
ATA DE N° 188 DA 01ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SECCIONAL 

DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL DE MATO GROSSO DO ANO 

DE 2019. 

Data: 21 de fevereiro de 2019, 13:30 h  

Local: Auditório da OAB/MT. 

Presenças: Presidente Leonardo Pio da Silva Campos; Vice-Presidente Gisela 

Alves Cardoso; Secretário-Geral Flavio José Ferreira; Secretário-Geral Adjunto 

Fernando Augusto Vieira de Figueiredo e o Tesoureiro Helmut Flavio Preza 

Daltro. Conselheiros (as) Estaduais Titulares:  Abel Sguarezi, Ana Laura 

Pereira, Aleandra Francisca de Souza, Antonio Luiz Ferreira da Silva, Claudia 

Pereira Negrão, Claudio Jose de Assis Filho, Daniele Izaura da Silva Cavalari 

Rezende, Dauto Barbosa Castro Passare, Diego Gutierrez de Melo, Edmar de 

Jesus Rodrigues, Felipe de Oliveira Santos, Helio Udson de Oliveira Ramos, 

Helio Machado da Costa Junior, Helio Nishyama, Henei Rodrigo Berti 

Casagrande, João Mauro Silva Mandonado, Jose Eduardo Polisel Gonçalves, 

Jose Patrocínio de Brito Junior, Jose Sebastião de Campos Sobrinho, Julierme 

Romero, Kleiton Araújo de Carvalho, Luis Filipe Oliveira de Oliveira, Marina 

Ignotti Faiad, Mauro Paulo Galera Mari, Pedro Martins Verão, Roberta Vieira 

Borges Felix, Ronaldo Bezerra dos Santos e Samir Hammoud. Ante a ausência 

de Conselheiros Titulares foram convocados os Conselheiros (as) Estaduais 

Suplentes Com Inscrição Mais Antiga: Alfredo Jose de Oliveira Gonzaga, 

Alinor Sena Rodrigues, Arnaldo Rauen Delpizo, Bruna Ergang da Silva, Bruno 

de Castro Silveira, Christian Jacks Lino Gasparotto, Cibele Simões dos Santos, 

Cristiano Alcides Basso, Daniele Yukie Fukui, Fernanda Mamede Beck Roveri, 

Gabriela de Souza Correia, Gustavo Tostes Cardoso, Ivan Carlos Santore, 

Jefferson Luis de Queiroz, Jose Luiz de Aguiar Bojikian, Kleber Zinimar 

Geraldine Coutinho, Leonardo Giovani Nichele, Luiz Carlos de Oliveira 

Assumpção Junior, Luiz da Penha Correa, Nelson Aparecido Manoel Junior, 

Pedro Antonio dos Santos, Rhandell Bedin Louzada, Ricardo Ferreira Garcia e 

Tatiane de Barros Ramalho. Conselheiros Federais: Felipe Matheus de 

França Guerra; Ana Carolina Naves Dias Barchet; Jose Carlos de Oliveira 

Guimarães Junior. Ausências Justificadas: Selma Pinto de Arruda 



Guimarães. Registrada a Presença: Ex-Presidente do Tribunal de Justiça 

Desembargador Rui Ramos Ribeiro; Presidente e Vice-Presidente da CAA 

Itallo Gustavo de Almeida Leite e Xênia Michele Artmann Guerra; Diretor da 

ESA Bruno Devesa Cintra; Diretora CAA Clarissa Lopes Dias; Diretor CAA 

Fabricio Rena Pastro Pavan; Presidente da Subseção de Rondonópolis Stalyn 

Paniago Pereira; Presidente e o Vice-Presidente da Subseção de Sinop 

Eduardo Marques Chagas e Fabio Ricardo Cavina; Presidente da Subseção de 

Jaciara Robie Bitencourt Ianhes; Presidente da Subseção de Diamantino 

Persio Oliveira Landim; Membros Honorário Vitalício Francisco Anis Faiad e 

Ussiel Tavares da Silva Filho; Ouvidor Geral da OAB/MT Jose Antonio 

Gasparelo Junior. Item I e II – Abertura com a  foto oficial da gestão 2019/2021 

e na oportunidade foi feito o juramento pelos Membros do Conselho. Item III – 

Benção ao mandato que se inicia, feita pelo Pastor Roni e o Padre Jair. IV – 

Com a presença de seus familiares e assessores foi homenageado o ex-

Presidente do Tribunal de Justiça Desembargador Rui Ramos Ribeiro, pela 

