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Por meio da parceria re-
alizada entre a OAB 

Rondonópolis, Universidade de 
Cuiabá (Unic) e a Penitenciária 
Major Eldo Correa de Sá - Mata 
Grande, foi inaugurado o par-
latório Nelson Pereira Lopes na 
unidade prisional. A iniciativa 
foi tomada como exemplo a ser 
replicado para todas as seccionais 
da OAB pelo presidente nacional 
da Ordem, Felipe Santa Cruz, que 
participou da inauguração.

“Esse projeto que foi feito 
aqui no interior de Mato Grosso, 
em Rondonópolis, será levado para 
todo o país”, declarou Felipe Santa 
Cruz. De acordo com ele, por meio do Fun-
do de Integração de Desenvolvimento As-
sistencial da Advocacia (FIDA), será aberta 
uma linha de financiamento para as seccio-
nais e subseções da Ordem para reforma de 
parlatórios nas penitenciárias.

“Esse é um esforço que a Ordem fará, 
a partir desse exemplo concreto, para alte-
rar, ou seja, para modificar efetivamente a 
realidade de quem trabalha nessas unida-
des”, disse o presidente da OAB Nacional.

Por inciativa da OAB Rondonópo-
lis, que investiu recursos na obra e buscou 
parceria junto ao curso de Engenharia da 

Unic para elaboração do projeto, a uni-
dade prisional prendeu mão de obra e 
supervisionou os trabalhos que levaram 
pouco mais de um ano até a conclusão.

O modelo de parlatório adotado 
não permite contato físico entre o recu-
perando e seu defensor (a). Ao todo, são 
oito baias com isolamento por vidro e a 
conversa reservada entre advogado (a) é 
cliente é feita por aparelho telefônico.

Segunda maior unidade prisional 
de Mato Grosso, a penitenciária da Mata 
Grande conta com cerca de 1,5 mil reedu-
candos. Antes da reforma, os profissionais 

da advocacia tinham que adentrar o cor-
redor central para ter acesso ao parlatório, 
onde encontravam situações insalubres e 
inadequadas de trabalho tanto para de-
fensores, quanto para os agentes prisio-
nais. Agora, o acesso de reeducandos e 
dos profissionais da advocacia se dão por 
alas diferentes.

“O trabalho coletivo, unido, faz o 
resultado efetivamente sair do papel e se 
materializar num espaço condigno que 
servirá de modelo para outras penitenci-
árias”, ressaltou o presidente da OAB-MT, 
Leonardo Campos.

Para o diretor da Penitenciária da 
Mata Grande, o novo parlatório traz dig-
nidade e segurança para advogados e seus 
clientes. “Era um anseio da direção do 
presídio e da OAB”, completou.

“Sinto muito orgulho ao ver esse 
trabalho aqui idealizado”, explicou o pre-
sidente da OAB Rondonópolis, Stalyn Pa-
niago, lembrando que a inciativa partiu da 
Comissão de Direito Penal e Processo Pe-
nal da subseção, ainda na gestão do advo-
gado Bruno Castro. Ele lembra ainda que 
o resultado de vanguarda é fruto do esfor-
ço de toda a advocacia rondonopolitana.

após inauguração em rondonópolis, presidente nacional da 
oaB anuncia linha de financiamento para reforma de parlatórios

oaB-MT apresenta parecer contrário ao 
aumento de custas judiciais no Estado

A convite da Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Redação (CCJR) 

da Assembleia Legislativa de Mato Grosso 
(ALMT), o presidente da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil – Seccional Mato Grosso 
(OAB-MT), Leonardo Campos, participou 
da reunião ordinária que discutiu o Projeto 
de Lei nº 1172/2019 que trata do aumento 
das custas judiciais no Estado.

“Em nossa visão, esta proposta pode 
excluir do acesso à Justiça o meio da pi-
râmide - a classe média. Corre-se o risco 
de somente os ricos ou os beneficiários da 
Justiça gratuita poderem acessá-la”, expli-
cou o presidente da OAB-MT.

Isso porque, de acordo com ele, cer-
ca de 89% dos usuários do Poder Judiciá-
rio de Mato Grosso usufruem da gratui-
dade. Além disso, aproximadamente 80% 
da demanda em trâmite no Tribunal de 
Justiça de Mato Grosso é originária da Fa-
zenda Pública. Apesar do Código de Pro-
cesso Civil permitir o parcelamento, em 
até seis vezes, das custas judiciais, a tabela 

torna inviável para aqueles que não sejam 
beneficiários, na forma da lei, da Justiça 
Gratuita, ou muito ricos, acessar a Justiça.

Conforme a tabela proposta no pro-
jeto, para se dar entrada numa causa de 
valor estimado em R$ 500 mil – equiva-
lente a imóvel financiado, por exemplo -, 
o cidadão precisaria desembolsar apro-
ximadamente R$ 25 mil num processo, 
entre primeira e segunda instância, ainda 
que seja para contestar a falta da entrega.

Leonardo Campos ainda destacou 
que os efeitos da proposta não atingem 
apenas a população de Mato Grosso, mas 
de todo o país, em razão do potencial do 
agronegócio mato-grossense.

A OAB-MT reconhece que não 
há aumento das custas judiciais há dez 
anos, no entanto, os valores sofreram 
reajustes em 2018 e, diante do decreto 
de calamidade vigente no Estado, tor-
na-se, portanto, inoportuna a majora-
ção das custas neste momento.

Os recursos referentes a essa ar-

recadação compõem o Fundo de Apoio 
ao Judiciário de Mato Grosso (Funa-
juris) e não são destinados a folha de 
pagamento, mas sim a investimentos 
estruturais, como reforma e construção 
de fóruns, entre outros.

Integrantes da CCJ, o presidente 
Dilmar dal Bosco; o relator do projeto 
na comissão, Silvio Fávero; e os depu-

tados Lúdio Cabral, Sebastião Rezende 
e Dr. Eugênio agradeceram a explica-
ção da OAB-MT que, segundo os parla-
mentares, enriqueceu bastante o debate 
sobre o tema.

Também participaram da reunião 
o secretário-geral adjunto da OAB-MT, 
Fernando Figueiredo, e o ex-presidente 
Renato Nery.



Na vanguarda de discussões ju-
rídicas e sociais de interesse 

do País, a Ordem dos Advogados do Bra-
sil - Seccional Mato Grosso (OAB-MT) 
realizou, em novembro, o 1º Simpósio 
Mato-grossense de Direito da Insolvência 
Empresarial, tema afeto às relações sociais 
e, consequentemente, à cidadania e à dig-
nidade da pessoa humana.

Aberto pelo ministro do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) Paulo Dias de 
Moura Ribeiro, que abordou a recupera-
ção judicial do produtor rural, o evento 
foi encerrado pelo também ministro do 
STJ Raul Araújo Filho, que falou sobre a 
Lei de Recuperação Judicial e Falência na 

jurisprudência do Superior Tribunal.
Na oportunidade, Raul Araújo 

ressaltou que a legislação, datada de 
2005, surgiu com muitas omissões, até 
mesmo pelo longo período de discus-
sões no Congresso Nacional antes da 
aprovação, mas foi sendo formatada aos 
poucos pelo STJ e teve sua aplicação, 
compreensão e entendimento gradual-
mente estabelecidos e que, agora, existe 
a possibilidade de ela ser reformulada.

