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Representantes das 29 Subseções da 
OAB-MT participaram do II Colé-

gio de Diretores (as) Tesoureiros (as) da gestão 
2019/2021. Com a presença do diretor tesou-
reiro da OAB Nacional, José Augusto Noronha, 
os gestores destacaram a ação de vanguarda da 
OAB-MT, que saiu à frente das demais seccio-
nais do país ao implementar, ainda neste ano, a 
prestação de contas que passa a ser obrigatória 
a partir de 1º janeiro de 2020.

De acordo com o diretor tesoureiro da 
OAB-MT, Helmut Flávio Preza Daltro, o en-
contro foi extremamente produtivo, especial-
mente pelo fato de que nesta segunda edição 
foi possível aliar a teoria e a prática da presta-
ção de contas, que sintetizam num documento 
a verdadeira finalidade e atribuição do diretor 
financeiro.  Na oportunidade, segundo ele, 
também foi apresentado o relatório individu-
alizado de cada subseção, cujas informações 
conferem transparência nas ações financeiras 
e levam orientações de como moldar e modu-
lar o fluxo financeiro.

“Conseguimos reunir a maioria dos 
tesoureiros das subseções com ações e orien-
tações práticas, trazendo exemplo do que é 
permitido pelos normativos expedidos pelo 
Conselho Federal e do que precisa, necessa-

riamente, ser evitado, já que a partir janeiro 
teremos a vigência do Provimento 185, que 
trouxe uma alteração substancial no controle 
da gestão financeira do Sistema OAB. Estamos 
tranquilos quanto a nova roupagem da pres-
tação de contas e, por isso, adiantamos a co-
brança nos moldes do provimento, até mesmo 
para preparar todos os gestores para esse novo 
momento de austeridade, de economia, mas, 
principalmente, de transparência com os va-
lores advindos da advocacia”, pontuou Helmut 
Flávio Preza Daltro.

Tesoureira da 17ª Subseção de Sorriso, 
Carla Alexandra Guerra ressaltou que o even-
to, além de esclarecedor, foi enriquecedor. 
“Para nós, que estamos iniciando a prestação 

de contas, é muito importante essa explana-
ção e ver na prática como funciona. Mais uma 
vez a seccional de Mato Grosso está sendo 
vanguardista, já é o segundo colégio de tesou-
reiros e voltamos para nossas subseções com 
ideias novas, motivados e ainda mais empe-
nhados no nosso trabalho”.

Para Lussivaldo Fernandes de Souza, 
tesoureiro da 4ª Subseção de Diamantino, foi 
possível perceber, numa comparação entre a 
primeira e a segunda edição do colégio, que 
muitas dúvidas já haviam sido sanadas e o tra-
balho vem sendo aperfeiçoado.

“Esses encontros são muito produti-
vos, especialmente porque a partir de primei-
ro de janeiro a prestação de contas passará a 

ser obrigatória. Quero 
parabenizar nossos ges-
tores por nos oportu-
nizarem esse aprendi-
zado, para voltarmos 
para o interior levan-
do estas informações 
e correspondermos 
com a prestação de 
contas da nossa seccio-
nal para o Conselho Fe-
deral”, declarou.

Segundo Marília Crestani, tesoureira 
da 27ª Subseção de Vila Rica, embora a pres-
tação de contas já venha sendo feita há al-
guns meses, muitas dúvidas ainda persistiam. 
“Esse evento supriu bastante nossas necessi-
dades, até sobre como lidar com a prestação 
de contas também, para repassarmos aos de-
mais membros das diretorias das subseções 
também, pois é uma novidade, nas gestões 
anteriores não tinha, e tudo que é novo é 
complicado, temos que nos adaptar”.

Tesoureiro da 10ª Subseção de Tan-
gará da Serra, Nairon César Diniz de Sou-
sa ratificou o dito pelos colegas e acres-
centou a importância do alinhamento de 
informações.

Tesoureiros das subseções da oaB-MT 
destacam ação de vanguarda da seccional 

“Hoje es-
t a m o s 

com quase 1,2 milhão 
de advogados. Viven-
ciamos uma explosão 
no número de colegas, 
alguns passando difi-
culdades para sobrevi-
ver, para pagar o básico, 
botar um pão e um leite 
em cima da mesa, al-
guns colegas que não vão ter chance 
na advocacia e essa é a grande verdade 
e nós temos que ser francos”, ressaltou 
o diretor tesoureiro da OAB Nacional, 
José Augusto Noronha, acrescentando 
que a revolução tecnológica tem dimi-
nuído, sem dúvida nenhuma, os pos-
tos de trabalho.

Temas como protesto, gestão, 
inadimplência, execução, como exe-
cutar o orçamento foram alguns dos 
assuntos debatidos ao longo do even-
to. O diretor tesoureiro da OAB Na-

cional ressaltou 
a importância da 
realização perió-
dica dos encon-
tros para sanar 
dúvidas antes 
que os equívocos 
aconteçam.

Para ini-
ciar os trabalhos, 
Noronha comen-

tou sobre a avaliação constante que é 
feita sobre o perfil da advocacia e de-
monstrou um perfil preocupante para 
o médio e longo prazo.

“Então, o que nós precisamos 
fazer? Valorizar cada centavo do ad-
vogado, investir onde podemos in-
vestir para ajudar aqueles que preci-
sam a se manter na advocacia. Temos 
que devolver ao advogado muito mais 
do que ele paga, temos que ser mais 
eficientes na nossa gestão”, pontuou o 
diretor tesoureiro.

Diretor Tesoureiro da oaB nacional 
destaca necessidade de eficiência na gestão 

Em MT, vice-presidente nacional da oaB se 
reúne com representantes do Judiciário e Executivo 

Em visita a 
Mato Gros-

so, o vice-presidente 
nacional da OAB, Luiz 
Viana, reuniu-se com 
representantes dos po-
deres Judiciário e Exe-
cutivo para tratar de 
assuntos de interesse 
da advocacia.

O Estado é um dos únicos do país a não con-
tar com uma lei para regulamentação do pagamento 
administrativo da advocacia dativa. A proposta legis-
lativa foi encaminhada ao Governo em setembro e o 
vice-presidente nacional e o presidente da OAB-MT, 
Leonardo Campos, debateram o tema com o governa-
dor Mauro Mendes e o secretário-chefe da Casa Civil, 
Mauro Carvalho.

Além da regulamentação do pagamento da ad-
vocacia dativa, Mato Grosso sancionou, recentemen-
te, a lei que regulamenta a contagem dos prazos pro-
cessuais no âmbito da administração estadual em dias 
úteis. Ainda, tramitam na Assembleia Legislativa de 
Mato Grosso (ALMT) as propostas que tornam ilícito 
funcional a violação às prerrogativas e da possibilidade 

de profissionais 
da advocacia 
reconhecerem 
d o c u m e n t o s 
simples a se-
rem juntados 
aos autos, sem 
necessidade de 
autent icação 
em cartório.

Leonardo Campos e Luiz Viana também se reu-
niram com a diretoria do Poder Judiciário de Mato 
Grosso, o presidente, desembargador Carlos Alberto 
Alves da Rocha; a vice-presidente, desembargadora 
Maria Helena Póvoas, e o corregedor-geral da Justiça, 
desembargador Luiz Ferreira.

Após as visitas ao Judiciário e Executivo, o vice-
-presidente da OAB Nacional avaliou positivamente a 
advocacia mato-grossense. “Está muito bem represen-
tada por uma seccional e um presidente que demonstra 
habilidade nas articulações e nas negociações dos inte-
resses da advocacia”, disse.

Também participaram da reunião o conselheiro 
federal da OAB-MT, Ulisses Rabaneda, e o secretário ge-
ral adjunto, Fernando Figueiredo.
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Ch a m a n d o 
a atenção 

para o ramo do Direi-
to que está surgindo 
frente às transforma-
ções sociais que estão 
ocorrendo no país, 
com uma diferente 
forma de ocupação 
da propriedade, a 
OAB-MT realizou o 
1º Congresso Mato-
-grossense de Direito 
Condominial. Com 
o auditório lotado e 
a presença de repre-
sentantes de vários estados brasileiros, o 
evento passa a fazer parte do calendário 
anual da seccional.

Ao abrir o dia de debates, o diretor 
tesoureiro Helmut Flávio Preza Daltro 
ressaltou a relevância da matéria que, 
ao abordar a relação condominial, trata 
de uma frente do direito que é movida 
muito mais pela emoção do que pela ra-
zão, uma vez que está relacionada dire-
tamente as relações interpessoais.