dedicação que teve na direção do poder judiciário e por sempre ter escutado a 

advocacia antes de tomar suas decisões; na oportunidade foi entregue uma 

placa; o membro honorário vitalício Francisco Anis Faiad fez uso da palavra 

para falar em nome da Ordem e fazer os agradecimentos ao Desembargador. 

Por fim fez uso da palavra do Desembargador Rui Ramos Ribeiro. V – 

Verificação do Quorum. Confirmado quorum, o Presidente declarou aberta os 

trabalhos. VI –Leitura, discussão e aprovação da ata anterior. Aprovada a 

unanimidade e sem retificações a ata da sessão extraordinária realizada no dia 

13/12/2018. VII – Comunicações da Presidência. O Presidente comunicou ao 

conselho quanto as nomeações de advogados integrantes do sistema OAB/MT, 

para cargos no âmbito nacional do sistema OAB. A realização do desagravo da 

advogada Xênia Michele Artmann Guerra que será em Sinop no dia 

25/02/2019. Comunicou que foi instalação de uma Comissão para estudo e 

elaboração de um projeto de lei que visa regulamentar o pagamento dos 

honorários dativos de forma administrativa. Projeto capitaneado pelo Secretario 

Geral Flavio Jose Ferreira, em que as reeducandas do presídio Ana Maria do 

Couto, confeccionaram flores para serem vendidas, outro projeto sob seus 

cuidados e com resultado é o projeto de lei para regulamentar a instalação e 

administração das cantinas no sistema prisional, sendo que o valor será 



revertido ao próprio sistema prisional. Informou que o TJ/MT fará um estudo 

multidisciplinar sobre o funcionamento das comarcas, informando que o 

Presidente Carlos Alberto garantiu que nenhuma comarca será fechada em sua 

administração, o estudo é para ter uma leitura de como estão funcionando as 

comarcas, e depois de concluído o máximo que pode acontecer e a suspensão 

do funcionamento. Participação das comissões da OAB/MT Projeto Ribeirinho 

Cidadão. O Conselheiro Mario Olímpio Medeiros Neto, conseguiu assento do 

Conselho Municipal da Juventude. Para implantação do Sistema SEEU deverá 

suspender a tramitação dos processos de execução penal até o que sistema 

seja implantado, a capacitação do sistema será feito aqui na OAB. ATRAMAT 

através do advogado e Conselheiro Helio Machado da Costa Junior, participou 

ato de manutenção da justiça do trabalho. Implantação do sistema de cartão 

via on line para recebimento das anuidades da OAB/MT. Substituição da 

empresa Advise pelo Recorte digital. Dia 11/01/2019 o TJ/MT editou 

provimento que da prioridade ao pagamento dos honorários advocatícios. Será 

disponibilizado um sistema de transfer pela OAB e CAA até o tribunal em 

virtude da redução das vagas ante as obras do edifício garagem. Fez uso da 

palavra: Itallo Gustavo de Almeida Leite; Bruno Cintra. Informações sobre o 

TCE/MT. VIII - Ordem do dia. Aprovação das resoluções com as nomeações 

dos membros e diretoria dos órgãos da OAB/MT TED, ESA, TDP, Ouvidoria e 

Comissões. O presidente propôs ao Conselho fazer a leitura somente dos 

nomes das diretorias, tendo vista, as resoluções contemplarem mais 600 

(seiscentos) nomes. Aprovado pelo Conselho. Aprovado a unanimidade a 

composição do TED/OAB/MT. Aprovado a unanimidade a composição da ESA. 

Aprovado a unanimidade a composição do TDP. Aprovado a unanimidade a 

nomeação de Jose Antonio Gasparelo como Ouvidor Geral da OAB/MT. 