“Essa lei é de uma relevância mui-
to grande, pois é totalmente direcionada 
para a ordem econômica do país. O Bra-
sil é uma das dez maiores economias do 
Mundo, mas sempre tem períodos osci-

lantes, tempos de expansão econômica, 
crescimento e desenvolvimento, e outros 
de depressões econômicas e crises. Nes-
se cenário, os empresários, aqueles que 
empreendem economicamente, seja na 
produção, na circulação, no consumo ou 
na destruição de riquezas, que são bens e 
serviços, estão sujeitos a essas diferentes 
sortes e nós não devemos sacrificar esses 
negócios, mas procurar recuperá-los”, 
sustentou o ministro.

Ciente da importância que o agro-
negócio representa para Mato Grosso e 
todo o país, Paulo Dias de Moura Ribeiro 
também ressaltou que o produtor rural 
precisa de mais segurança jurídica, a fim 

de se salvaguardar em casos de insolvên-
cia e recuperação judicial, mas ponderou 
que os Poderes Judiciário e Legislativo 
têm avançado nesse sentido. 

“Atualmente, o cenário jurídico não 
deixa claro o direito de o produtor rural 
individual requerer a recuperação judi-
cial. Uma recente decisão da 4ª Turma do 
STJ, por exemplo, permitiu ao produtor 
rural se beneficiar da recuperação judi-
cial mesmo que não apresente o registro 
empresarial emitido pela junta comercial. 
Por outro lado, a mesma Corte já teve um 
entendimento divergente. Em ambas as 
decisões, as votações não foram unânimes 
e criaram essa divergência”, pontuou. 
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na presença de ministros do STJ, oaB-MT traz 
tema de vanguarda para centro das discussões 

Ressaltando a relevância dos 
expositores do simpósio, que 

elencou como um dos maiores eventos 
realizados pela Ordem em 2019, o pre-
sidente da OAB-MT, Leonardo Campos, 
lembrou que são em discussões como 
estas que a jurisprudência é moldada, 
transformada e se consolida, destacando 
a importância do tema e a responsabili-
dade com que deve ser tratado.

“Quando falamos de recuperação 
judicial, da possibilidade de salvaguardar 
a empresa, estamos falando de relações 
sociais. A cada empresa fechada, é um 
posto de trabalho fechado num pais de 13 
milhões de desempregados. Temos que 
ter muita responsabilidade e maturidade 
para tratar esse tema e daí a importância 
da presença advocacia e principalmente 
do Poder Judiciário, por quem passa a 

segurança jurídica, que precisamos en-
frentar a cada dia no Brasil. Segurança 
jurídica atrai investimento e o contrário 
também é verdadeiro”, declarou Leonar-
do Campos ao abrir o simpósio.

Responsável pela organização do 
evento, o presidente da Comissão de Es-
tudos da Lei de Falência e Recuperação de 
Empresa da OAB-MT, Breno Augusto Pin-
to de Miranda, pontuou que o tema é sen-
sível, preocupante e oportuno, em virtude 
da crise vivida nos últimos anos no País, 
oportunidade em que também ressaltou a 
necessidade de evolução da atual legislação 
sobre a recuperação judicial e falência.

“A finalidade do instituto da recu-
peração judicial é oferecer mecanismos 
e instrumentos para que o devedor e o 
credor possam encontrar a solução que 
preserve as funções sociais das empre-

sas, como a geração de emprego, circu-
lação de bens e serviços e a geração de 
impostos. Nesse sentido, a realização de 
eventos como esse é fundamental para 
o aperfeiçoamento e evolução do siste-
ma de insolvência empresarial do País 
e acredito que o simpósio conseguiu 
alcançar sua finalidade. Fechamos com 
êxito e muito felizes, esse evento certa-
mente ficará marcado”, comemorou.

Além dos ministros do STJ, também 
ministraram palestras no evento nomes 
como do procurador do Distrito Federal 
Marlon Tomazette, do professor doutor 
da Faculdade de Direito da USP, Francis-
co Satiro de Souza, do desembargador do 
Tribunal de Justiça de Mato Grosso Mar-
cos Machado, dos juízes Pedro Ivo Lins 
Moreira e Anglizey Solivan de Oliveira, e 
do especialista em direito empresarial, com 

experiência internacional em recuperação 
de crédito, Octaviano Duarte Filho.

Dentre os temas debatidos estavam 
controle judicial e controvérsias atuais na 
recuperação judicial, medidas eficazes 
contra a fraude praticada pelo devedor 
insolvente, garantias reais e pessoais na 
recuperação judicial.

O simpósio contou com o apoio 
do Fórum Nacional de Juízes de Com-
petência Empresarial (Fonajem), do 
Tribunal de Justiça de Mato Grosso 
(TJMT), do Mestre Medeiros Advoga-
dos Associados, ERS Advogados As-
sociados, AJ1 Administração Judicial, 
ALFAJUD Administração Judicial, 
Kleiber Leilões, Ex Lege Administração 
Judicial, Finocchio e Ustra Sociedade de 
Advogados, Ernesto Borges Advogados 
e Bissolatti Sociedade de Advogados.

a relevância dos expositores
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Pioneiro na aplica-
ção das constela-

ções familiares no sistema 
judiciário brasileiro e autor 
da expressão “Direito Sis-
têmico”, o juiz do Tribunal 
de Justiça da Bahia Sami 
Storch marcou presença no 
I Fórum Internacional de 
Direito Sistêmico de Mato 
Grosso, realizado na OAB-MT. Na opor-
tunidade, Storch falou sobre quebrar pa-
radigmas e contou como surgiu a ideia 
de inovar a forma de trabalhar o Direito.

“A verdadeira missão da advocacia 
é unir partes que estavam separadas e o 
movimento misterioso que acontece nas 
constelações é justamente de unir o que 
estava separado. Essa ideia não é nova na 
advocacia, mas o Direito tomou rumos 
que em alguns momentos parece ter se 
distanciado de sua missão primordial”, 
ponderou o magistrado.

Sendo assim, insatisfeito com o tra-
balho mecânico que estava desempenhan-
do na Comarca em que atuava, resolveu 
inovar. “Pelos métodos tradicionais 
eu não via como fazer uma coisa 
útil, então comecei a pensar no que 
eu poderia fazer para meu trabalho 
dar resultado e resolvi começar a 
aplicar as constelações, que havia 
aprendido com o psicoterapeuta 
alemão Bert Hellinger. De repente, 
as audiências ganharam um colori-
do, um sentido e as pessoas ficavam 
felizes, satisfeitas”.

