal, Civil, Militar 
e Bombeiros, não queremos 
favores, apenas que a nós seja 
ofertado o tratamento previsto 
na lei e na Constituição Fede-
ral, que nos torna essenciais à 
administração da justiça”. 

OABMT - Por sua vez, 
o presidente da Ordem, Le-
onardo Campos, fez ques-
tão de frisar que a Seccional 
atuará em conjunto com as 
subseções. “Pleitearemos as-
sentos em todos os conselhos 
estaduais e municipais, pois 
entendemos que esta é uma 
forma de estar presente e re-
presentando a sociedade. In-
terior e capital devem andar 
de mãos dadas. Para se ter 
uma ideia de como alcança-
remos nossos objetivos, bas-
ta lembrar que conseguimos, 
à frente da CAAMT e com o 
apoio das subseções, cons-
truir seis sedes de subseções 
nos últimos seis anos, sem 

contar todo o aparelhamento 
com equipamentos de infor-
mática, mobiliários e obras 
jurídicas”, destacou.

Leonardo Campos acres-
centou que “este momento é a 
realização de um sonho e por 
isso não vamos medir esforços 
para desempenhar nosso papel 
de guardião das prerrogativas 
dos advogados. Acredito na 
nossa instituição e se ela se for-
talece, fortalece nossa classe e 
valoriza nossa profissão. Vamos 
advogar por todos, pois advo-
gar por todos é não ter lado e, 
sim, estar ao lado de uma classe 
inteira. É cuidar dos seus inte-
resses e não importa se isso é na 
capital ou na menor subseção 

deste Estado”.
Consequentemente, subli-

nhou que a instituição cobrará 
melhores estruturas junto ao 
Judiciário, lutará por honorá-
rios dignos e respeito às prer-
rogativas profissionais, dentre 
outras ações. “Por uma Ordem 
forte é preciso ter união. Afinal, 
parafraseando Fernando Pes-
soa, ‘somos todos anjos com 
uma asa só; e só podemos voar 
quando abraçados uns aos ou-
tros’. E com o espírito de união 
que conclamo a advocacia a 
trabalharmos juntos”.

CAAMT - Por fim, a Caixa 
de Assistência dos Advogados 
doou um computador e uma 
multifuncional à Subseção de 
Rondonópolis. O presidente 
da CAAMT, Ítallo Gustavo de 
Almeida Leite, destacou que “a 
Caixa de Assistência trabalhará 
junto às subseções para que os 
advogados e advogadas sejam 
beneficiados com as ações que 
implantaremos. Acreditamos 
que nos próximos três anos os 
serviços oferecidos pelas Cai-
xas de Assistências serão bem 
requisitados em todo o Brasil. 
Ampliaremos e fortaleceremos 
nossa rede de convênios, au-
mentaremos e aprimoraremos 
os serviços prestados no Cen-
tro de Saúde dos Advogados. 
Quanto mais forte a CAAMT 
for, mais benefícios os profis-
sionais do direito conseguirão 
no mercado. Desejo sucesso 
à nova gestão da Subseção de 
Rondonópolis e aproveito a 
oportunidade para convocar 
toda a advocacia do nosso Es-
tado a conhecer e utilizar nos-
sos serviços”.

A defesa da advo-
cacia em todo o 

Estado foi o tema de desta-
que na solenidade de posse 
da diretoria da Subseção de 
Campo Verde. O presidente 
da Seccional, Leonardo Pio 
da Silva Campos, empossou 
o presidente da OAB local, 
Nicomedes Lindolfo Freitas 
Neto; o vice-presidente, Mar-
ciano Oliveira Monteiro; a 
secretária-geral, Andreia Irna 
Schneider Marx; a secretária-
-adjunta, Maria Luiza Ama-
rante Kannebley; o diretor-te-
soureiro, Alexandre Adaelsio 
da Cruz; e o delegado da Cai-
xa de Assistência dos Advoga-
dos, Flavio Luciano de Tarson 
Huergo Bauermeister.

“As prerrogativas profis-
sionais dos advogados são um 

conjunto de direitos impor-
tantes tanto para os advoga-
dos quanto para o cidadão. A 
lei garante aos advogados e às 
advogadas o direito de exercer 
a defesa plena de seus clientes 
com liberdade, independên-
cia, autonomia, sem hierar-
quia ou subordinação, sem 
temor de que possam cons-
trangê-los ou diminuir o seu 
papel enquanto defensor das 
liberdades. Não há liberdade 
sem advogado e muito menos 
advogado sem liberdade”, en-
fatizou Leonardo Campos.