“Vivemos em uma sociedade em 
que muitas vezes o imediatismo sobre-
põe a educação e, isso, num momento 
que as pessoas têm preferido a tela do 
celular ao olho no olho, faz toda a di-
ferença. Três questões podem afetar a 
existência da raça humana: desastres 
naturais, grandes epidemias e, princi-
palmente, as relações interpessoais e, se 

existe um lugar de conflito nessas rela-
ções, é na política do saber ou não con-
viver. Por isso a importância de trazer 
para a casa das liberdades democráticas 
um debate de um tema que nos é tão 
caro”, declarou o diretor tesoureiro.

Responsável pela organização do 
evento, o presidente da Comissão de 
Direito Condominial da OAB-MT, Mi-
guel Zaim, destacou que hoje 40% das 
pessoas vivem em condomínios, muitos 
dos quais faturam mais do que peque-
nos municípios e pelos quais transitam 
cerca de mil pessoas por dia, tornando 
imprescindível a presença de um gestor, 
bem como a existência de normas claras 
e de assessoria jurídica.

“As assembleias condominiais, por 
exemplo, são atos formais que a qual-
quer momento podem ser declarados 

nulos senão atenderem ao formalismo 
e as novas tecnologias, que estão ten-
do influência direta nos condomínios. 
As pessoas não utilizam mais o livro de 
ocorrência, fazem as reclamações pelo 
whatsapp, o que tem causado muitos 
conflitos que vão parar nos tribunais. 
Estamos na era do compartilhamento 
e o condomínio é uma forma de com-
partilhar, então, surge esse novo Direito, 
como um grande nicho, que precisa ser 
debatido”, pontuou Zaim.

Prestigiando a abertura do con-
gresso, a vice-presidente do Tribunal 
de Justiça de Mato Grosso (TJMT), de-
sembargadora Maria Helena Póvoas, foi 
uma das expositoras do evento, oportu-
nidade em que apresentou um caso con-
creto e inédito de conflito condominial 
em que atuou como magistrada.

“O Direito 
nasceu exatamente 
para normatizar a 
vida em sociedade 
e precisa ser mol-
dado conforme as 
mudanças que ocor-
rem a cada momen-
to. Agora a situação 
que está requerendo 
um molde próprio 
é a convivência nos 
condomínios, não 
se pode deixar que 
a vida condominial 
seja absolutamente 

desregrada. É um tema bastante novo e 
recorrente e só agora os tribunais estão 
percebendo que a lei que o disciplina 
não faz jus. Estou muito satisfeita por 
fazer parte de um evento dessa magni-
tude”, ponderou.

Presidente da OAB-MT, Leonardo 
Campos, ressaltou a referência nacional 
do trabalho desenvolvido pela comissão 
organizadora do evento e aproveitou a 
oportunidade para anunciar que a Or-
dem está trabalhando um projeto de lei 
que visa tornar obrigatório o visto do 
advogado e advogada nas convenções 
de criação dos condomínios.

“O tamanho e a envergadura des-
se evento falam por si só, demonstram o 
campo fértil que o direito condominial 
tem ainda para explorar e nós precisamos 
ter essa visão da advocacia”, finalizou.

Crescente ocupação de condomínios chama atenção 
para ramo do Direito focado nas relações interpessoais 

oaB-MT participa de seminário na China sobre investimento exterior 

O presidente da Comissão de 
Direito Internacional (CDI) 

da OAB-MT, Elvis Antonio Klauk Ju-
nior, representou a Ordem na delegação 
oficial do Brasil que participou, entre 10 
e 23 de outubro, do seminário sobre in-
vestimento exterior, realizado na China.

O evento teve por objetivo opor-
tunizar aos participantes, com base na 
situação de investimento externo e fi-
nanciamento do seu próprio país, o de-
senvolvimento de medidas concretas, 
como a expansão da escala e melhoraria 
da qualidade do investimento externo 
e a promoção de relações bilaterais co-
merciais, bem como pretende, ao mes-
mo tempo, aprofundar as cooperações 

entre os dois países.
De acordo com o presidente da 

comissão, na oportunidade, foi apresen-
tada a situação de fluxo e desenvolvi-
mento de capital, bem como as experi-
ências do desenvolvimento econômico e 
de gestão. “Com o conhecimento adqui-
rido no seminário, a CDI pretende or-
ganizar debates e palestras para troca de 
experiência com os membros, advocacia 
e o público em geral”.

Ainda segundo Klauk Junior, a 
missão oficial, comandada e bancada 
pelo governo Chinês, contou também 
com a presença de representantes do 
Governo do Estado, Assembleia Legisla-
tiva e Federação das Indústrias (Fiemt). 
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“O Estado Democrático Brasileiro 
que a sociedade merece é cons-

truído com o Direito de Defesa fortalecido. A 
construção de leis que assegurem esses direitos 
aos cidadãos é a construção de uma sociedade 
justa e soberana”. Com essas palavras, em re-
conhecimento ao trabalho desempenhado no 
Congresso Nacional, a OAB-MT homenageou, 
na sessão do conselho pleno de outubro, sena-
dores e deputados federais do Estado.

Na oportunidade, o presidente da OAB-
-MT, Leonardo Campos, ressaltou que o agra-
decimento da Ordem se devia, especialmente, 
ao voto pela derrubada dos vetos à Lei de Abu-
so de Autoridade e à consequente aprovação do 
artigo que torna crime a violação das prerroga-
tivas da advocacia, considerado uma das mais 
importantes conquistas da história dos Ordem 
dos Advogados do Brasil.

“Essa é uma conquista do cidadão, é ter o 
devido processo legal materializado e efetivado 
por meio dos seus dois mais importantes prin-
cípios: a ampla defesa e o contraditório. Princí-
pios estes que não se fazem sem a presença do 
advogado e da advogada de forma autônoma, 
liberta e tendo garantido o pleno exercício pro-
fissional”, pontuou.

O presidente também fez questão de 
destacar a importância do trabalho do Parla-
mento, que deixou claro que na República não 
existe poder absoluto, todos são subordinados 
às leis. “Algumas visões míopes tentavam jogar 

a sociedade contra o Parlamento e, principal-
mente, contra a OAB, dizendo que a aprovação 
da lei e do artigo era um incentivo à corrupção. 
Muito pelo contrário, o combate à corrupção 
é bandeira primeira da OAB, mas dentro do 
que estabelecem as leis de regência e a Cons-
tituição Federal. Não apoiamos a tese de que 
para combater um crime, tem que se cometer 
outro. Portanto, o Parlamento deu um exemplo 
de efetivação da Democracia e manutenção do 
Estado de Direito, equilibrando as forças no de-
vido processo legal”.

Representando os homenageados 
da bancada federal na sessão matutina do 
conselho pleno, o deputado federal Leonar-
do Albuquerque lembrou que o Brasil vive 
tempos nebulosos e que, nesse cenário, o 
fortalecimento da OAB se faz cada vez mais 
necessário. Ele ressaltou ainda que o levante 
do Parlamento em prol da Lei de Abuso de 
Autoridade foi a favor de todos os brasileiros, 
da democracia, para que os cidadãos tenham 
seus direitos garantidos.

“Tentaram manchar o nome dessa enti-
dade que tem um histórico na luta pela demo-
cracia, na garantia de direitos, na defesa das 
pessoas, de que ninguém pode estar acima da 
lei, de que o fim não justifica os meios. Mas não 
se combate as mazelas, criando subterfúgios na 
lei, querendo corromper a lei, querendo con-
vencer a sociedade com discurso fácil de que 
estamos querendo fazer a diferença, de que so-
mos o novo”, ponderou.

O parlamentar pediu ainda que os advo-
gados e advogadas de Mato Grosso demandem 
a bancada, pautem os detentores de mandato. 
“Precisamos estar próximos, se sintam repre-
sentados pelos homens e pelas mulheres que 
lá estão, na Câmara e no Senado. Esse canal de 
comunicação se faz necessário para propormos 
leis e fazermos os enfrentamentos pelo bem do 
nosso pais. Não estamos em mar calmo, o mar 
ainda está revolto, mas ladeados com a OAB 
tenho certeza que faremos uma grande legisla-
tura em prol desse pais”.