Aprovado a unanimidade pelo Conselho as Resoluções de Criação da 

Comissão de Defesa dos Animais, Direito Sistêmico e Estudos Permanentes 

em Compliance, bem como seus membros e diretoria. O Conselheiro José 

Sebastião de Campos Sobrinho fez uso da palavra para pontuar que cada 

comissão fizesse seu regimento com atribuições. Propositura de Criação de 

uma Comissão para Alteração do Regimento Interno das Comissões, para ser 

pautado na próxima sessão do pleno, sendo indicado o nome das Conselheiras 

Marina Ignotti Faiad, Gisela Alves Cardoso e Daniele Yukie Fukui. Aprovado 



pelo Conselho. Proposta da diretoria para revisão geral do Regimento Interno 

da OAB/MT, sendo nomeados para compor a comissão Gisela Alves Cardoso, 

Fernando Augusto Vieira de Figueiredo, Helio Nishyama, Roberta Vieira Borges 

Felix e Luiz da Penha Correa. Aprovado pelo Conselho. Fizeram uso da 

palavra Samir Hammoud; Kleber Zinimar Geraldine Coutinho; Mario Olimpio 

Medeiros Neto. Aprovado unanimidade pelo Conselho Pleno as 

RESOLUÇÕES AD REFEREDUM N° 01, N° 02 E N° 03 de 2019, que dispõe 

sobre: o calendário anual das Sessões do Conselho Seccional e das Câmaras 

julgadoras; o pagamento da anuidade do exercício por cartão de crédito e/ou 

débito, e ainda, das formas de renegociação de débitos junto à OAB/MT e dá 

outras providências; e a criação e a nomeação dos Membros das Câmaras 

Julgadoras, para o triênio 2019/2021. Proposta da diretoria para revisão geral 

do Regimento Interno da OAB/MT Comissão composta pelos Conselheiros 

Gisela Alves Cardoso, Fernando Augusto Vieira de Figueiredo, Helio 

Nishyama, Roberta Vieira Borges Felix e Luiz da Penha Correa. 1) Processo 

n. 0008986/2017 - Incidente de Inidoneidade Moral - REPRESENTADO: C. R. 

S. (Proc. Dr. Luciano  Augusto  Neves – OAB/MT 12.012) - 

REPRESENTANTE: OAB/MT RELATOR: Dr. Abel Sguarezi. VISTA 

REGIMENTAL: Dr. Pedro Martins Verão. O relator leu despacho deferindo a 

retirada de pauta a pedido do representado. Em discussão. Fizeram usot da 

palavra: Roberta, Stalyn Paniago Pereira, Samir. Submetido ao conselho o 

mesmo negou o pedido do adiamento do julgamento. O revisor apresentou voto 

divergente no sentido de julgar improcedente a representação, tendo vista, fato 

superveniente que é o fato de ter sido condenado por crime que não é mais 

considerado, declarando idôneo para se inscrever nos quadros da OAB/MT 

devendo os autos retornar a Câmara Julgadora. Em votação. Retificado o voto 

de Samir Hammoud tendo em vista seu impedimento. Votaram com o relator 

José Sebastião de Campos Sobrinho e Antonio Luiz Ferreira. Por maioria de 24 

a 01 o representado foi declarado inidôneo, registrado o quórum qualificado de 

2/3, previsto no Estatuto da Advocacia. 2) Processo n. 0000016/2018  

Incidente de Inidoneidade Moral - REPRESENTADO: J. F. N. (em causa 

própria) - REPRESENTANTE: OAB/MT - RELATOR: Dr. Ericson Cesar 

Gomes. VISTA REGIMENTAL: Dr. Abel Sguarezi. Ausentes as partes. 