O presidente da Ordem 
ressaltou duas vitórias funda-
mentais para a classe: as apro-
vações das Leis 13245/16, que 
amplia o acesso dos advoga-
dos aos inquéritos, e 13247/16, 
que cria a sociedade unipesso-

al de advocacia. “Foi um dia 
histórico para a valorização da 
advocacia como instrumento 
de proteção dos direitos do ci-
dadão. A criação da sociedade 
individual do advogado, junto 
com o Supersimples, trará ga-
nhos tributários aos profissio-
nais de menor renda. Já o aces-
so obrigatório do advogado ao 
inquérito ou a qualquer in-
vestigação – com o direito de 
pedir vista dos autos – servirá 
para resguardar os direitos dos 
brasileiros”.

Ainda durante seu pro-
nunciamento, Leonardo Cam-
pos frisou a importância “de 
trabalhar em parceria com os 
poderes constituídos no intui-
to de produzir resultados para 
a classe, pois, assim, a maior 
beneficiária será a sociedade. 
Além disso, o presidente da 
Seccional deixou claro que 
atuará junto à Procuradoria-
-Geral do Estado (PGE) no 
sentido de garantir que o Es-
tado remunere os advogados 
dativos de forma célere e que 
não interponha recursos, na 
maioria das vezes, protelató-
rios, os quais assoberbam ain-
da mais o Judiciário”.

Subseção de Campo Ver-
de - O presidente da subseção, 
Nicomedes Neto, agradeceu 

a diretoria da OABMT pela 
presença e destacou que “mi-
nha grande satisfação é saber 
que a Seccional está conosco, 
apoiando-nos. Tenho uma 
vontade enorme de continuar 
os projetos da gestão passada 
e, principalmente, unir nossa 
classe. A OABMT desunida é 
uma justiça desunida. Vamos 
lutar pelo respeito às nossas 
prerrogativas, pois são a defe-
sa da sociedade, e quero con-
tar com o apoio de cada ad-
vogado de Campo Verde para 
alcançar nossos objetivos. Pre-
cisamos trabalhar juntos e é 
com esse espírito que assumo 
o cargo e atuaremos visando 
implementar nossas ações”, 
resumiu.

A ex-presidente da subse-
ção, Maria Aparecida Frazão, 
informou que “muitos traba-
lhos foram realizados na ges-
tão dela. Lutamos muito para 
conseguir trazer magistrados 

para a comarca, por exemplo, 
mas muito ainda há de ser fei-
to. Deixo a presidência da sub-
seção, mas não a OAB, e dese-
jo sucesso às novas gestões”.

Caixa de Assistência dos 
Advogados - Durante a sole-
nidade, o presidente da Caixa 
de Assistência dos Advogados, 
Ítallo Gustavo de Almeida Lei-
te, assinou termo de doação 
de um computador e de uma 
multifuncional à subseção. “É 
com muita alegria que assu-
mimos a missão de presidir 
pelos próximos três anos a 
Caixa de Assistência dos Ad-
vogados no Estado de Mato 
Grosso. Fiquei muito honrado 
com o convite feito pelo meu 
amigo Leonardo Campos para 
presidir umas das entidades 
mais importantes para nossa 
classe. Tenho plena consciên-
cia do tamanho das respon-
sabilidades que recaem sobre 
os meus ombros e faremos o 

possível para corresponder às 
expectativas”.

Ítallo Leite acrescentou 
que “o desafio de manter a 
qualidade dos serviços e ino-
var será enorme e que tem a 
certeza que, juntamente com 
a nova diretoria, honrará cada 
voto conquistado nas urnas. 
Um exemplo disso é a doação 
desses equipamentos de in-
formática, os quais auxiliarão 
nos trabalhos da subseção. 
Não mediremos esforços para 
estar ao lado dos advogados 
e advogadas; fortaleceremos 
os serviços de seguro de vida, 
previdência privada, plano 
de saúde, tudo para amenizar 
esse período de crise pelo qual 
nosso país enfrenta. Muito 
há de ser feito; estreitaremos 
ainda mais o contato com as 
subseções, e contamos com o 
apoio de todos vocês. A CAA-
MT está de portas abertas para 
recebê-los”.