Na sessão vespertina, também se fez 

presente o deputado federal Carlos Bezerra, 
oportunidade em que ressaltou que, como ad-
vogado, sempre teve como principal lema na 
atividade profissional a defesa da liberdade e da 
democracia. “A OAB tem um papel primordial 
no aprimoramento e manutenção da democra-
cia. Foi assim no período da Ditadura Militar e 
agora novamente se faz necessário estar com a 
luz acesa, pois estamos vivendo momento críti-
cos para a democracia”.

O deputado lembrou da votação em 
curso no Supremo Tribunal Federal (STF) so-
bre a prisão em segunda instância e o papel 
fundamental exercido pela OAB pela manu-
tenção do que estabelece a Constituição, com 
cumprimento de pena somente após o trâmi-
te em julgado. “Quatro ministros já votaram 
pela prisão em segunda instância e eu, como 
advogado, me constranjo. Existe uma cláusula 
pétrea na Constituição, ela não pode ser revo-
gada, o Supremo não é autor de lei, nem da 
Constituição, é um fiscal da Constituição, é 
mantenedor da Constituição”. 

Por fim, Bezerra agradeceu a home-
nagem e assegurou que sempre irá honrar a 
profissão, defender a democracia e o Estado 
Democrático de Direito.

Além deles, a OAB-MT rendeu ho-
menagem aos senadores Jayme Campos e 
Wellington Fagundes e aos deputados fede-
rais Emanuel Pinheiro Neto, Juarez Costa, 
Neri Geller e Rosa Neide.

oaB-MT homenageia bancada federal por aprovação 
de leis que garantem a efetivação da democracia 

advogados são homenageados por trajetória dedicada à advocacia e à sociedade

Pela trajetória dedicada à advocacia 
e à sociedade, a OAB-MT home-

nageou os advogados Joe Ortiz Arantes, Sa-
muel Franco Dalia Junior e Ulysses Ribeiro. 

Ressaltado pelo presidente da OAB-
-MT, Leonardo Campos, com exemplo de re-
tidão, seriedade e dignidade, Joe Ortiz Aran-
tes se disse muito honrado pela homenagem 
e pontuou que, como advogado, sempre ten-
tou cumprir com suas obrigações.

“Saí do frio de Londrina em 1973 e me 
assustei quando cheguei no calor de Cuiabá, 
mas depois que senti o calor humano, vi que 
era muito melhor. Esse calor me arrefeceu, 
se tornou tão bom, que estou aqui até hoje. 
Não sou cuiabano de chapa e cruz, mas me 
sinto parte dessa terra”, contou.

Ex-juiz do Tribunal Regional Eleitoral 
de Mato Grosso (TRE-MT), membro efetivo 
e presidente da 1ª Turma do Tribunal de Éti-
ca e Disciplina (TED) da OAB-MT, Samuel 
Franco Dalia Junior ressaltou a herança que 
deixa de seus quase 50 anos de advocacia: 

um passado limpo e uma reputação ilibada.
“Isso é o máximo que um advogado 

pode deixar para sua família. Além disso, 
como professor, sempre cobrei de meus alu-
nos que exigissem o cumprimento das suas 
prerrogativas, pois isso é fundamental para 
nosso exercício profissional. Agradeço a gen-
tileza dessa homenagem, recebo com muita 

satisfação e vou guardá-la com muito carinho 
até o ultimo dia da minha vida”, declarou ele.

Ex-procurador-geral de Justiça de 
Mato Grosso, ex-corregedor-geral do Minis-
tério Público e advogado criminalista, Ulys-
ses Ribeiro destacou que ser honrado pela 
Casa da Democracia foi de extrema satisfa-
ção, pois se o julgaram merecedor foi por-

que escolheu sonhar por um direito melhor 
e travou batalhas para que isso acontecesse.

“Agradeço a honraria que a OAB-MT 
me confere, que para mim é de um valor 
imensurável. Acredito que me julgaram ser 
merecedor porque sempre segui o conselho 
de que ‘sonhar é preciso porque nos recor-
da a realidade que precisa ser vivida’. Assim, 
acredito que pude, com as minhas petições 
e aulas, combater ou ao menos tentar com-
bater o sacrifício da liberdade, a justiça 
apressada, o processo sendo considerado 
instrumento do estado, quando é sabido 
que é instrumento do cidadão e tantas arbi-
trariedades que atentam contra a liberdade 
e contra as garantias constitucionais”, disse.

Na oportunidade, Leonardo Cam-
pos destacou que a OAB-MT tem buscado 
homenagear, em vida, advogados e advo-
gadas que, assim como eles, contribuíram 
direta ou indiretamente para a construção 
de uma Ordem fortalecida e de uma socie-
dade melhor.

 Conselho Pleno



Presidente da oaB-MT defende implementação do 
Cadastro nacional de Violadores de Prerrogativas

Coordenador nacional adjunto 
do Colégio de Presidentes das 

seccionais da OAB, o presidente Leonardo 
Campos defendeu a urgente implementa-
ção do Cadastro Nacional de Violadores 
de Prerrogativas na sessão plenária do 
Conselho Federal, em Brasília.

Apesar da aprovação do disposi-
tivo de criminaliza a violação das prer-
rogativas, episódios recentes debatidos 
pelos conselheiros federais demonstra-
ram, não apenas a necessidade da lei 
aprovada, mas também da adoção de 
medidas mais severas que visem assegu-
rar o Direito de Defesa.

“Dentre uma das medidas que vai 
fortalecer o combate à violação às nossas 
prerrogativas, além da criminalização já 
comemorada - mas que precisamos estar 

atentos ao Supremo Tribunal Federal- é o 
Conselho Federal implementar o Cadas-
tro Nacional de Violadores de Prerroga-
tivas para que, quando, por exemplo, um 
delegado, um promotor ou uma autori-

dade do Poder Judiciá-
rio, no exercício de sua 
função, violar uma prer-
rogativa da advocacia, 
não venha, anos depois, 
querer cerrar fileiras na 
Ordem”, ponderou Leo-
nardo Campos.

Ao reforçar o en-
caminhamento feito 
durante o último Co-
légio de Presidentes de 
Seccionais da OAB em 
Goiânia, em setembro, 

ele explica que as autoridades que já de-
monstraram em seu trabalho que não 
têm o mínimo de cuidado com um ente 
essencial à administração da Justiça, 
como é a advocacia, segundo estabele-

ce a própria Constituição Federal, não 
estão aptas a também atuar na luta pelo 
Direito de Defesa que é o que pressupõe 
as prerrogativas profissionais de advo-
gados e advogadas.

A implementação do Cadastro Na-
cional de Violadores de Prerrogativas é 
uma medida já aprovada pelo Conselho 
Federal da OAB, mas que ainda carece 
de algumas iniciativas para que real-
mente se efetive.

Uma delas é a alteração legislati-
va a fim de que esteja entre as causas de 
inidoneidade que impedem o exercício 
profissional a inclusão do nome no cadas-
tro. Desta forma, aqueles que pleitearem 
a inscrição junto a qualquer seccional da 
Ordem poderão ter o pedido indeferido 
caso o nome conste no cadastro nacional.

Ap ó s 
solici-

tar ao Tribunal 
de Contas do 
Estado (TCE-
-MT) a regu-
lamentação da 
contagem de 
seus prazos pro-
cessuais em dias 
úteis, seguindo 
o exemplo da Lei 
10.946/2019, em 
vigor em Mato 
Grosso desde setembro, que estabe-
lece esta forma de contagem para os 
processos administrativos do Estado, 
a OAB-MT recebeu o conselheiro 
Guilherme Maluf.

Ele entregou ao presidente Leo-
nardo Campos o projeto de resolução 
que normatiza a contagem dos prazos 
em dias úteis. “Já fizemos a discussão 
da proposta e encaminhei para a pre-
sidência pautar. Esse projeto faz com o 
que o TCE se nivele a outros tribunais 
com relação aos prazos processuais, 
atendendo ao pleito da Ordem”, co-
mentou o conselheiro.

De acordo com o presidente da 
OAB-MT, a proposta é fundamental 
para trazer mais transparência e clare-
za para a atuação da advocacia junto 

ao órgão de controle externo.
Na ocasião, o conselheiro infor-

mou sua intenção de colocar o nome 
à disposição para a disputa da presi-
dência do TCE, apresentando as pro-
postas de criação das câmaras recursal 
de conciliação no âmbito do Tribunal.

“Estamos aqui solicitando para 
que a gente construa juntos esses pro-
jetos”, declarou Guilherme Maluf, re-
forço que a parceria é muito boa para 
o exercício da democracia e do con-
trole externo, que é a função do TCE.