Sami Storch ressaltou que o Direi-
to vive uma permanente evolução, mas 
dar o primeiro passo rumo ao desco-
nhecido não é tão fácil. “O Direito vive 
essa permanente tensão entre tradição, 
que gera sentimento de pertencimento, 
e traição da tradição, que gera o pro-
gresso. Inovar, fazer algo que nunca foi 
feito antes, é uma traição em relação a 
tradição, traz até mesmo um sentimento 
de culpa, nos sentimos nos distanciando 
de uma tradição. Eu comecei de forma 
tímida, com aquele frio na barriga, mas 
é assim que vivemos no Direito, em per-
manente evolução”.

Ainda segundo ele, a história do 

Direito Sistêmico passa por Cuiabá, pois 
foi no Tribunal de Justiça de Mato Gros-
so, durante um curso de formação, que 
aplicou a constelação pela primeira vez 
em um grande grupo.

Dan Cohen - Constelador e escri-
tor norte-americano, Dan Cohen coroou 
o I Fórum Internacional de Direito Sistê-
mico de Mato Grosso com o 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 vio-
lentos. Antes do lançamento, por sua 

vez, Cohen contou a história de 
dois personagens do seu livro, 
bem como fez uma atividade de 
constelação com os presentes 
que se dispuseram.

 “É um prazer estar aqui 
nesse evento, estou muito fe-
liz. Eu fiquei honrado com a 
tradução do meu livro para o 
português e de ver o que frutifi-

cou de uma semente que foi plantada há 
dez anos. Esse livro me leva a fazer uma 
pergunta importante sobre o trabalho da 
constelação. Onde a consciência reside? 
Como permanecem conosco depois que 
deixam o corpo?”, questionou.

Segundo ele, sem entrar em ques-
tões religiosas ou espirituais, existem evi-
dencias científicas de que a consciência 
das pessoas que morreram está presente 
e que mortos e vivos podem se relacionar 
e se curar mutuamente.

“Eu constatei isso, como cientista, 
nas constelações que fiz e que participei. 
É isso que fazemos. Quando nós consi-
deramos que os representantes estão, na 

verdade, chamando a consciência, 
mas sem o corpo, criamos constela-
ções muito ricas e poderosas”.

O I Fórum Internacional de 
Direito Sistêmico foi fruto de uma 
parceria entre a OAB-MT, a Esco-
la Superior de Advocacia de Mato 
Grosso (ESA-MT), a Comissão de 
Direito Sistêmico da OAB-MT, os 
Institutos Oca e Gil Thomé, e a Fa-
culdade Faipe.

“a verdadeira missão da advocacia é unir partes que 
estavam separadas”, diz Sami Storch em evento na oaB-MT

oaB-MT recebe subprocurador fiscal para esclarecer dúvidas de tributaristas

Por iniciativa da Comissão de 
Estudos Tributários e Defesa 

do Contribuinte da Ordem dos Advo-
gados do Brasil – Sec-
cional Mato Grosso 
(OAB-MT) foi reali-
zada uma reunião am-
pliada para a advocacia 
que atua na área tribu-
tária a fim de esclarecer 
dúvidas, principalmen-
te, sobre os trâmites 
dentro da Procuradoria 
Geral do Estado. Para 
isso, a reunião da co-
missão contou com a 
participação do sub-
procurador fiscal da 

Procuradoria Geral do Estado (PGE), 
Jenz Prochnow Júnior.

Também participou a Vice-pre-

sidente da OAB-MT, Gisela Cardoso, 
que ressaltou a importância desse tipo 
de debate que trata de assuntos, não 

apenas das advogadas e 
advogados que militam na 
área, mas de todos os con-
tribuintes mato-grossen-
ses. “Este é um ramo mui-
to dinâmico do Direito e 
a precisamos de encontros 
como esses que são bastan-
te enriquecedores”.

Na data em que com-
pletou 35 anos de atuação na 
advocacia, sendo 16 anos na 
advocacia pública, o procu-
rador destacou a satisfação 
de poder realizar esse de-

bate dentro da OAB-MT. “Participar da 
Ordem é muito importante. Não adianta 
só cobrar, temos que fazer a nossa parte 
participando e contribuindo”.

Para a presidente da Comissão de 
Estudos Tributários e Defesa do Contri-
buinte, Daniele Fukui, a reunião, que tam-
bém abordou os procedimentos internos 
dos débitos inscritos em dívida ativa na 
PGE, foi extremamente produtiva.

“Sua abordagem foi clara, didá-
tica e pontual a respeito de como são 
os procedimentos dentro da PGE, es-
clarecendo sobre as possibilidades de 
o advogado buscar a solução junto ao 
órgão, antes de partir para o litígio 
como primeira opção”, declarou Da-
niele Fukui.

aperfeiçoamento



oaB-MT recebe equipe 
da Corregedoria nacional

Em novembro, a Ordem dos Ad-
vogados do Brasil – Seccional 

Mato Grosso (OAB-MT) recebeu a Cor-
regedoria da OAB Nacional. A equipe 
composta pelos corregedores Luiz René 
Gonçalves do Amaral e José Carlos de 
Oliveira Guimarães e a analista jurídica 
Aline Portela analisou a estrutura física e 
os processos em tramitação no Tribunal 
de Ética e Disciplina (TED).

Também integrou a comitiva o 

secretário-geral e corregedor nacional 
da OAB, Ary Raghiant Neto, que ava-
liou positivamente o trabalho realizado 
em Mato Grosso. “Saio de Cuiabá mui-
to feliz, encontramos inúmeros pontos 
positivos. O TED está de parabéns e 
alguns pontos que ainda são gargalos, 
vamos corrigir para a próxima inspe-
ção”, declarou.

Entre os pontos positivos desta-
cados pela corregedoria está a estrutura 

composta por 
11 turmas.

Ary Ra-
ghiant Neto 
ainda explicou 
que a avaliação 
é sempre muito 
positiva pois o 
papel da Cor-
regedoria Nacional é colher as informa-
ções relacionadas com o processo ético 

e, ao mesmo tempo, apresentar soluções 
para questões pontuais.

Para o presidente da OAB-MT, Le-
onardo Campos, as correições são um 
trabalho de extrema importância. “A 
Ordem cobra e cobra muito. Não pode-
mos deixar de fazer o dever de casa e dar 
exemplo. Esse olhar externo e atento da 
Corregedoria é fundamental para apa-
rarmos eventuais arestas e implementar-
mos sempre o melhor”, disse.

De acordo com o corregedor nacio-
nal, cada seccional tem sua autonomia 
administrativa, financeira e de gestão dos 
processos. “Portanto, nós trocamos as 
experiências das outras seccionais para 
que possamos melhorar”, completou.

Ao final dos trabalhos, a equipe da 
corregedoria nacional se reuniu com a 
diretoria da OAB-MT, o presidente, vice-
-presidente e secretário-geral do TED, 
João Beneti, Silvano Macedo e Christia-
no Gonçalves, respectivamente, para a 
entrega da Carta da Corregedoria e apre-
sentação do diagnóstico de trabalho.

A OAB-MT e a Caixa de Assistência dos Advogados de Mato 
Grosso (CAA-MT) firmaram um termo de cooperação 

com Associação dos Notários e Registradores de Mato Grosso (Ano-
reg –MT), a fim de dar celeridade à solicitação de certidões e consulta 
de informações.