OABMT e Subseção de Rondonópolis 
trabalharão unidas em busca de avanços

A Diretoria do 
Foro da Co-

marca de Dom Aquino co-
munica a possibilidade de 
ressarcimento de valores 
depositados pelas partes 
em processos cujas dili-
gências dos oficiais de jus-
tiça não foram cumpridas. 

Conforme a diretora do 
Foro, juíza Luciana Toma-
zetti, os profissionais “de-
vem postular eventual res-
sarcimento dos montantes 
relativos a mandados não 
cumpridos, devendo ins-
truir o pedido com cópia 
do comprovante de depósi-

to e indicação do processo”. 
A decisão, de abril de 

2015, trata do pedido de 
providências apresenta-
do por oficiais de justiça 
requerendo a divisão, em 
partes iguais, dos valores 
de diligências depositados 
em conta bancária aberta a 

partir de outubro de 2008, 
pendentes de pagamento. 
Os meirinhos se comprome-
tiam em dar cumprimento 
às diligências que porven-
tura viessem a ser realizadas 
sem custo. Porém, a juíza 
Maria Lúcia Prati, pontuou 
que “não se tratam, eviden-

temente, de recursos públi-
cos, pois a sua origem é pri-
vada, proveniente das partes 
que litigam nos processos 
em trâmite na Comarca”. 

Apesar do pagamento de 
diligências ser destinado aos 
oficiais de justiça, assegurado 
pela Lei 10.139/2014, a ma-

gistrada observou que pode 
haver eventuais pagamentos 
de diligências sem que o res-
pectivo mandado tenha sido 
cumprido. Assim, determi-
nou a ampla divulgação para 
advogados e procuradorias 
da possibilidade de devolu-
ção dos valores.

Advogados podem pleitear ressarcimento de valores relativos a diligências não cumpridas

Luta pela defesa da advocacia 
marca posse em Campo Verde
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Reconhecimento de trabalhos marca 
posse da diretoria da OAB/Primavera

O reconhecimen-
to dos trabalhos 

realizados pelo presidente da 
OABMT, Leonardo Pio da 
Silva Campos, frente à dire-
ção da Caixa de Assistência 
dos Advogados (CAAMT) 
nos últimos seis anos, bem 
como da antiga diretoria da 
Subseção de Primavera do 
Leste, marcou a solenidade 
de posse da nova gestão da 
OAB local, realizada na sede 
da entidade.

O presidente empossado, 
Edmar de Jesus Rodrigues, 
registrou que a Subseção de 
Primavera conquistou gran-
des avanços com a partici-
pação efetiva de Leonardo 
Campos (então presidente 
da CAAMT) e agradeceu 
todo o suporte dado por ele. 
“Agora, queremos caminhar 
a passos largos. Hoje, nossa 
instituição é uma das que 
mais tem credibilidade no 
país. Atuamos nas Diretas 
Já, no impeachment do pre-
sidente Collor, por exemplo, 
sempre de forma incisiva e 
com voz ativa. Assumimos a 
gestão com o compromisso 
de atuar com honestidade e 
lutar pelos nossos interesses 
e também dos cidadãos. A 
eleição acabou, as divergên-

cias ficaram para trás e ago-
ra quero contar com o apoio 
de todos os advogados e 
advogadas para que consi-
gamos ter uma advocacia 
ainda mais forte”, enalteceu.

Edmar Rodrigues desta-
cou que manterá o diálogo 
com todos os órgãos pú-
blicos e que a Subseção de 
Primavera do Leste conti-
nuará de portas abertas para 
debater qualquer assunto, 
principalmente a busca por 
prestação jurisdicional mais 
célere. Para tanto, informou 

que disponibilizará a todos 
os profissionais um questio-
nário acerca do tema para, 
com o resultado, agendar 
reuniões para tentar sanar 
os eventuais problemas. “Da 
mesma forma que vamos ao 
Judiciário enfrentar ques-
tões importantes para nos-
sa classe, queremos que ele 
venha até nós e exponha os 
problemas enfrentados com 
a advocacia. Temos certeza 
que, juntos, encontraremos 
a melhor solução para as di-
ficuldades enfrentadas”.

O presidente da Sec-
cional, Leonardo Campos, 
agradeceu pelo reconheci-
mento e incentivou a todos 
caminharem de mãos uni-
das. “Temos um propósito: 
lutar pela defesa da advo-
cacia e distribuir justiça 
à toda sociedade. Não há 
liberdade sem advogado e 
advogado sem liberdade. 
Por isso, nosso papel é dar 
efetivo resultado à nossa 
classe. Para tanto, é preci-
so pactuar uma parceria de 
respeito em que a Ordem 

faça cobranças incisivas e 
a justiça, com sensibilidade 
que requer um julgador, dê 
a resposta. Se houver justi-
ça, tudo funciona: educa-
ção, saúde, segurança”.