“Acho que o TCE pode e deve, 
no decorrer de suas ações, se aproxi-
mar mais da OAB-MT”, disse o con-
selheiro, lembrando de projetos que 
já vem sendo discutidos em conjunto 
com a Ordem.
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oaB-MT e amatra reeditam termo de cooperação 
pela defesa das prerrogativas profissionais

A OAB-MT renovou, na 
sessão do conselho ple-

no de outubro, o termo de coope-
ração interinstitucional com a As-
sociação dos Magistrados da Justiça 
do Trabalho da 23ª Região (Ama-
tra-MT), com o objetivo de defen-
der as prerrogativas profissionais.

Na oportunidade, o presi-
dente da OAB-MT, Leonardo Cam-
pos, destacou a importância do diálogo para 
solução de conflitos. “Nossa gestão é do encon-
tro, não do confronto. Entendemos que o diá-
logo é sempre o melhor caminho. Preferimos 
edificar pontes a construir muros”.

Leonardo Campos também lembrou 
que a Ordem está sempre de portas abertas 
para renovar e firmar novas parcerias com a 
Justiça do Trabalho. “Devemos todos cami-
nhar no mesmo sentido e esta é uma parce-
ria que tem dado certo. Quando, por meio do 
diálogo, evitamos o atrito e impedimos que 
processos fiquem paralisados, sem dúvida, o 
maior beneficiado é o cidadão”.

Para a vice-presidente da OAB-MT, 
Gisela Alves Cardoso, a reedição do termo, 
que tem como principal objetivo a solução de 
eventuais conflitos entre advogados e magis-
trados da forma mais rápida e menos gravosa 
possível, só reafirma o bom relacionamento 
que existe entre as entidades.

“Essa é uma gestão que acredita no diá-
logo, acredita que a conciliação ainda é o cami-
nho para solução de conflitos. O relacionamen-
to entre a Magistratura do Trabalho e advocacia 

sempre foi de muito respeito e diálogo e a gente 
pretende que assim continue”, pontuou.

Conforme o presidente da Amatra, juiz 
do Trabalho André Araújo Molina, o termo 
renova o compromisso em busca do melhor 
funcionamento das instituições. “Nosso intui-
to é, dentro do possível, evitar conflitos entre 
magistrados e advogados. Sabemos que no mo-
mento de audiência, com os ânimos alterados, 
pode surgir algum tipo de mal-entendido, mas 
que depois é superado facilmente”.    

O magistrado ressaltou ainda entender 
que o respeito às prerrogativas é plenamente 
possível, independentemente da posição de 
cada uma das partes. “É possível compati-
bilizar as garantias da magistratura com as 
prerrogativas da advocacia. Então, em nome 
dos juízes do Trabalho, quero conclamar os 
senhores para que utilizemos esse canal de di-
álogo para resolver as eventuais contendas que 
venham a surgir”.

Também assinou o termo, como teste-
munha, o presidente da Associação dos Advo-
gados Trabalhistas de Mato Grosso (Aatramat), 
Hélio Machado da Costa Júnior.

oaB-MT solicita ao TCE regulamentação 
da contagem de prazos em dias úteis
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Eventos do sistema oaB-MT transformam 
Cáceres em Capital da advocacia Mato-Grossense

Princesinha do 
Pantanal e Ca-

pital da Advocacia Ma-
to-Grossense, a cidade 
de Cáceres, na região 
Oeste de Mato Grosso, 
foi o palco dos princi-
pais debates do sistema 
OAB-MT que definiram 
as diretrizes da classe 
para os próximos meses.

Mais do que um 
encontro para tratar 
das demandas e peculiaridades da atu-
ação das advogadas e advogados em 
cada canto do estado, o Colégio de Pre-
sidentes de Subseções da OAB-MT e 
delegados e delegadas da Caixa de As-
sistência dos Advogados de Mato Gros-
so (CAA/MT) fomenta a economia e os 
poderes do município.

A cultura pantaneira também foi 
destaque durante o evento, com a execu-
ção do hino nacional na viola de cocho 
do artista Rodrigo Lara e a apresentação 

do grupo de dança folclórica Chalana.
Setores do comércio e serviço ga-

nham um incremento em suas atividades 
com a chegada de cerca de 100 profis-
sionais à cidade que recebe o evento. O 
colégio ainda conta com a participação 
de representantes dos poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário trazendo resulta-
dos diretos à população local.

Exemplo disso foi a participação 
do procurador-geral do Município, Bru-
no Cordova França, e do presidente da 

Câmara de Vereadores, Rubens Macedo, 
que após as explanações do presidente 
da OAB-MT, Leonardo Campos, e do 
presidente da OAB Cáceres, Fábio Sá, 
se manifestaram favoráveis à apresen-
tação e tramitação de um projeto de lei 
que, aplique no âmbito dos processos 
administrativos municipais, a contagem 
dos prazos em dias úteis, assim como já 
acontece no Estado.

Essa união de esforços e gestão dos 
interesses da advocacia trazem a toda a 

sociedade a aplicação do 
Direito de Defesa, segu-
rança jurídica e melho-
ria na prestação jurisdi-
cional.

Ao longo de dois 
dias, foram aproximada-
mente 10 horas de dis-
cussões e debates levan-
do em consideração as 
peculiaridades vivencia-
das pelos profissionais 
da advocacia em cada 

uma das 29 subseções da OAB-MT.
Além disso, em meio à programa-

ção do Colégio de Presidentes e Delega-
dos (as), Cáceres também foi sede do III 
Fórum de Educação Jurídica da OAB-MT 
– evento que trata de um dos mais impor-
tantes temas da atualidade, que é a forma-
ção profissional. Com a participação de 
estudantes, professores, profissionais da 
área e das instituições de ensino, o Fórum 
aprofunda a discussão sobre as fragilida-
des e deficiências da formação jurídica.

Documento que traz os princi-
pais pilares da advocacia ma-

to-grossense para os próximos meses, 
a Carta de Cáceres é o resultado dos 
intensos debates do Colégio de Presi-
dentes das Subseções da OAB-MT, re-
alizado no município pantaneiro, nos 
dias 17 e 18 de outubro.

Reunindo representantes das advo-
gadas e advogados que atuam em todo o 
estado, debatendo as principais demandas 
e peculiaridades de cada região, o Colé-
gio de Presidentes define as diretrizes que 
nortearão a atuação do sistema OAB-MT 
nos próximos meses.

Entre os pilares que se destacam 
na advocacia mato-grossense, estão a 
reafirmação do comprometimento da 
Ordem na defesa de honorários dignos 
e o combate ao seu aviltamento, inclusi-
ve com a elaboração de uma tabela mais 
pormenorizada de valores, e do com-
bate permanente à captação ilícita de 
clientela e realização da campanha de 

valorização da profissão.
Também ficou estabelecido para 

que se realize, em todo o estado, ações 
que visem, a exemplo do que já acontece 
no âmbito da Capital e da administração 
estadual, a elaboração e aprovação de 
projetos de lei como o que torna ilícito 
funcional a violação das prerrogativas e 
a contagem de prazos em dias úteis nos 
processos administrativos.

Assunto recorrente, o déficit de ma-
gistrados no Poder Judiciário de Mato 
Grosso também é um dos desafios da Or-
dem nos próximos meses, inclusive com a 
manifestação do posicionamento contrá-
rio da advocacia mato-grossense ao traba-
lho home office dos juízes.

Bandeira permanente da OAB nos 
últimos anos, o combate à abertura de no-
vos cursos de Direito também foi pauta-
do pelos representantes da advocacia dos 
mais diversos municípios de Mato Gros-
so, com a proposta de ações para melhoria 
da qualidade de ensino jurídico.

Valorização da advocacia e defesa dos honorários são destaques na Carta de Cáceres

CarTa DE CÁCErES - MT

O Colégio de Presidentes de Sub-
seções da Ordem dos Advogados 

do Brasil, Seccional do Estado de Mato 
Grosso, realizado na cidade de Cáceres, 
no dia 18 de outubro de 2019, para cum-
primento do Regimento Interno do Colé-
gio de Presidentes, atendendo as funções 
institucionais e norteados nos princípios e 
ideais da entidade, houve por bem tomar 
as seguintes deliberações:

REAFIRMAR o compromisso no com-
bate permanente à captação ilícita de cli-
entela, com promoção de campanhas de 
conscientização à população e valorização 
da advocacia.