Preliminar de prescrição rejeitada. Em votação. Abstenção de Hélio Udson e 



hélio Machado, ronaldo bezerra. Reberta revisor, por maioria rejeitada a 

preliminar. Acolhida a preliminar de nulidade ausência de rito processual 

adequado. Em votação. Divergência do Pedro Verão para superar a preliminar 

de nulidade tendo em vista que a mesma sobrepõe o mérito pela 

improcedência. Em votação. Aprovado por maioria o voto 26/24 divergente do 

Pedro Verão que não acolheu a preliminar e no mérito julgou improcedente o 

incidente de inidoneidade moral. Feita Homenagem ao ex Presidente da 

Subseção de Mirassol D’Oeste Gustavo Tostes Cardoso. SUSPENSA A 

SESSÃO ÀS 17:26. CONTINUIDADE ÀS 8:30 H DE AMANHÃ DIA 

22/02/2019. Visita ao Conselho de Membros do Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso e Justiça do Trabalho do Estado de Mato Grosso: 

Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas (Vice Presidente do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso); Desembargador Luiz Ferreira 

da Silva (Corregedor Geral do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso); 

Juiz de Direito Otávio Vinicius Affi Peixoto (Juiz Auxiliar da Corregedoria de 

Justiça do Estado de Mato Grosso); Juiz de Direito Agamenon Alcântara 

Moreno Júnior (Juiz Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso) representando o Presidente do Tribunal que não pode 

comparecer em virtude de compromisso (colégio de Presidentes dos 

Tribunais); Juiz Diretor do Fórum de Cuiabá Luís Aparecido Bortolussi Junior; 

Juíza Auxiliar da Vice-Presidência do TJ/MT Adriana Sant'Anna Coningham; 

Juiz Auxiliar Angelo Sestari representando a Presidente do TRT/23, que não 

pode comparecer em virtude de estar no lançamento da pedra fundamental da 

construção do Fórum Trabalhista de Lucas do Rio Verde. Na abertura dos 

trabalhos o Conselheiro Seccional por Rondonópolis Ronaldo Bezerra, fez o 

lançamento de seu livro Criminologia. Entrega a Vice-Presidente do TJ/MT 

Maria Helena Gargaglione Póvoas o abaixo assinado da Campanha “Climatiza 

Já”, com mais de 4000 mil assinaturas, que tem por objetivo solicitar ao 

Tribunal de Justiça a climatização do Fórum da Capital. Além de sugerir que 

seja instalado cortinas de ventos. Lembrou do problema que a advocacia tem 

sofrido quanto a falta de vagas no estacionamento do TJ/MT para advocacia 

em virtude das obras no TJ e para minimizar o problema a OAB colocará uma 

Van a disposição da advocacia saindo da OAB ao TJ de meia em meia hora, 

até que termine as obras no TJ e solicitou que concluindo as obras que as 



vagas sejam devolvidas a advocacia. Dada a palavra a Vice-Presidente para 

falar dos dois temas, parabenizou a iniciativa da van que diminuirá os 

transtornos e quanto ao climatiza disse que não pode falar pela presidência, 

mas deixa a sugestão de seja estudado a possibilidade de utilização do fundo 

de apoio ao judiciário, para resolver essa demanda. Sobre o climatiza fez uso 

da palavra o Juiz Diretor do Fórum Luís Aparecido Bortolussi Junior dizendo 

que estão com a autorização expressa para dar andamento no projeto para a 

climatização. Sobre as alterações solicitadas ao Provimento 11/2017 quanto ao 

alvará ser feito em nome da parte e com isso os advogados munidos de 

procuração para receber e dar quitação estão sendo impedidos de receber o 

alvará, bem como a forma procedimental dos cálculos e isso tem atrasado os 

pagamentos. Fez uso da palavra O Juiz Auxiliar da Presidência Agamenon 

Alcântara Moreno Júnior, dizendo que estão fazendo um levantamento quanto 

as créditos que estão pendentes de calculo e se for o caso poderá ser 

revogado o provimento quanto a este ponto. Quanto ao planejamento de 

expansão da internet do Tribunal para uso dos advogados quanto ao PJE. O 

juiz Agamenon informou que atribuição do Juiz Auxiliar Otavio Saboia e será 

passado a ele para que informe a OAB o cronograma. Foi informado aos 

membros do Tribunal da dificuldade e excesso de burocrática no acesso ao 

processo na central de arrecadação. Foi cobrado quanto ao requerimento da 

Subseção de Canarana transferência da competência de gaúcha do norte para 

Paranatinga esta pendente de resposta. Demanda com relação as restrições 

no acesso aos gabinetes de desembargadores. Fez uso da palavra a Vice-

Presidente, falando que o acompanhamento do advogado pelas recepcionistas 

a intenção era fazer deferência à advocacia até para que fosse diretamente no 

gabinete que pretende, mais como não foi bem acolhido pela advocacia, já não 

é feito mais. E quanto a insistência da assessoria em saber a pauta do 

advogado com o desembargador é uma falta de comunicação. Fez uso da 

palavra o Conselheiro Edmar de Jesus Rodrigues de Primavera do Leste. 