De acordo com o documento, o intuito é estabelecer condições 
junto à Central Eletrônica de Integração e Informações (CEI) que pos-
sibilitem a consulta e a visualização das informações, bem como a so-
licitação de certidões e de documentos eletrônicos referentes aos atos 
notariais e registrais dos cartórios extrajudiciais do estado.

Ainda conformo o acordo, as informações hospedadas na Central 
Eletrônica deverão ser disponibilizadas à OAB-MT mediante acesso on-
-line, além disso, os advogados e advogados inscritos nos quadros da 
Ordem terão desconto de 10% nos valores para emissão de documentos.

O termo de parceria, por meio de acordo de cooperação, foi assi-
nado pelos presidentes da OAB-MT e da CAA-MT, Leonardo Campos e 
Ítallo Leite, respectivamente, e pela vice-presidente da Anoreg-MT, Ve-
lenice Dias de Almeida e Lima.
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oaB-MT e Caa-MT firmam termo de cooperação com anoreg-MT



No mês da Consciência Ne-
gra, comemorada em 20 de 

novembro, a Comissão de Defesa da 
Igualdade Racial da Ordem dos Advo-
gados do Brasil – Seccional Mato Gros-
so (OAB-MT) participa de inúmeros 
eventos alusivos ao tema, dentre eles o 
III Congresso Estadual da Unegro Pan-
tanal e o encontro denominado “Na rota 
da Ancestralidade”.

Com o intuito de promover o res-
peito, a proteção e a realização de todos 
os Direitos Humanos e liberdades fun-
damentais de igualdade, o III Congresso 
Estadual da Unegro Pantanal teve como 
tema “Negros e negras nos espaços de 
poder e em defesa da vida”. Já o evento 
“Na rota da ancestralidade - preservando 
o patrimônio material e imaterial”, pro-
movido no Museu de Imagem e Som de 
Cuiabá (Misc), contou com cortejo afro, 
palestras e sarau cultural.

O presidente da comissão, Auré-
lio Augusto Gonçalves da Silva Júnior, 
também esteve em Cáceres (a 230 km de 

Cuiabá) para o 1º Encontro de Capaci-
tação em Políticas Afirmativas e Sistema 
de Cotas, promovido pela Universidade 
do Estado de Mato Grosso (Unemat). 
Durante os dois dias, serão discutidos 
as políticas afirmativas e o sistema de 
cotas da Unemat, as ferramentas dis-
poníveis e os desafios das Comissões 
Permanentes de Verificação.

Além disso, o presidente também 
participou do II Congresso Mato-gros-
sense de Psicologia e Compromisso So-
cial e do III Encontro de Psicologia na 
Assistência Social, realizados no Centro 
Universitário de Várzea Grande (Uni-
vag). Gonçalves da Silva Júnior compôs 
a mesa “Todo racismo é uma forma de 
violência: reflexões sobre o racismo, polí-
ticas públicas e Direitos Humanos”.

“Essa discussão sobre racismo, 
políticas públicas e Direitos Humanos 
é muito importante, pois é uma pauta 
necessária na formação acadêmica e na 
prática profissional em todas as áreas do 
conhecimento”, declarou o presidente.
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Câmara de Cuiabá presta homenagem à oaB-MT
A Ordem dos Advogados do 

Brasil – Seccional Mato Gros-
so (OAB-MT) foi homenageada em 
sessão solene na Câmara de Cuiabá em 
reconhecimento à contribuição e visibili-
dade à causa da chamada “adoção tardia”. 
Além disso, a Comissão da Infância e Ju-
ventude (CIJ) da OAB-MT recebeu uma 
Moção de Congratulação do Legislativo 
Municipal pela relevância dos trabalhos 
desenvolvidos em prol da classe, do ser-
viço social e da sociedade. 

Por iniciativa do vereador Diego 
Guimarães, foram concedidas 26 moções 
de aplausos aos organizadores e voluntá-

rios da Semana da Adoção e, em especial, 
ao “Adoção na Passarela”, evento realizado 
em maio deste ano pela Comissão de In-
fância e Juventude da OAB-MT e Associa-
ção Mato-Grossense de Pesquisa e Apoio 
à Adoção (Ampara) com apoio do Tri-
bunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) 
para sensibilizar a sociedade acerca da 
adoção de crianças e adolescentes.

Também autor da proposta da 
Moção de Congratulação, aprovada 
por unanimidade do Legislativo, o ve-
reador Diego Guimarães ressaltou que 
a comissão desempenha uma função 
fundamental no Estado Democrático de 

Direito, assim como tem um importante 
papel no desenvolvimento da sociedade, 
com destaque especial para a organiza-
ção da Semana da Adoção. 

“Essa semana é, notoriamente, a es-
perança de muitas crianças e adolescentes 
de todo o Estado. É nela que muitos en-
contram o tão sonhado lar e é importante 
destacar o papel que a OAB-MT tem de-
senvolvido na tentativa de conceder um 
lar e, consequentemente, educação e saú-
de para pessoas que um dia foram esque-
cidas. Também é necessário ressaltar os 
serviços de cunho social que tem presta-
do na busca por atender não só os anseios 

da classe, mas de todos. Essa homenagem 
se faz justa pelos trabalhos desenvolvidos 
pela comissão com bravura e brilhantis-
mo”, ressaltou o vereador. 

A presidente da comissão, Tatiane 
de Barros Ramalho, agradeceu o reconhe-
cimento em nome de todos os membros 
da CIJ, lembrando que o trabalho é volun-
tário, mas feito de coração. “O trabalho é 
feito por pessoas que realmente buscam e 
acreditam na proteção integral do Direito 
da criança e do adolescente e que bata-
lham para que essas crianças e adolescen-
tes tenham um futuro realmente melhor e 
os direitos e garantias respeitados”.

Comissão da oaB-MT participa de eventos e traz reflexões sobre racismo 
consciência negra

Também em novembro, os encontros do Grupo de estudos jurídico sobre 
as relações étnico-raciais e igualdade racial, realizados pela Comissão de 

Defesa da Igualdade Racial na Escola Superior de Advocacia (ESA-MT), passaram a 
ser abertos ao público. 

A finalidade do grupo é constituir um espaço formativo permanente, promovido 
pelo Sistema OAB, com o intuito de fomentar o conhecimento jurídico e de legislações 
acerca das temáticas da igualdade racial e das relações étnico-raciais na advocacia.

Encontros abertos ao público



União

rondonópolis se transforma em Capital da advocacia
Sede dos principais eventos da 

advocacia-mato-grossense de 
2019, a cidade de Rondonópolis - sede 
da 1ª subseção da OAB-MT - recebeu 
a Conferência Estadual da Mulher Ad-
vogada e o Encontro Estadual da Jovem 
Advocacia, reunindo centenas de pro-
fissionais e estudantes para debater os 
novos rumos da classe.

A programação dos eventos que 
transformaram o município na capital 
da advocacia brasileira também contou 

com o Colégio de Presidente das Co-
missões de Direito da Mulher, reunin-
do 19, das 21 presidentes de todo o Es-
tado, além de integrantes da comissão, 
conselheiras estaduais e federal, e o 
Colégio de Presidentes das Comissões 
da Jovem Advocacia.