AFIRMAR a necessidade de trata-
mento igualitário e não discriminatório à 
advocacia no que se refere ao ingresso aos 
fóruns na capital e comarcas do interior, 
para que os mesmos não sejam submeti-
dos a revistas vexatórias.

FAZER GESTÃO no âmbito dos mu-
nicípios objetivando a edição de lei munic-
ipal que venha considerar ilícito funcional 
a violação às prerrogativas da advocacia, a 
exemplo da Lei Complementar nº 471 de 9 
de Agosto de 2019 de Cuiabá, bem como 
lei municipal que estabelece a contagem 
em dias úteis dos prazos administrativos 
nos termos da Lei Estadual nº 10.946.

REAFIRMAR a necessidade de sus-

pensão de abertura de novos cursos jurídi-
cos, apoiando as ações do Conselho Fed-
eral da OAB, bem como promover ações 
no sentido de fiscalizar a qualidade do 
ensino jurídico dos cursos em andamento 
no Estado de Mato Grosso.

REITERAR posição do Colégio de 
Presidentes das Seccionais da OAB con-
trária à adoção do sistema de trabalho 
home office para os magistrados, atual-
mente em estudo no Conselho Nacional 
de Justiça, que deve fiscalizar a presença 
física dos juízes nas unidades judiciárias.

REAFIRMAR a defesa intransigente 
das prerrogativas da advocacia em todos 
os foros, garantindo o exercício pleno do 
direito à defesa e do Estado Democrático 
de Direito.

REAFIRMAR o comprometimento da 
OAB na defesa dos honorários dignos da 
advocacia e o combate ao seu aviltamen-
to, como forma de manutenção da digni-
dade da advocacia.

DEFINIR que o próximo Colégio de 
Presidentes da OAB/MT e Delegados da 
Caixa de Assistência será realizado na ci-
dade de Lucas do Rio Verde, ficando no-
meados como coordenadores o Presidente 
da subseção Ednilson Zanardini Menezes 
e Fernando Mascarello presidente da Sub-
seção de Sorriso.
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oaB-MT engajada na luta contra o 
câncer de mama e de colo de útero

Engajadas na luta con-
tra o câncer de mama e 

de colo de útero, a Comissão de 
Saúde da OAB-MT e inúmeras 
subseções aderiram à campanha 
Outubro Rosa e realizaram os 
mais variados eventos com foco 
na conscientização e prevenção. 

A Comissão de Saúde da 
OAB-MT promoveu, ao longo 
de todo mês, a campanha “Outu-
bro Rosa – Conheça seus Direi-
tos”, realizada em parceria com 
a Assembleia Legislativa. A ação 
buscou conscientizar a popula-
ção, especialmente as mulheres 
portadores de câncer de mama, 
sobre seus direitos.

De acordo com a presidente 
da comissão, Kárita Barbosa Bor-
ges da Silva, a legislação brasi-
leira assegura aos portadores de câncer 
alguns direitos especiais, como isenção 
do pagamento do imposto de renda na 
aposentadoria, andamento prioritário 
de processos judiciais, levantamento 
do FGTS, quitação de imóvel, saque do 
PIS/PASEP, auxílio transporte, isenção 
de impostos na aquisição de veículos es-

peciais, medicamentos gratuitos, cirur-
gia de reconstrução mamária, auxílio 
doença, dentre outros.

“Atualmente o câncer é a segun-
da maior causa de morte no Brasil, 
com 190 mil casos a cada ano, perden-
do apenas para as doenças cardiovas-
culares. Entre as mulheres, o tipo de 

mais comum é o câncer 
de mama. Segundo o Ins-
tituto Nacional do Câncer, 
no Brasil a estimativa é de 
59,7 mil casos novos de 

câncer de mama por ano. Por isso, é tão 
importante falarmos mais sobre esse 
assunto”, ponderou a presidente.

Pelo Estado - Dentre as subse-
ções que promoveram eventos alusivos 
ao Outubro Rosa, está a OAB Várzea 
Grande, que realizou várias palestras 

educativas com o intuito de 
alertar sobre a importância 
da prevenção, bem como 
informar sobre os direitos 
sociais, previdenciário se 
tributários que as pessoas 
com câncer possuem. 

Já a Comissão de Di-
reito da Mulher da OAB 
Diamantino, em parceria 

com a Caixa de Assistência dos Advo-
gados (CAA-MT), optou por uma roda 
de conversa com foco na conscientiza-
ção sobre os riscos do câncer de mama. 
Na oportunidade, foi abordada a im-
portância da realização de um diag-
nóstico precoce para um tratamento 
eficiente em busca da cura, bem como 
a necessidade de bons hábitos alimen-
tares e físicos como forma de preven-
ção do câncer de mama. 

A OAB Rondonópolis realizou 
um dia de conscientização e prevenção 
do câncer de mama e de colo do útero, 
oportunidade em que também arreca-
dou fraldas geriátricas para doação.

Por fim, as Comissões de Direito 
da Mulher e de Eventos da OAB Tan-
gará da Serra promovem, no dia 30 de 
outubro, a 1ª Roda de Conversa - Cuide-
-se Direito. O evento teve como foco a 
conscientização sobre os riscos do cân-
cer de mama e de colo de útero.    

oaB-MT solicita inclusão de nome social em sistemas eletrônicos do Judiciário
A OAB-MT, por meio da Co-

missão da Diversidade Sexual, 
solicitou ao Tribunal de Justiça do Esta-
do (TJMT) a disponibilização de campo 
para inclusão de nome social em sistemas 
eletrônicos do Judiciário, especialmente 
no Processo Judicial Eletrônico (PJe) e no 
Processo Judicial digital (Projudi).

De acordo com o documento, as-
sinado pelos presidentes da OAB-MT 
e da comissão, Leonardo Campos e 
Nelson Freitas Neto, respectivamente, 
a identificação por meio do nome so-
cial se insere na esfera de garantias às 
pessoas pertencentes a comunidade de 

transexuais, travestis e transgêneros, e 
concretiza os mandamentos e garantias 
constitucionais voltadas à proteção da 
cidadania e da dignidade da pessoa hu-
mana, sobretudo das minorias.

“É inequívoco o dever do estado 
de proteger e garantir o exercício ple-
no dos direitos fundamentais de toda a 
população, o que se inclui a comunida-
de LGBTI+, sobressaindo como avanço 
desta proteção a possibilidade de alte-
ração do nome e do gênero sexual. O 
direito sobre o uso do nome social e o 
reconhecimento da identidade de gêne-
ro no âmbito da administração pública 

federal direta, autárquica e fundacional 
já é garantido por decreto. Em Cuiabá, 
outro decreto prevê inclusive punição à 
pessoa que desrespeitar o uso do nome 
social”, diz trecho do ofício.

Conforme o documento, contudo, 
nem todos os órgãos estão adequados a 
esta realidade, sendo que, com o advento 
de sistemas informatizados para distri-
buição e tramitação de processos no esta-
do, atribuiu-se aos advogados o cadastro 
das partes no sistema, que não possuí o 
campo para inserção do nome social, cau-
sando constrangimento às pessoas trans, 
principalmente no momento de serem 

apregoadas em audiências e afins.
“Por estas razões, considerando di-

reitos sociais e individuais, bem como à 
liberdade, segurança, bem-estar, desen-
volvimento, além dos postulados de igual-
dade e de justiça, no caminhar por uma 
sociedade fraterna, pluralista, inclusiva e 
sem preconceitos, fundada na harmonia 
social, e no direito fundamental e básico 
do cidadão de ser quem é, requeremos a 
adequação dos sistemas jurídicos do esta-
do, em espacial do PJe, para inserção do 
nome social, conforme adotado pelo Tri-
bunal de Justiça de Santa Catarina”, sus-
tentam os presidente no ofício.
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Em Brasília, oaB-MT intercede por Santa Casa de rondonópolis

Cojad Canarana participa de fórum 
sobre violência contra a mulher

oaB Tangará da Serra celebra Dia 
das Crianças em Centro de Ensino 

Subseção participa de ação social em Barra do Bugres

Em busca de solução para a situ-
ação da Santa Casa de Miseri-

córdia e Maternidade de Rondonópolis, o 
presidente da OAB Rondonópolis, Stalyn 
Paniago Pereira, se reuniu com a bancada 
federal do estado, em Brasília (DF).

“Diante de sua responsabilidade 
social, percebendo a delicada situação 
vivenciada pela Santa Casa, com pen-
dências financeiras que poderiam levar 
a interrupção ou mesmo diminuição dos 
serviços de baixa, média e alta complexi-
dade, a subseção aderiu a mobilização so-
cial, passando a participar ativamente da 
busca de soluções”, explicou o presidente.