Leonardo Campos sa-
lientou que “esse momento é 
a realização de um sonho e, 
por isso, não medirá esfor-
ços para desempenhar meu 
papel de guardião das prer-
rogativas dos advogados. 
Acredito nesta instituição e 
conto com a contribuição de 
todos vocês nos próximos 
três anos”.

O ex-presidente da sub-
seção, Nelson Manoel Jú-
nior, fez um balanço das 
conquistas obtidas e agra-
deceu toda sua equipe pela 
dedicação e esforço. “Bus-
camos melhorias para nossa 
classe em diversos órgãos; 
criamos o ‘Bom dia OAB’, 
programa de entrevistas 
com personalidades jurí-
dicas; implantamos a TV 
OAB; estreitamos relacio-
namentos; não medimos 
esforços para a construção 
do novo fórum, cujas obras 
estão previstas para inicia-
rem nesse primeiro semes-
tre; atuamos em diversos 
eventos sociais e lutamos 

pela defesa das nossas prer-
rogativas”.

A juíza de direito Vivia-
ne Isernhagen informou 
que “a OABMT sempre nos 
auxiliou na prestação juris-
dicional e estamos dispostos 
a manter essa parceria. To-
dos sabem que minha sala é 
aberta e nem precisam bater 
para entrar. Espero que con-
sigamos fazer um excelente 
trabalho juntos, pois temos 
os mesmos interesses que é 
a efetivação de uma presta-
ção jurisdicional célere e efi-
ciente. Desejo a todos exce-
lentes gestões”, resumiu.

Por fim, a secretária-
-geral adjunta da Ordem, 
Gisela Cardoso, entregou à 
Subseção de Primavera do 
Leste um pen drive conten-
do curso sobre o novo CPC, 
cuja cópia pode ser solicita-
da gratuitamente pelos ad-
vogados, bastando apenas 
os interessados levarem à 
subseção um pen drive ou 
CD para gravação. Além 
disso, a diretora da Caixa de 
Assistência dos Advogados, 
Gisela Gaudêncio, entre-
gou uma multifuncional e 
um computador à subseção 
como parte do projeto de 
inclusão digital.

Confira o 
calendário do 
Exame de Ordem 
2016, conforme 
o Conselho 
Federal da OAB, 
com informações 
sobre o edital 
e as datas das 
provas nas fases 
1 e 2.

XIX EXAME 
DE ORDEM 
UNIFICADO
Edital: 01/
fevereiro/2016 | 
Prova 1ª fase: 03/
abril | Prova 2ª 
fase: 29/maio

XX EXAME 
DE ORDEM 
UNIFICADO
Edital: 06/junho | 
Prova 1ª fase: 31/
julho* | Prova 2ª 
fase: 18/setembro

XXI EXAME 
DE ORDEM 
UNIFICADO
Edital: 26/setembro 
| Prova 1ª fase: 
20/novembro | 
Prova 2ª fase: 22/
janeiro/2017

Confira o 
calendário 
2016 do 
Exame de 
OrdemO presidente da 

OABMT, Leo-
nardo Pio da Silva Campos; 
a secretária geral-adjunta, 
Gisela Cardoso; e o diretor-
-tesoureiro, Helmut Daltro, 
participaram da cerimônia 
de posse do advogado Celso 
Reis na presidência da Sub-
seção de Alta Floresta. Antes 
da posse, os advogados visi-
taram o fórum e a delegacia. 
“Estou fazendo o esforço 
para participar das posses 
nas 29 subseções. Nosso ob-
jetivo é conhecer de perto a 
realidade de cada uma. Os 
advogados do interior são os 
que mais sofrem com falta 
de estrutura nos fóruns e de-
legacias para desenvolverem 
seus trabalhos e queremos 
mudar essa realidade”, afir-
mou Leonardo Campos.