Para celebrar a categoria, a OAB 
Rondonópolis ainda promoveu o tradi-
cional baile do Rubi.

Desde ações práticas, como a re-
forma do parlatório da Mata Grande, 

que servirá de exemplo para todo o 
país, debates com grandes nomes do 
Direito brasileiro, definição de dire-
trizes para a advocacia mato-grossense 
até a confraternização entre profissio-
nais de todo o estado, fizeram com que 
Rondonópolis fosse proclamada, neste 
período, a capital da advocacia brasi-
leira pelo presidente Felipe Santa Cruz.

Para ele, a união da Conferência 
Estadual da Mulher Advogada com o 
Encontro Estadual da Jovem Advocacia 

representa uma ideia muito interessante.
O presidente da OAB-MT, Leonar-

do Campos, também ressaltou a impor-
tância dos eventos para planejamento 
do futuro da advocacia mato-grossense. 
“Precisamos estar unidos, cada vez mais 
fortalecidos, e ter uma visão global do 
que pensa a jovem advocacia, que hoje 
é maioria em nossa classe, e do que pre-
tende a mulher advogada. É o olhar do 
sistema OAB para esses dois importan-
tes pilares da nossa advocacia”.
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Vice-presidente da oaB-MT destaca evolução da 
advocacia em eventos para mulheres e jovens profissionais

Idealizada há pouco mais de três 
anos, a junção da Conferência Es-

tadual da Mulher Advogada e o Encontro 
Estadual da Jovem Advocacia num mes-
mo evento representa, segundo a vice-
-presidente da OAB-MT, Gisela Cardoso, 
o debate necessário acerca das duas maio-
res fatias da advocacia e que ainda reque-
rem um olhar especial do Sistema OAB.

Neste formado, os eventos foram 
realizados, pela primeira vez, em 2016, 
em Sinop. Agora, novamente presti-
giando a advocacia do interior do Esta-
do, Rondonópolis foi sede da conferên-
cia e do encontro.

A vice-presidente lembrou a evolu-
ção da classe ao longo desses últimos três 
anos. “Se fizermos uma reflexão apressa-
da, posso dizer que não mudou nada”, des-
tacou. No entanto, ao aprofundar o olhar 
sobre o sistema, Gisela Cardoso enume-
rou uma série de conquistas e espaços 
ocupados pelas mulheres advogadas no 
cenário nacional e estadual, assumindo a 

presidência das mais importantes comis-
sões temáticas da Ordem.

“Estamos caminhando, estamos 
mudando, mas precisamos dessa aten-
ção, precisamos desse olhar diferencia-

do, precisamos discutir, como estamos 
fazendo aqui”, ressaltou.

Atualmente, dos 19,6 mil inscritos 
ativos na OAB-MT, 9,4 mil são mulhe-
res advogadas e 6,8 mil fazem parte da 

jovem advocacia (profissionais com até 
cinco anos de inscrição). Sendo que as 
mulheres já representam mais de 54% 
da jovem advocacia.

Conforme a vice-presidente, essas 
duas maiores fatias da advocacia mato-
-grossense têm como característica em 
comum a inquietude, o inconformismo, 
a necessidade de sair da condição de co-
adjuvante e ser protagonista. 

“Então a OAB-MT vem reiterada-
mente realizando essas ações de forta-
lecimento, de reafirmação e de trazer a 
mulher advogada e o jovem advogado 
ao exercício da advocacia em condições 
iguais”, complementou.

Realizados em Rondonópolis, nos 
dias 28 e 29 de novembro, a Conferência 
Estadual da Mulher Advogada e o Encon-
tro Estadual da Jovem Advocacia reuniu 
grandes nomes do Direito nacional tra-
zendo ao centro do debate o exercício 
profissional e os desafios das advogadas e 
advogados no mercado de trabalho.
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não há no mundo a força que a advocacia
brasileira tem, destaca Felipe Santa Cruz

“Não há no mundo a força que 
a advocacia brasileira tem na 

constituição do seu estatuto. Não há!”, des-
tacou o presidente da OAB Nacional, Feli-
pe Santa Cruz, na Conferência Estadual da 
Mulher Advogada e Encontro Estadual da 
Jovem Advocacia em Rondonópolis.

Percorrendo o mundo na repre-
sentação da advocacia brasileira, Felipe 
Santa Cruz destacou a força da classe no 
Brasil, que tem consagrada em sua Cons-
tituição Federal a indispensabilidade do 
advogado (a) na administração da Jus-
tiça. Ele lembra que na Argentina, por 
exemplo, o profissional se inscreve na sua 
província, sem qualquer controle nacio-
nal de ética ou presença da advocacia em 
sua Carta Magna.

“Isso foi dado à advocacia? É um 
presente? Não. Esse é o papel histórico 
da advocacia, clamando pela democracia, 
pelos direitos de quem não tem direito, 

do acusado e do culpado que precisam do 
advogado”, complementou.

Lembrando a luta de Sobral Pinto, 
ele destacou que, na história da OAB, não 
importa a linha ideológica das pessoas 
- se são de direita ou de esquerda -, só 
entra nela quem defendeu democracia, 
liberdade e contraditório, a exemplo de 
Rui Barbosa, Eduardo Seabra Fagundes, 
Sobral Pinto, Raymundo Faoro e vários 
outros profissionais.

Ao contrário, aqueles que seguiram 
o autoritarismo, que aceitaram colocar 
seu talento a serviço de uma arbitrarie-
dade da sociedade, não constam em ne-
nhuma página da história da entidade, 
conforme ressaltou o presidente.

Em que pese a preocupação cons-
tante com o mercado de trabalho por 
aqueles que ingressam na profissão, Felipe 
Santa Cruz apontou um crescimento de 
10% no setor e, num ano em que o siste-

ma de Justiça recebeu uma série 
de ataques, ele considerou positi-
va a aprovação da criminalização 
da violação às prerrogativas da 
advocacia, incluindo na legisla-
ção brasileira uma lei existente em 
pouquíssimos países do mundo.

Avanços como esses foram 
o alvo principal da Conferência 
Estadual da Mulher Advogada e 
Encontro Estadual da Jovem Ad-
vocacia da OAB-MT.

“O processo político para 
a composição do Conselho Federal re-
flete maiorias por região e nós temos 
que mudar a nossa cultura para que isso 
ande em paralelo com a participação 
das mulheres. Esse processo precisa ser 
transformado e foi, no final da gestão 
passada, e será na próxima gestão com a 
ampliação da participação as mulheres 
advogadas”, explicou Felipe Santa Cruz.

A diminui-
ção da cláusula 
de barreira da 
jovem advo-
cacia de cinco 
para três anos de 
exercício profis-
sional para a dis-
puta dos cargos 
de conselheiros 
da Ordem, se-

gundo o presidente nacional, parece um 
pequeno passo, mas pode ser considera-
da um grande avanço. 