Paniago ressaltou que o tema já era 
sensível aos representantes do estado no 

Congresso Nacional, que se mostraram 
dispostos a resolver o problema por meio 
da liberação de emendas parlamentares.

“É preciso destacar que 19 municí-
pios e mais de 500 mil habitantes serão 
agraciados com a ininterrupção dos tra-
balhos médicos, destacando que a Santa 
Casa de Misericórdia é muito mais que 
um simples hospital, mas um patrimônio 
da cidade, que não pode ser deixado ao 
descaso”, destacou.

O presidente ressaltou, contudo, 
que é necessário que sejam adotadas po-
líticas de gestão e governança para evitar 
que situações como essa se repitam. “Não 
se olvidando da apuração de eventuais 
responsabilidades, acaso subsistam”.

A presidente da Comissão dos Jo-
vens Advogados OAB Canara-

na, Priscilla Gabriella Bezerra, participou 
do fórum sobre violência contra a mu-
lher, realizado pela Escola Estadual Paulo 
Freire. O tema da discussão foi escolhido 
pelos próprios alunos, frente aos dados 
alarmantes apresentados em sala de aula.

“O tema foi exposto de maneira 
impecável, iniciando com uma pequena 
peça na qual foi demonstrado que a vio-
lência psicológica é tão agressora quanto 
a física e vai destruindo a autoestima da 
mulher, levando a depressão e outros dis-
túrbios psicológicos”, contou a presidente.

Na oportunidade, os alunos, sob 
orientação da professora Maria Amália 
Romeiro Martins, também apresentaram 

estatísticas e demonstraram as formas 
de violência doméstica e familiar contra 
a mulher, quais sejam a violência física, 
psicológica, sexual, patrimonial e moral, 
conforme previsto na Lei Maria da Penha.

Por fim, foi aberto espaço para 
perguntas e respostas, momento em que 
foram esclarecidas as dúvidas dos alu-
nos e exposta a importância de eventos 
como este. “Iniciativas como esta, além 
de integrarem a sociedade, possibilitam 
a prevenção da violência contra a mulher. 
Colocam em debate as razões para essa 
situação alarmante e expõem o volume 
exorbitante de lares atingidos por esse 
tipo de violência, que está presente em 
todas as classes sociais”, declarou Priscilla 
Gabriella Bezerra

A OAB Tangará da Serra tam-
bém participou de uma ação 

social promovida pelo Grupo Barralco-
ol no município de Barra do Bugres. O 
evento teve por intuito ofertar serviços 
de saúde e cidadania à população, bem 
como um momento de lazer às crianças.

Na oportunidade, advogados e 
advogadas da subseção, que abrange os 
municípios de Barra do Bugres, Denise, 
Nova Olímpia, Porto Estrela e Sapezal, 
prestaram atendimento jurídico aos ci-
dadãos, tirando dúvidas e orientando os 
participantes.

“Eventos como este aproximam 
cada vez mais a advocacia e demais 
segmentos participantes da população, 
além de serem um ótimo instrumento 
de promoção da cidadania”, declarou o 
presidente da subseção, Franco Ariel Bi-
zarello dos Santos.

O Dia das Crianças foi es-
pecial para os alunos do 

Centro Municipal de Ensino Fausto 
Masson, em Tangará da Serra. Para 
celebrar a data, a diretoria da OAB 
Tangará da Serra e a Caixa de As-
sistência dos Advogados de Mato 
Grosso (CAA/MT) levaram alegria e 
muita diversão aos estudantes.

Sob o comando da “Boneca de 
Lata”, as crianças comemoraram a 
data com o melhor da infância: mú-

sicas, brincadeiras e se refrescando 
com os 790 picolés levados pelo sis-
tema OAB Tangará da Serra.

Presidente da OAB Tangará 
da Serra, Franco Ariel Bizarello 
destaca o papel social da entida-
de. “Procuramos demonstrar que 
estamos sempre presentes na co-
munidade, zelando pelo bem estar, 
seja com atividades como essa, de 
recreação, ou promovendo debates 
e informação”, disse.
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Sem Mais Delongas é campeão da
1ª Copa Caa/MT de Integração

Caminhada e aulão fit alertam para prevenção ao câncer de mama

Marcando quatro gols, o time 
Sem Mais Delongas – de 

Cuiabá – é o campeão da 1ª Copa CAA/
MT de Integração. A equipe venceu o 
OABeer (Sinop) na final do campeona-
to que ocorreu entre os dias 25 e 26 de 
outubro, na Associação dos Advogados, 
em Cuiabá. O terceiro lugar ficou com o 
Spartanos, de Rondonópolis. 

“Foi um evento diferenciado por-
que conseguiu unir a advocacia do Esta-
do de Mato Grosso. Nos sentimos reali-
zados. A Copa Integração cumpriu o seu 
objetivo, integrando capital e interior; in-
tegrando o jovem advogado e o advoga-
do mais experiente. É um primeiro passo 
para termos um número maior de equi-
pes no próximo ano. Agradeço a toda a 
diretoria do Sistema OAB por ter abra-
çado essa causa”, declara o presidente da 
Caixa de Assistência dos Advogados de 
Mato Grosso (CAA/MT), Itallo Leite. 

A Copa CAA/MT de Integração 
reuniu as seguintes equipes de futebol 
society masculino: Sem Mais Delongas, 
Resenha F.C., OABeer, Spartanos, 10ª 

Subseção Tangará da 
Serra e Alvará F.C.. 

A primeira eta-
pa foi realizada no mês 
de maio, em Sinop. Em 
julho, Rondonópolis se-
diou a segunda etapa. Ao 
todo, foram jogadas 20 
partidas, distribuídas em 
cinco rodadas, quartas 
de final, semi final e final.    

“A Copa Inte-
gração já inicia grande 
com três etapas em di-
ferentes cidades. Ano 
que vem, planejaremos 
algo maior e, por isso, 
gostaríamos da partici-
pação de todos para que possamos evoluir 
sempre, tornando este um evento tradi-
cional do nosso calendário. Era um desejo 
nosso ampliar os Jogos da Advocacia que 
é concentrado em Cuiabá. Com a Copa já 
conseguimos isso”, afirma o presidente da 
OAB-MT, Leonardo Campos.   

Atendeu a ideia inicial que era a con-

fraternização do interior com a capital. Te-
nho hoje, no meu círculo de amigos, vários 
colegas de Rondonópolis e Cuiabá. Além de 
agregar novas amizades, a Copa possibilitou 
a troca de informações com relação ao nos-
so ofício de advogado. Além de promover 
esse lazer, ainda agrega essa questão de ami-
zade, confraternização. Só tenho a agrade-

cer a Caixa de Assistência pelo grande even-
to que conseguiu fazer”, comentou o atleta 
sinopense, membro da Comissão de Direito 
Desportivo da OAB-MT, Thiago Richoppo.

A Copa CAA/MT de Integração é 
uma realização da CAA/MT e Comissão 
de Direito Desportivo da OAB-MT com o 
apoio da OAB-MT e subseções da Ordem. 

AssessoriA invent ComuniCAção

Usando camisetas rosas com a 
palavra “previna-se”, dezenas de 

pessoas participaram, no dia 26/10, da ca-
minhada e aulão fit realizados pela Caixa de 
Assistência dos Advogados de Mato Grosso 
(CAA/MT), em parceria com a OAB-MT, 
no Parque das Águas, em Cuiabá.  

O evento encerrou as atividades 
do mês de conscientização sobre o cân-
cer de mama. A renda obtida com a ven-
da das cerca de 300 camisetas, em todo 
o estado, será revertida ao Hospital de 
Câncer de Mato Grosso. 

A vice-presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil – Seccional Mato 
Grosso (OAB-MT), Gisela Cardoso, que 
na ocasião representou o presidente Leo-
nardo Campos, ressaltou sobre a impor-
tância da mudança de hábito para a pre-
venção ao câncer de mama.  

“É um evento festivo, um momento 
de descontração e de realizarmos um es-
porte, mas, sobretudo, é um momento de 
reflexão. O ideal é que todos os dias do ano 
a gente se preocupasse com o combate ao 

câncer de mama, tivesse essa consciência 
de prevenção, de identificação da doença. 
Nosso corpo é a única coisa que realmente é 
nossa. Fazer uma caminhada, uma corrida, 
uma atividade física só faz bem para nós e 
nossa saúde”, reiterou.  