Ele acrescentou que a 
meta da Ordem é unir a 
classe para fortalecê-la e lu-
tar por melhores condições 

de trabalho. Nas visitas, 
Leonardo Campos afirmou 
que as condições dos locais 
são precárias. Segundo ele, 
o Fórum de Alta Floresta 
enfrenta sérios problemas 
estruturais e, na delega-
cia, a situação é pior, com 
condições insalubres para 
as pessoas que trabalham 
no local. “Vou cobrar uma 
solução do governador 
Pedro Taques para que to-
mem providências urgen-
tes em relação à delegacia 
e cobrarei do presidente do 
Tribunal de Justiça medidas 
sobre a situação do fórum”, 
assegurou o presidente da 
Seccional.

O presidente da OAB de 
Alta Floresta, Celso Reis, 
disse que a sociedade espe-
ra a construção de um novo 
fórum. Segundo ele, mes-
mo que o local passe por 
uma reforma, não oferecerá 
estrutura adequada de fun-

cionamento. “Já tem em-
presário da cidade que se 
propôs a doar um terreno. 
O prefeito vai entregar ao 
presidente do TJMT nosso 
pleito e o doutor Leonardo 
Campos vai reforçar o pedi-
do posteriormente”.

Com relação à delega-
cia, Celso Reis assegurou 
que a Subseção de Alta Flo-
resta vai lutar para que os 
delegados, agentes e outros 
profissionais fiquem de for-
ma efetiva no município. 
Conforme o advogado, atu-
almente o concurso desses 
profissionais é regionaliza-
do, o que significa que eles 
tomam posse e depois são 
remanejados para outras ci-
dades. Como presidente da 
subseção, Celso Reis decla-
rou que vai desenvolver uma 
linha de ação que esteja em 
sintonia com a sociedade. 
(Com informações do Jornal 
Mato Grosso do Norte).

Nova diretoria da Subseção 
de Alta Floresta é empossada

subseções
www.oabmt.org.brJornal da OAB-MT - Janeiro/2016 - 19



Foi realizada na 
Sala do Júri do 

Fórum da Comarca de 
Peixoto de Azevedo, a ce-
rimônia de posse da nova 
diretoria da 14ª Subseção 
da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB). Fi-
zeram parte do dispositi-
vo de honra o conselheiro 
estadual da Seccional 
Walmir Antônio Pereira 
Machiaveli, representan-
do a diretoria da Ordem; 

o juiz de direito Evandro 
Juarez Rodrigues; o pre-
sidente da Câmara Muni-
cipal, Joranir José Soares; 
a diretora da Unidade 
Prisional, Wilian Maria; 
o ex-presidente da sub-
seção José Ribeiro Júnior, 
entre outras autoridades.

O ex-presidente da 
OAB local, José Ribeiro 
Júnior, fez um relato das 
atividades, ações, proje-
tos e trabalhos desenvol-

vidos no período em que 
ficou à frente da institui-
ção de classe. Durante a 
cerimônia, o advogado 
Marcus Augusto Giral-
di Macedo procedeu ao 
juramento e empossou 
os demais membros da 
diretoria para o triênio 
2016-2018.

O conselheiro es-
tadual pela OABMT 
Walmir Antônio Perei-
ra Machiaveli declarou 
apoio incondicional a 
14ª subseção para inte-
gração da advocacia nos 
cinco municípios de sua 
abrangência, por meio 
do aprimoramento de 
suas ações, melhoria de 
sua infraestrutura e na 
logística de atuação. Fez 
ainda o anúncio da doa-
ção de mais um compu-
tador e uma impressora 
multifuncional para a 
subseção.

No uso da palavra, 
o juiz de direito da Co-
marca de Peixoto de 
Azevedo Evandro Jua-
rez Rodrigues desejou 
sucesso à nova diretoria 
da subseção enfatizou a 
importância da institui-
ção na defesa da Consti-
tuição, a ordem jurídica 
do Estado Democrático 
de Direito, os direitos 
humanos, a justiça so-
cial, a boa aplicação das 
leis e o aperfeiçoamen-
to da cultura e das insti-
tuições jurídicas.

O presidente da Sub-
seção de Peixoto de Aze-

vedo, Marcus Augusto 
Macedo, reafirmou o 
compromisso de apro-
ximar cada vez mais a 
OAB dos Poderes Cons-
tituídos, segmentos orga-
nizados e da sociedade, 
deixando de ser um mero 
promotor da defesa, re-
presentação e disciplina 
dos advogados para de-
senvolver o papel singu-
lar de defensores da lei, 
da justiça, dos direitos 
humanos, da ética, da 
Constituição e do estado 
democrático de direito.