Isso porque, conforme o estatuto, 
a presidência da Comissão Nacional da 
OAB Jovem deve ser exercida por um 
conselheiro federal. “Na próxima gestão, 
será presidente da OAB Jovem Nacional, 
um jovem advogado”, comemorou.

Para quebrar essas barreiras que 
permitam que mulheres advogadas e 
jovens advogados ocupem seus devidos 
espaços, Felipe Santa Cruz avalia que é 
necessário também derrubar as frontei-
ras externas, da sociedade, para que es-
sas políticas inclusivas sejam realmente 
transformadoras.

“Fronteiras foram quebradas para 
que os senhores possam ultrapassá-las, 
não existe mais o controle de uma peque-
na elite da advocacia nacional”, disse. 

rondonópolis homenageia presidente nacional da oaB
Ao receber, pela primeira vez, 

a visita do presidente nacio-
nal da OAB, a subseção de Rondonó-
polis homenageou Felipe Santa Cruz 
em reconhecimento ao trabalho que 
vem desempenhando.

“Não podemos, pois, deixar de 
exaltar o empenho, principalmente, na 
articulação política do presidente Feli-
pe Santa Cruz, especialmente quanto à 
derrubada dos vetos da Lei de Abuso 
de Autoridade, sempre atuando com 
independência e destemor, por esta 
razão, a 1ª subseção de Rondonópolis, 
quebrando o protocolo, tem a honra 
de lhe fazer uma singela homenagem”, 
declarou o presidente da OAB Rondo-
nópolis, Stalyn Paniago.

Ele lembrou de episódios recentes 

vivenciados pelo Procurador Nacional 
de Defesa das Prerrogativas, Técio Lins 
e Silva, ao ter que passar por revista no 
Supremo Tribunal Federal (STF), e a 
infeliz interrupção na sustentação oral 
da presidente da Comissão Nacional 
da Mulher Advogada, Daniela Lima de 
Andrade Borges, que 
repercutiu em todo o 
país, para ressaltar a 
necessidade premente 
de defesa das prerro-
gativas da advocacia.

“Nesta luta, a 
OAB não pode se si-
lenciar frente a essa 
realidade e a aprova-
ção da Lei 7.596/17 
confirma o empenho 

institucional ao se tipificar a expressa 
criminalização da conduta daquele que 
viola as prerrogativas dos advogados e 
advogadas”, completou o presidente da 
OAB Rondonópolis.

A homenagem assinada por toda 
a diretoria da subseção reconhece os 

relevantes serviços prestados por Fe-
lipe Santa Cruz à advocacia rondono-
politana, na condução da OAB nacio-
nal, na luta intransigente da defesa das 
prerrogativas e da cidadania.

Também foi homenageado, na 
cerimônia, o presidente da OAB-MT, 
Leonardo Campos. “Ouso dizer que é o 
presidente de seccional que mais vezes 
tem visitado a subseção de Rondonó-
polis”, afirmou Stalyn Paniago.

Leonardo Campos dividiu a ho-
menagem com toda a diretoria da OAB-
-MT e a advocacia mato-grossense.

Pelos serviços prestados no Po-
der Judiciário, o diretor do Foro da 
comarca de Rondonópolis, Francisco 
Rogério Barros, também foi homena-
geado durante os eventos.
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advogada do Maranhão visita oaB-MT 
para conhecer projetos voltados aos idosos

A fim de trocar experiências e fortalecer parcerias, a 
Comissão de Direito do Idoso da Ordem dos Advo-

gados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB-MT) recebeu 
a visita da presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do 
Idoso da Seccional do Maranhão, Bruna Feitosa.  Na oportuni-
dade, o presidente da comissão da OAB-MT, Isandir Oliveira de 
Rezende, apresentou três projetos já desenvolvidos no estado e 
que devem ser levados à OAB Nacional.

“Mostramos o levantamento que fizemos no Poder Judici-
ário do número de processos em trâmite relacionados à pessoa 
idosa, bem como a proposta de criação da Vara Especializada 
da Pessoa Idosa. Também expusemos a Lei do Transporte, que 
oferece gratuidade em passagens intermunicipais para idosos, e 
a participação do Jovem Advogado nos Conselhos Municipais 
de todas as cidades do estado”, explicou Isandir Rezende.

Segundo o presidente, esses projetos foram apresentados 
em encontros que a comissão participou em outros estados e 
então começou um despertar interessante. “As pessoas começa-
ram a querer vir a Mato Grosso para conhecer nosso trabalho. 
Nós também estamos encontrando outras questões em outras 
comissões, a gente aprende com eles e eles aprendem com a gen-
te. Estamos fazendo essa troca de informação de Norte a Sul de 
Leste a Oeste”.

 Por fim, o presidente destacou que o objetivo em comum 
entre as comissões de todas as seccionais é o melhor para o ido-
so. “E temos que ressaltar que Mato Grosso está presente nesses 
dez anos da política social falando sobre a pessoa idosa”.

oaB-MT é convidada para compor corpo técnico da CPI da Energisa 

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional 
Mato Grosso (OAB-MT), por meio das Comis-

sões de Defesa do Consumidor e de Direito de Energia, foi 
convidada para compor o corpo técnico da Comissão Par-
lamentar de Inquérito (CPI) da Energisa, em andamento na 
Assembleia Legislativa.

“Fomos convidados pelo relator da CPI, deputado es-
tadual Carlos Avalone, para participar internamente dos 
trabalhos, auxiliando no desenvolvimento dos estudos, dos 
relatórios técnicos, acompanhando os pareceres”, explicou o 
presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB-
-MT, Carlos Rafael Demian Gomes de Carvalho.

Além disso, segundo ele, a OAB-MT foi convidada para 
participar tecnicamente de todas as oitivas que forem realizadas 
pela CPI, não apenas como espectadora, mas colhendo dados e 
fazendo questionamentos, quando entender pertinente.

“O debate da CPI da Energisa vai muito além de falar 
da má prestação do serviço, envolve o sistema de destruição 
de energia de todo o Estado, a questão dos tributos. Então, o 
entendimento foi de que vamos ter um trabalho muito maior e 
é justamente o que queríamos”, pontuou Carlos Rafael.

Também estava presente na visita institucional feita 
ao parlamentar, a presidente da Comissão de Direito de 
Energia, Fabrina Ely Gouvea, e os membros das Comis-
sões do Consumidor, Claiton Luiz Panazzolo, e de Energia, 
Thiago Alves Bernardes.



Presidente da Comissão de Se-
gurança da subseção de Ron-

donópolis da Ordem dos Advogados do 
Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB-
-MT), o advogado Odair Moura reuniu-
-se, em Cuiabá, com representantes do 

Executivo, Legislativo e conselheiros de 
segurança pública do Município e o se-
cretário de Estado de Segurança Pública, 
Alexandre Bustamante, para apresentar 
propostas de melhorias na prestação de 
serviços no setor e integração entre as 

forças de segurança e a comunidade.
Entre os principais assuntos trata-

dos, estão a reforma da Base Comunitá-
ria da região Salmen, repasse de recursos 
para a realização do projeto de aulas de 
Judô para 400 crianças e adolescentes, 

curso de Polícia Comunitária, a criação de 
um fórum anual de Segurança Pública em 
Rondonópolis e o processo de aquisição 
de 130 aparelhos de rádio digital para as 
polícias e bombeiros que atuam na região.