Ela parabenizou a Caixa de Assis-
tência pelas diversas atividades do Ou-
tubro Rosa realizadas durante o mês. “A 
Caixa é o braço social dos advogados e 

advogadas, res-
ponsável pela 
saúde e bem es-
tar dos profis-
sionais. Tivemos 
um mês cheio 
de ações e fecha-
mos com chave 
de ouro, fazendo 
atividade físi-
ca. Mais do que 
identificar e co-
nhecer a doença, 
tem que partir de 
nós a mudança 
de hábito, de es-

tilo de vida”, completou Gisela.  
A secretária-geral da CAA/MT e 

presidente da Comissão de Direito da 
Mulher (CDM) da OAB-MT, Clarissa Lo-
pes Dias, reforçou a necessidade da pre-
venção da doença. “O Outubro Rosa desse 
ano trouxe a campanha da prevenção com 
o objetivo de ajudar na conscientização 
da importância da atividade física para o 
bem estar e a saúde de todos”.   

O presidente da CAA/MT, Itallo Lei-
te, agradeceu a CDM e a OAB-MT pelo 
apoio e o trabalho feito em parceria com 
a Caixa de Assistência. “Agradeço a todos, 
em especial às mulheres aguerridas que 
participaram do evento num sábado de 
muito sol, fazendo exercício e fomentando 
cada vez mais o esporte como saúde e pre-
venção de doenças. Que a conscientização 
não aconteça somente em outubro, mas to-
dos os dias do ano”, completou.  

Segundo ele, as ações do Outubro 
Rosa fazem parte dos projetos da Caixa de 
Assistência, de cuidar do bem estar e do lazer 
dos advogados e advogadas. “É importante 
conscientizar. Tivemos o Setembro Amarelo, 
temos agora o Outubro Rosa e no próximo 
mês teremos o Novembro Azul, campanhas 
de suma importância para a classe e para 
toda a sociedade”, concluiu Itallo.  

Também participaram como parcei-
ros da ação a Comissão do CRC-MT Jovem, 
Fórmula Academia, Embaúval Festas Even-
tos e Locações, Hospital de Câncer de Mato 
Grosso e a empresa conveniada à CAA/MT 
Imagens Medicina Diagnóstica. 
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Diretoria e Delegados(as) prestam 
conta em 2º Colégio realizado em Cáceres

Entre os dias 17 e 18 de outu-
bro, ocorreu o 2º Colégio de 

Delegados(as) da Caixa de Assistência 
dos Advogados de Mato Grosso (CAA/
MT). O evento reuniu, em Cáceres, di-
retores da Seccional e representantes – 
os chamados Delegados(as) - das subse-
ções da OAB-MT do interior do estado. 

O presidente da CAA/MT, Itallo 
Leite, explica que essa reunião integra-
da tem por objetivo avaliar as ativida-
des que foram realizadas tanto na capi-
tal quanto no interior. “Como sempre 
digo, o Colégio é uma oportunidade 
ímpar que temos para trocar experiên-
cias e, também, para definirmos o ca-
lendário de ações futuras”. 

A vice-presidente da CAA/MT, 
Xênia Artmann Guerra, fez o balanço 
das atividades acontecidas em Cuiabá. 
De forma breve, ela enumerou os pro-

jetos desde o começo da Gestão 2019-
2021, iniciando pelo Carnaval Kids e 
Março Sempre Mulher. 

Lembrando que o foco das CAAs 
é levar saúde aos profissionais da ad-
vocacia por meio do esporte, falou 
sobre as corridas adulto e kids, Jogos 
da Advocacia e Copa CAA/MT de 

Integração (campeonato de futebol) 
promovidas pela Caixa de Assistência 
de Mato Grosso. 

Na sequência, os Delegados e 
Delegadas da CAA/MT discorreram 
sobre as ações realizadas em suas re-
giões. Confraternizações, corridas de 
rua, campeonato de pesca, workshops e 

palestras foram algumas das atividades 
promovidas de janeiro a outubro. 

“É interessante a gente lembrar 
que estar à frente da Caixa de Assistên-
cia não é só fazer ações para nossos co-
legas advogados, mas para a sociedade”, 
destacou a Delegada da CAA/MT em 
Várzea Grande, Marizete França.

Em todo o estado, a CAA/MT 
esteve à frente de inúmeras ações soli-
dárias como, por exemplo, as de arreca-
dação de brinquedos e materiais esco-
lares para crianças, doação de sangue, 
de alimentos e produtos de higiene para 
asilos, fraldas descartáveis e leite em pó 
para entidades beneficentes e atendi-
mento jurídico gratuito. 

A terceira edição do Colégio de 
Delegados(as) da CAA/MT será em 
2020, na cidade de Lucas do Rio Verde. 
A data ainda não foi confirmada.

A sexta edição 
do Happy Day 

– organizada pela Caixa 
de Assistência dos Ad-
vogados de Mato Grosso 
(CAA/MT) – foi bastante 
elogiada pelos participan-
tes. Mais de 100 profissio-
nais da advocacia e suas 
famílias curtiram o feria-
do do Dia das Crianças 
(12/10) com o day use no 
Ácqua Park, em Cuiabá. 

A estrutura do par-
que aquático agradou 
os participantes do evento. “Local muito 
aprazível com contato direto com a nature-
za, além de estar muito próximo a Cuiabá. 
Eu e minha família achamos excelente o 6º 
Happy Day. A cada ano está melhor”, co-
mentou a advogada Vânia Melo Fort. 

Fernanda Monteiro Sampaio tam-
bém é outra advogada que sempre opta 
por curtir o feriado, juntamente com sua 
família, no Happy Day da CAA/MT. “Des-
de a Fazendinha Cocoricó até agora só elo-
gios. As crianças ficaram encantadas com o 
parque. O almoço simplesmente divino. A 
palavra é gratidão por terem realizado um 
evento grandioso com tanto amor”.

O presidente da CAA/MT, Itallo Lei-

te, destaca que o objetivo do Happy Day 
vai além da simples comemoração ao Dia 
das Crianças. “É um evento para a família. 
Nosso objetivo é proporcionar momentos 
felizes e de convivência entre pais, filhos, 
enfim, entre todos os familiares, em um 
ambiente agradável. Ouvir relatos assim, 
como os das colegas advogadas, enchem-
-nos de alegria e nos dão a certeza que es-
tamos no caminho certo”. 

Estiveram presentes as diretoras da 
CAA/MT Clarissa Lopes Dias Maluf, Mara 
Barros e Adriane Malheiros; o conselheiro 
estadual pela OAB-MT, Mário Neto; e o 
secretário-geral adjunto da OAB-MT, Fer-
nando Figueiredo.

Por mais um ano, Happy Day é 
bem avaliado pelos advogados

Terceira edição dos Jogos da 
advocacia será entre os dias 14 e 17/11

Já está tudo pronto para a 
terceira edição dos Jogos 

da Advocacia. O maior evento es-
portivo da advocacia regional será 
entre os dias 14 e 17 de novembro, 
na Associação dos Advogados, em 
Cuiabá. É esperada a participação 
de mais de 200 atletas disputando 
as melhores colo-
cações em 11 mo-
dalidades.

 “Os Jogos da 
Advocacia nasce-
ram com a finali-
dade de fomentar a 
prática esportiva e 
promover o inter-
câmbio sociocul-
tural e desportivo 
entre os profissio-
nais da advocacia 
da capital e interior”, explica o pre-
sidente da CAA/MT, Itallo Leite.

 Realizado pela Caixa de As-
sistência dos Advogados de Mato 
Grosso (CAA/MT) com o apoio da 
OAB Mato Grosso, a competição 
é destinada aos advogados(as) e 
estagiários(as) inscritos na Ordem 

e funciona como seletiva estadual 
para os Jogos Nacionais da Advoca-
cia, em junho, na cidade de Goiânia 
(GO).

 Além das disputas de futebol 
society, vôlei de praia, tênis, truco, 
sinuca, jiu-jitsu, futevôlei, vôlei de 
praia e beach tennis, os Jogos da 

Advocacia da CAA/MT 2019 tra-
zem a inclusão de duas modalida-
des: judô e natação.

A premiação aos três melho-
res colocados em cada esporte será 
troféu e medalha. Esses ainda re-
presentarão Mato Grosso na etapa 
nacional.