Ausência de constar na certidão os processos no PJE. A intimação dos 

processos aos procuradores pela via eletrônica e os processos físicos pelo DJE 

e não pessoal. O Conselheiro e Procurador do Estado Claudio Jose de Assis 

Filho fez uso da palavra. Revisão da CNGC sobre registros imobiliários. 

Aportou a informação de que foi alterado. Reclamação dos advogados que as 



secretarias fazem a comunicação de que o alvará já foi expedido à parte e não 

esclarece que a expedição não significa o pagamento. Fez uso da palavra o 

Presidente Ricardo Zeferino de Colider. Fez uso da palavra o Conselheiro 

Ricardo Ferreira Garcia. Fez uso da palavra o Juiz Angelo Sestari, falando da 

corrida do trabalho, a queda de 35% nas ações trabalhistas, corregedor geral 

da justiça do trabalho estará fazendo correição na próxima semana, corte no 

orçamentário de custeio, debate aberto quanto à manutenção da justiça do 

trabalho. O corregedor do TJ/MT fez uso da palavra dizendo que se qualquer 

demanda da OAB demorar mais de 10 dias, pode ser cobrado. Sobre o sistema 

SEEU foi assinada no termo de adesão no CNJ, e os técnicos no CNJ irão 

fazer o treinamento tanto dos servidores como dos advogados, lembrando que 

para digitalização e implantação dos processos o atendimento e a 

movimentação dos processos ficarão suspensos; portaria do plantão eletrônico 

da baixada cuiabano; será baixado provimento para implantação da intimação 

por whatssapp; falou da demanda do TDP quanto ao juiz exigindo procuração 

com reconhecimento de firma. O Corregedor falou sobre a retirada de pauta 

dos julgamentos no Tribunal. Fez uso da palavra o Conselheiro Leonardo 

André da Mata, solicitando que também olhe com carinho os fóruns do interior 

especialmente o fórum de Barra do Garças. A Vice-Presidente confirmou que 

não há possibilidade de fechamento de fórum o máximo que poderá acontecer 

caso não haja o repasse do duodécimo de forma correta ocorrerá o 

sobrestamento de varas e com isso despedindo-se, agradecendo e se 

colocando a disposição da advocacia. Fez uso da palavra o Presidente da 

Subseção de Sinop Eduardo Marques Chagas para os seguintes 

apontamentos: reclamando que as câmaras de direito publico estão represando 

julgamentos, especialmente com relação a agravos e liminares; necessidade 

de reciclagem dos servidores das Comarcas de Vera e Feliz Natal; colocou a 

disposição a Subseção de Sinop para fazer uma parceria para esses cursos; 