De acordo com o representante 
da OAB Rondonópolis, entre 
os resultados positivos estão 
a realização do fórum e do 
curso de Polícia Comunitá-
ria para o efetivo das forças 
de segurança e lideranças co-
munitárias já previstos para 
o próximo ano.

Também serão analisa-
das pela Secretaria de Estado 
de Segurança Pública (Sesp) 
a possibilidade da reforma da 
base comunitária e da realiza-
ção do curso de judô.

Jornal da OAB-MT - Novembro-2019 - 11 www.oabmt.org.br  aproximação institUcional

oaB Tangará da Serra apresenta anseios 
da classe em visita institucional do TJMT 

oaB rondonópolis participa de reunião com 
secretário por ações de Segurança no município

A Subseção de Tangará da 
Serra da Ordem dos Ad-

vogados do Brasil – Seccional Mato 
Grosso (OAB-MT) recebeu a visita 
institucional da diretoria do Tribunal 
de Justiça de Mato Grosso (TJMT). 
Na oportunidade, a advocacia pôde 
apresentar os anseios da classe quanto 
aos serviços jurisdicionais da região. 

De acordo com o presidente da 
OAB Tangará da Serra, Franco Ariel 
Bizarello dos Santos, a presença da 
diretoria do TJMT na casa da advo-
cacia, além de quebrar paradigmas, 
é de fundamental importância para 
aproximação institucional. “Essa ad-
ministração é muito acessível, sem-
pre nos recebe muito bem e agora 
nos contemplou com essa visita em 
nossa casa, dialogando com a advo-
cacia, ouvindo as dificuldades que 
temos no exercício da nossa ativi-
dade e, acima de tudo, procurando 
saber os rumos daquilo que depende da 
intervenção do TJMT para que se preste 
um serviço de qualidade para o cidadão.

A visita, realizada pela presidente 
do TJMT, Carlos Alberto Alves da Rocha, 
e pelo corregedor-geral de Justiça, Luiz 

Ferreira da Silva, faz parte do projeto “Ju-
diciário em Movimento”, que completou 
sua terceira edição em Tangará da Ser-
ra. “Temos mantido um relacionamento 
muito bom com a OAB-MT e no Judi-
ciário em Movimento temos visitado as 

comarcas e mantido um relacionamento 
afinado com as subseções. Viemos na casa 
dos advogados ouvi-los, saber suas difi-
culdades, críticas e sugestões”, ressaltou 
Alves da Rocha. 

A advogada Ledi Bridi, que também 

participou da reunião com a diretoria 
do Poder Judiciário, elogiou a iniciativa. 
“Pela primeira vez, após quase 20 anos de 
profissão, eu vejo esta proximidade do Po-
der Judiciário com a classe de advogados 
e, justamente o advogado, é aquele que 
mais sabe os problemas que estão acon-
tecendo, tem sugestões de solução. Com 
esta reunião todos saem ganhando”.

Dentre as demandas apresentadas 
pela advocacia, estavam a melhoria da 
infraestrutura do fórum, a preocupação 
com a segurança do armazenamento dos 
documentos inseridos no Processo Judici-
ário Eletrônico (PJe), bem como questões 
relacionadas à criação da Vara da Saúde 
do Estado e à calculadora automática para 
pagamento de precatórios.

Na passagem da diretoria do TJMT 
pela Comarca de Tangará da Serra tam-
bém foi realizada uma audiência pública 
para desenvolvimento do planejamento 
estratégico (2021/2026), oportunidade 
em que a Subseção da OAB-MT registra-
mos pleitos como a elevação da Comarca 
para entrância especial, criação de mais 
uma Vara para a Comarca de Sapezal e de 
Barra do Bugres e instalação da Comarca 
de Nova Olímpia.
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Conheça os atletas e times campeões 
dos 3º Jogos da advocacia de MT

PUC Minas oferece descontos em graduação e pós-graduação

Garra, superação, técnica e emo-
ção. Ingredientes que mar-

caram a terceira edição dos Jogos da 
Advocacia promovidos pela Caixa de As-
sistência dos Advogados de Mato Gros-
so (CAA/MT) nos dias 14, 15 e 16 de 
novembro, em Cuiabá. O maior evento 
esportivo da advocacia mato-grossense 
reuniu 260 advogados e advogadas das 
cidades de Cuiabá, Campo Verde, Ron-
donópolis, Sinop, Tangará da Serra, Vár-
zea Grande, Jaciara, Nova Mutum, Pri-
mavera do Leste e Sapezal. 

Os primeiros colocados nas moda-
lidades futebol society, futevôlei, beach 
tennis, natação, tênis de mesa e tênis re-
presentarão Mato Grosso nos Jogos Na-
cionais da Advocacia, em Goiânia (GO), 

no mês de junho de 2020.
“Os Jogos mais uma vez inte-

grando a classe advocatícia da capital 
e interior, os jovens advogados e os ad-
vogados mais experientes. Todos, junta-
mente com seus familiares, participan-
do desse momento único na advocacia 
de Mato Grosso. Em nome da diretoria 
da CAA/MT, agradeço a todos os atletas 
que acreditaram no evento e que, ano a 
ano, contribuem para o crescimento dos 
Jogos da Advocacia”, declara o presiden-
te da CAA/MT, Itallo Leite.

Estreante na competição e meda-
lha de ouro, a advogada e tenista Débo-
ra José Lemes aprovou os Jogos. “Achei 
muito bem organizado. Isso contribui 
para o atleta interagir mais e se preo-

cupar somente com a par-
tida. O evento é bom não 
somente para a advocacia, 
mas para o crescimento do 
tênis no estado”.

A avaliação positiva 
vem também do time tricam-
peão do futebol society femi-
nino Delação Premiada. “Foi 
um campeonato intenso, com 
jogos difíceis, mas tivemos 
uma estrutura muito boa fora 
de campo como, por exem-
plo, o espaço de fisioterapia. 
A organização estava perfeita 
e a Caixa, a cada ano, se supe-
ra”, afirma a capitã da equipe, 
Daiane Farias.

Os 3º Jogos da Advoca-
cia tiveram o apoio da OAB-
-MT e a patrocínio da Asta 
Linhas Aéreas, Programa de 
Modernização da Advocacia 
(Promad) e Unimed Cuiabá.

A Caixa de Assistência dos 
Advogados de Mato Grosso 

(CAA/MT) e a Pontifícia Universidade 
Católica de Minas Gerais (PUC Minas) 
celebraram acordo de cooperação que 
assegura descontos nas mensalidades 
dos cursos de graduação e pós-gradua-
ção. Esse benefício é para advogados(as) 
e estagiários(as) inscritos na OAB-MT e 
para os dependentes. 

Para ingresso nos cursos de gradua-

ção (limitados àqueles inclusos no termo 
de cooperação - mais de 100 opções) será 
concedido desconto de 20%. Este é válido 
para a modalidade presencial e a distância. 