CONFERÊNCIA ESTADUAL DA MULHER 
ADVOGADA E ENCONTRO NACIONAL DA 

JOVEM ADVOCACIA

Nos dias 28 e 29 de novembro, Rondonópolis 
será a capital da advocacia. O presidente nacional 
da OAB, Felipe Santa Cruz, fará a abertura dos 
eventos que contarão com uma programação 
repleta de temas atuais para a classe. Na 
Conferência Estadual da Mulher Advogada, 
“Desafios Contemporâneos, Integração e 
Equidade” será o tema do painel. Já o Encontro 
Nacional da Jovem Advocacia contará com a 
palestra (Re) Pensando o Caráter Essencial da 
Advocacia com Gustavo Marinoni.

As inscrições podem ser feitas pelo site e as vagas são limitadas. Garanta já a sua!
Onde: Ideia’s Buffet – Rondonópolis
Quando: 28 de novembro (18h) e 29 de novembro (7h30)

CURSO: COMPLIANCE EMPRESARIAL
Onde: Auditório da OAB Tangará da Serra

Quando: 12 de novembro – 19h 
Expositores: Luciana Serafim e 
Marcelo Ambrósio Cintra

CURSO: CAPACITAÇÃO 
 EM MEDIAÇÃO PRIVADA
Onde: Sala da ESA-MT/ Cuiabá
Quando: 11 A 14 de novembro – 18h às 22h
Expositoras: Rebeka Vieira e Rosidei Taques Uemura

CURSO: ATENDIMENTO AO CLIENTE 
Onde: Sala da ESA-MT/ Cuiabá
Quando: 22 de novembro – 8h às 18h 
Professor: Diego Monteiro Cherulli

CURSO: ATUALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA – REFORMA DA PREVIDÊNCIA
Onde: Sala da ESA-MT/ Cuiabá
Quando: 03 de dezembro – 8h às 12h e 13h às 17h 
Expositora: Jane Lúcia 
Wilhelm Berwanger

CURSO: INVENTÁRIO E 
PARTILHA – JUDICIAL E 
EXTRAJUDICIAL (PRÁTICA)
Onde: Auditório da ESA-MT/ 
Cuiabá
Quando: 03 de dezembro 
(18h às 22h30) e 04 de 
dezembro 8h às 12h e 13h30 
às 16h30
Expositora: Sueli de Pieri

CURSO: 
RESPONSABILIDADE 
TRIBUTÁRIA
Onde: Sala da ESA-MT/ 
Cuiabá
Quando: 05 de dezembro – 
8h às 12h e 13h às 16h
Expositora: Renata Elaine Silva Ricetti Marques

Com foco na capacitação, ESa-MT integra 
rede de Escolas Institucionais de Mato Grosso

O diretor-presidente 
da Escola Superior 

de Advocacia de Mato Grosso 
(ESA-MT), Bruno Devesa Cin-
tra, participou da assinatura do 
termo de cooperação técnica 
com o Tribunal de Contas do 
Estado (TCE-MT), por meio 
do qual foi criada a Rede de 
Escolas Institucionais de Mato 
Grosso, com foco na capacita-
ção de servidores. 

Iniciativa da Escola Su-
perior de Contas, o termo 
tem por objeto a cooperação 
recíproca entre as escolas ins-
titucionais do estado, visando 
o desenvolvimento de compe-
tências profissionais relacio-
nadas com o aperfeiçoamento 
do potencial do ser humano e a 

capacitação dos servidores.
Para Cintra, essa é uma 

conquista histórica, sendo que 
Mato Grosso é um dos pionei-
ros na união de escolas insti-
tucionais. “Essa possibilidade 
de interação, a interface de 
todos, vai facilitar o acesso as 
pessoas, seja do setor público 
ou privado, aos cursos de aper-
feiçoamento e aprimoramento 
e também haverá redução de 
custos, tanto dos recursos pú-
blicos como privados”. 

Ainda conforme o diretor-
-presidente, a OAB-MT tem em 
seus quadros pessoas que fazem 
parte da administração pública e 
essa Rede também facilitará seus 
acessos aos cursos, tanto como 
espectadores como palestrantes. 

Para se inscrever nos cursos, palestras e eventos oferecidos pelo Sistema OAB Mato Grosso ou obter mais informações, 
acesse o site www.oabmt.org.br/esa ou entre em contato pelos telefones (65) 3613 0956/57.
Acompanhe a ESA-MT nas redes sociais: www.facebook.com/esaoabmt | Instagram: @esamatogrosso

www.oabmt.org.br14 - Jornal da OAB-MT - Outubro-2019

ESa-MT oferece



Informe oaB
www.oabmt.org.br Jornal da OAB-MT - Outubro-2019 - 15 

A Comissão da Jovem Advocacia da OAB-MT se 
reuniu para discutir os novos limites da publi-

cidade e entregou o parecer do grupo para o presidente 
Leonardo Campos. O tema está em debate em todo o país 
para a atualização do Provimento 94/2000 e do Código 
de Ética e Disciplina (CED) da OAB.

Cojad-mt entrega parecer 
sobre novos limites da 
publicidade na advocacia

i Fórum internacional de direito 
sistêmico será dia 21 de novembro

Fórum estadual de educação Jurídica 
chega a sua terceira edição em Cáceres

A OAB-MT, em parceria com o Instituto Oca, promove o I Fórum Internacional de 
Direito Sistêmico no dia 21 de novembro. O evento contará com palestra do conste-

lador e escritor norte-americano Dan Cohen, seguida do lançamento da versão em português 
do livro “Levo o teu coração no meu coração”, que traz um relato da aplicação das constelações 
no sistema penitenciário durante cinco anos, com prisioneiros de crimes violentos.

oab-mt participa de 
audiência pública para 
debater mudanças no 
Código de Processo Penal

Por meio da comissão de Direito Penal e 
Processo Penal, a OAB-MT participou 

da audiência pública realizada na Assembleia Le-
gislativa de Mato Grosso (ALMT) para debater o 
Projeto de Lei n°8.045/2010, que prevê mudanças 
no Código de Processo Penal (CPP). A proposta 
está sendo analisada pela Ordem, que emitirá um 
parecer sobre o projeto.

Com foco na qua-
lidade do ensino 

e formação jurídica, o Fó-
rum Estadual de Educa-
ção Jurídica chegou a sua 
terceira edição com um 
debate qualificado no au-
ditório do Tribunal do Júri 
de Cáceres. O evento pro-
movido pela Comissão de 
Ensino Jurídico da OAB-
-MT já passou por Cuiabá 
e Rondonópolis e deverá 
percorrer as principais ci-
dades do Estado.

oab-mt integra caravana 
mato-grossense para conhecer 
estrutura das apacs de minas gerais 

O secretário-geral da OAB-MT e presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos 
e Cidadania, Flávio José Ferreira, integrou a caravana de autoridades mato-grossenses 

que passou três dias em Minas Gerais a fim de conhecer a estrutura das Associações de Proteção e 
Assistência ao Condenado (Apacs). As visitas foram feitas à Apac de Itaúna, que é referência no país, 
e à associação de Belo Horizonte, que está em construção. 
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Representando a OAB-MT, o conselheiro estadual Mário Olímpio Neto 
participou, na Assembleia Legislativa, da instalação da Câmara Setorial do 
Terceiro Setor, que tem por objetivo mapear e profissionalizar o trabalho 
realizado pelas organizações filantrópicas do estado. 

Prestigiando a posse do juiz do trabalho Paulo Roberto Barrionuevo como 
desembargador do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso (TRT-
MT), a vice-presidente OAB-MT, Gisela Cardoso, reafirmou o compromisso 
da Ordem em melhorar cada vez mais a interlocução entre a advocacia e o 
tribunal, a fim de conferir mais eficiência à prestação jurisdicional.

Vice-presidente nacional da OAB, 
Luiz Viana abriu o II Seminário 
Estadual de Direitos Humanos da 
OAB-MT em noite de apresentações 
culturais, mostra científica e 
importantes debates sobre o tema.

O presidente do TED, João Batista Beneti, entregou um 
exemplar do Ementário de Jurisprudência ao secretário-
geral e corregedor da OAB Nacional, Ary Raghiant Neto, 
durante visita da Corregedoria à seccional mato-grossense.

O presidente da Comissão 
de Direito Penal e Processo 
Penal da OAB-MT, Leonardo 
Bernazzolli, ministrou a palestra 
magna no VI Congresso 
Internacional e VIII Simpósio 
Jurídico da Ajes - Faculdades do 
Vale do Juruena, em Juína.