juízes de primeiro grau tem estabelecido data para emitir alvará, data para 

atender advogados etc, além disso deixam de utilizar as ferramentas do 

Tribunal como Renajud, Infoseg, Bacenjud para celeridade nos processos, 

solicita recomendação aos juízes; interiorização da vara de direito agrário. Fez 

uso da palavra do Corregedor Luiz Ferreira da Silva, sobre as câmaras de 

direito publico o tribunal tem estudado propostas, no sentido de levar mais 



juízes ou dividir por matérias; vamos pensar numa forma desses cursos para 

servidores; editado Provimento nº 01/2019 (força de ações rápidas) para fazer 

analise e separação de processos por uma equipe e uma segunda equipe ira 

julgar; deverá vir um pedido formal da advocacia sinopense quanto ao uso das 

ferramentas do TJ. O Juiz Diretor do Forum de Cuiabá informou que já foi 

publicado o edital de licitação para construção do fórum dos juizados especiais, 

prazo de previsão um ano e cinco meses e será ao lado do fórum; melhorias de 

acessibilidade ao fórum e melhorar o atendimento e orientação das pessoas 

que adentrem aos fóruns, bem como segurança no sentido de identificar as 

pessoas com crachá que possibilite ir apenas onde indicar, limitação de 

quantidade de pessoas/familiares acompanhando quem ira participar de 

audiências; já o advogado terá um crachá especifico para acesso em todas as 

dependências do fórum; com relação às varas da fazenda é virtualizar todos os 

processos, para que as intimações sejam todas virtuais e para finalizar teceu 

seus agradecimentos. Fez uso da palavra a Juiza Auxiliar Adriana Coningham 

falou da interiorização da vara de direito agrário informando que esta sendo 

feito estudo para que isso aconteça (Juína, Sinop e Barra do Garças). Fez uso 

da palavra Conselheira de Sorriso Claudia Pereira Braga Negrão, propondo a 

criação na Comarca de Sorriso de uma central de juntada a exemplo da capital. 

Fez uso da palavra o Corregedor Luiz Ferreira da Silva. Fez uso da palavra o 

Juiz auxiliar Otavio Peixoto. Fez uso da palavra o Presidente da Subseção de 

Comodoro Elbio Gonzales, sugerindo que seja enviado os processos das 

defensorias via postal, a exemplo do que é feito as procuradorias e sobre a 

gratuidade da justiça. Fez uso da palavra o Presidente de Primavera do Leste 

Darlei da Silva Camargo pontuando duas demandas instalação da já criada 2ª 

Vara Criminal de Primavera, ausência de conciliador no cejusc, já tem pessoas 

selecionadas aptas a serem nomeadas. Fez uso da palavra o Conselheiro 

Bruno de Castro de Rondonópolis dizendo que forma que esta disponibilizado 

no sistema PJE para juntada de mídia (de forma fragmentada), dificulta o 

exercício do trabalho, solicitando que se aumente a quantidade de mega por 

arquivo; o Provimento 68 ainda esta sendo aplicado pelos Juízes de 

Rondonópolis; climatização do fórum criminal. Fez uso da palavra o Presidente 

de Nova Xavantina Jesse trazendo a demanda daquela região quanto a 

demora na tramitação dos pagamentos na conta única. Fez uso da palavra O 



Juiz Auxiliar Otavio Peixoto. Fez uso da palavra a Juíza Auxilar Adriana 

Coningham para falar do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes Resolução 

06/2018 foi feito um estudo que no primeiro grau não está aplicando os 

precedentes e que igualmente a comunidade jurídica para melhorar a aplicação 

e utilização desses recursos e diante disso foi criado um canal de comunicação 

para que os advogados também receba as informações quanto aos 

precedentes como é feito com os magistrados, o objetivo é que o advogado 

também solicite ao magistrado a aplicação dos precedentes. Igualmente para 

tenha conhecimento do que esta afetado para que os processos que devam 

estar sobrestados estarem correndo. Proposição do presidente para que seja 

incluso na comissão representante da OAB. A Presidente da OAB de Várzea 

Grande Flavia Moretti apresentou demanda dos advogados da subseção 

quanto ao indeferimento por alguns juízes de efetuar o deposito de alvará na 

conta do advogado. Fez uso da palavra a advogada Marisa representando a 

Subseção de Jaciara. Fez uso da palavra a presidente da Subseção de 

Paranatinga Tatiane, solicitando a criação e instalação da vara criminal; que 

seja levado mais um curso de formação de mediadores para aquela Comarca. 

Fez uso da palavra o Conselheiro Ivan Carlos Santore de Peixoto de Azevedo, 

registrando que a Comarca de Guarantã do Norte que tem um volume alto de 

processos e não tem estrutura para dar o devido andamento com celeridade. 

Não havendo mais inscritos, o Presidente agradeceu a presença de todos, 

vindo a encerrar a sessão às 12:44. Eu, Gisela Alves Cardoso, Secretária da 

Sessão, mandei lavrar a presente ata, que segue assinada por mim e pelo 

Presidente. 

 

Leonardo Pio da Silva Campos                          Gisela Alves Cardoso 

Presidente da OAB/MT                           Secretária-Geral Adjunta da OAB/MT  