Falou ainda da impor-
tância da união da classe 
para o fortalecimento e a 
defesa das prerrogativas 
e do seu desejo de con-
cluir um sonho antigo 
da subseção: a edificação 
da sua sede, a qual teve 
início com a doação de 
um terreno, conquistada 
na gestão de seu genitor, 
Adelino Valdir de Oli-
veira Macedo (in memo-
rian - presidente gestão 
1995/1997 - 1998/2000). 
(Fonte: OAB/Peixoto de 
Azevedo)

A nova direto-
ria da OAB de 

Jaciara tomou posse no 
último dia 18 de janeiro. 
Participaram da solenida-
de o conselheiro federal 
da OABMT, Duilio Piato 
Júnior; o conselheiro esta-
dual, Luiz Filipe Oliveira 
de Oliveira; o presidente 
da Subseção de Rondo-
nópolis e o delegado da 
CAAMT da cidade, Stalin 
Paniago e Alan Salviano, 
respectivamente; advoga-
dos e advogadas.

De acordo com a nova 
presidente da Subseção 
de Jaciara, Estela Ma-
ris Pivetta, o objetivo da 
atual gestão é lutar pelos 
interesses da classe, em 
especial, pela defesa das 
prerrogativas das advo-
gadas e dos advogados; 

e também pela melhoria 
dos serviços do Judiciá-
rio para que os cidadãos 
tenham acesso a uma jus-
tiça célere, sem perder de 
vista o respeito ao Estado 
Democrático de Direito.

“A Ordem dos Advo-
gados do Brasil, em todo 
o território nacional e em 
especial em Jaciara, sem-
pre acompanhou e partici-
pou da condução de todos 
os projetos de interesse 
social. Em Jaciara, a OAB 
esteve presente em cam-
panhas, desenvolvimento 
de projetos culturais, pro-
cessos eleitorais, campa-
nha de assistência a abrigo 
e a Escola Pestalozzi, na 
instalação da Justiça do 
Trabalho, na ampliação do 
Fórum e na construção do 
novo prédio, entre outros, 

além de integrar muitos 
Conselhos Municipais. A 
marca de sua atuação fi-
cou registrada nas admi-
nistrações anteriores e não 
será diferente com esta”, 
afirmou a advogada. 

A Subseção de Jaciara 
possui cerca de 80 advo-
gados inscritos e abrange 
os municípios de Jusci-
meira, Dom Aquino e São 
Pedro da Cipa. A nova di-
retoria é composta tam-
bém pelos advogados Ri-
cardo Marques de Abreu 
(vice-presidente), Delcio 
Barbosa Silva (secretá-
rio geral), Ari Borba de 
Oliveira (secretário geral 
adjunta), Silvana Pacheco 
Leal (tesoureira) e Ednel-
son Zuliani Bello (delga-
do da Caixa de Assistên-
cia dos Advogados).

Toma posse nova diretoria da 14ª Subseção

Diretoria de Jaciara lutará por 
melhoria em serviços judiciários

Presidente: Marcus Augusto Giraldi Macedo
Vice-Presidente: Ivan Carlos Santore
Secretário-Geral: José Claudio Policarpo
Secretário-Geral Adjunto: José Francisco Pascoalão
Tesoureiro: Humberto Pedro de Moraes
Delegada da Caixa: Andrea Ferdinando Varea

OAB/Lucas  
tem novo 
membro do 
TDP para 
atender casos 
urgentes
A diretoria da OAB 

de Lucas do Rio 
Verde comunica a todos 
que atuam na região que 
o novo representante 
do Tribunal de Defesa 
das Prerrogativas (TDP) 
é Valterlei Cristiano 
Miquelin. Conforme o 
presidente da Subseção, 
Eduardo Villela, o 
advogado está desde já à 
disposição para defender 
o interesse e atuar na 
defesa das prerrogativas 
junto com a diretoria. 

“Quando se tratar 
de pedidos de ajuda 
e demais assuntos 
‘urgentes’, solicitamos 
aos colegas que o contato 
com o representante do 
TDP, bem como com a 
diretoria, seja feito via 
ligação telefônica, tendo 
em vista que o envio de 
mensagem via ‘watszapp’ 
pode demorar para 
ser recebido e/ou lido”, 
informou Vilela.

 O telefone de contato 
do membro do TDP em 
Lucas, advogado Valterlei 
Miquelin é (65) 9622-
3600.

Confira abaixo os novos diretores 
da OAB/Peixoto de Azevedo: 
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