Entretanto, o benefício é condi-
cionado à prévia aprovação do benefi-
ciário em processo seletivo de ingresso 
no PUC Minas. A manutenção/renova-
ção semestral dependerá da regularida-
de de matrícula e do adimplemento das 
demais obrigações previstas no contrato 

de prestação de serviços educacionais. 
Já para os cursos de pós-gradu-

ação, profissionais da advocacia e seus 
dependentes têm 15% de desconto – 
percentual aplicado tanto a modalidade 
presencial quanto a distância. 

O desconto previsto na parceria não 
é cumulativo e permanecerá válido até 
a conclusão da respectiva graduação ou 
pós-graduação pelo beneficiário. 

A PUC Minas é considerada uma 

das melhores universidades privadas do 
Brasil segundo ranking do Times Higher 
Education e pelo Guia do Estudante. Atu-
almente, a instituição possui mais de 73 
mil alunos em seus cursos de graduação e 
pós-graduação distribuídos em sete cam-
pus localizados nas cidades de Belo Hori-
zonte, Betim, Contagem, Arcos, Poços de 
Caldas, Serro, Uberlândia, Barreiro, Praça 
da Liberdade e São Gabriel. Além dos cur-
sos ministrados na modalidade EaD.

Futebol Society Feminino Livre – Delação Premiada
Futebol Society Masculino – La Barca
Futebol Society Masculino Super Master – Veteranos de Guerra
Tênis de mesa misto – Leonardo de Mesquita Vergani
Tênis individual feminino – Débora José Lemes
Tênis individual masculino – Clodoaldo Piacentini
Tênis dupla masculino - Alexandre Vitor Murata Costa e Lindebergue 
Joalquim
Beach Tennis dupla feminino – Xênia Artmann Guerra e Francisca Helena 
Fernandes de Castro
Beach Tennis dupla masculino – Lindbergue Joalquim / Alexandre Vitor 
Murata Costa
Beach Tennis dupla mista - Xênia Artmann Guerra / Alexandre Vitor Murata 
Costa
Futevôlei masculino – Sadi e Cacá
Natação 100m Livre – Rafael Souza Nascimento

Confira aqui os campeões 
dos 3º Jogos da Advocacia:
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Profissionais da advocacia têm até 45% 
de desconto nas drogarias Pague Menos

A Coordenação Nacional das 
Caixas de Assistência dos Ad-

vogados (Concad) da OAB Nacional ce-
lebrou parceria com a rede de drogarias 
Pague Menos. Com isso, os advogados(as) 
e estagiários(as) inscritos na OAB Mato 

Grosso passam a contar com descontos ex-
clusivos para a compra de medicamentos. 

O convênio prevê desconto míni-
mo de 20% em medicamentos de mar-
ca tarjados e de 45% em medicamentos 
genéricos tarjados. Importante informar 

que o desconto não é cumulativo. 
Para ter o benefício, é preciso acessar o 

site do Clube de Serviços aos Advogados da 
Concad (www.clubedeservicos.oab.org.br/) e 
cadastrar-se. No ato da compra, será necessá-
ria a apresentação da Carteira da Ordem na 

unidade da drogaria Pague Menos. 
A rede Pague Menos tem lojas em 

todo o Brasil. Em Mato Grosso, as uni-
dades estão localizadas em Cuiabá, Lucas 
do Rio Verde, Rondonópolis, Sinop, Sor-
riso e Várzea Grande.

A Caixa de Assistência dos Advogados de 
Mato Grosso (CAA/MT) informa que en-

trará em férias coletivas no período de 23 de dezem-
bro a 06 de janeiro.  Todas as atividades serão reto-
madas no dia 07 de janeiro. 

Já o Estacionamento dos Advogados – locali-

zado próximo ao Fórum Cível e Criminal da capital 
– estará fechado de 20 de dezembro a 20 de janeiro. 

A diretoria da Caixa de Assistência dos Advo-
gados de Mato Grosso deseja a todos os profissionais 
da advocacia e seus familiares um Feliz Natal e um 
2020 de muita saúde, paz e prosperidade.

Caa/MT retoma atividades em janeiroConheça as escolas que 
oferecem descontos aos 
profissionais da advocacia

Confira as unidades de ensino conveniadas 
à CAA/MT que oferecem descontos e con-

dições especiais aos advogados(as) e estagiários(as) 
inscritos na OAB-MT. Para ser beneficiado, é necessá-
rio apresentar a Carteira da Ordem quando solicitada 
pela empresa parceira. 

n BARRA DO BUGRES
Escola Carrossel

n CÁCERES
CIC – Coração Imaculada Conceição
Colégio Salesiano Santa Maria
Q.I. Centro Educacional

n COLÍDER
Colégio Alternativo

n CUIABÁ
Bebê Prime
CEMA – Centro Educacional Maria Auxiliadora
CIN – Colégio Isaac Newton
Colégio Coração de Jesus
Educere Escola de Infância
Escola Nossa Geração
Portal dos Anjos Berçário e Pré-escola
Sesi Escola
Tia Coruja

n PRIMAVERA DO LESTE
Colégio Nova Geração

n SINOP
Escola Gradus Vita

n TANGARÁ DA SERRA
Avance Colégio e Cursos

n VÁRZEA GRANDE
Sesi Escola

 
As condições gerais de cada convênio estão 

disponíveis para consulta no site www.caamt.com.
br/convenios ou no aplicativo 

CAA OAB MT (download gratuito).
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O conselho pleno do Tribunal 
de Contas do Estado de Mato 

Grosso (TCE-MT) aprovou por unanimi-
dade, na sessão desta terça-feira (3), o pe-
dido da Ordem dos Advogados do Brasil 
– Seccional Mato Grosso (OAB-MT) para 
instituir, no âmbito de seus processos, a 
contagem de prazos em dias úteis.

Conforme a proposta, foram alte-
rados o artigo 263 e o §1º do artigo do 
Regimento Interno do TCE-MT, estabele-
cendo, assim, a contagem dos prazos pro-
cessuais apenas em dias úteis.

Presidente da OAB-MT, Leonardo 
Campos fez a sustentação oral do pedi-
do, momento em que solicitou também 
ao TCE-MT a alteração do regimento 
para garantir a suspensão dos prazos 
processuais no período de 20 de dezem-
bro a 20 de janeiro – recesso forense -  
de forma definitiva.

Anualmente o TCE-MT atende o 
pedido da Ordem para assegurar as férias 
da advocacia e, agora, o recesso será nor-
matizado pela Corte de Contas.

Normatizada pelo Código de Pro-
cesso Civil (CPC) de 2015, a contagem de 
prazos processuais em dias úteis é utiliza-
da por todo o sistema judicial brasileiro e, 

especialmente em Mato Grosso, também 
a pedido da OAB-MT, passou a ser apli-
cada nos âmbitos das administrações es-
tadual e municipal de Cuiabá por meio de 
leis editadas neste ano.

“A contagem de prazos em dias 
úteis permite ao profissional, quer ele da 
advocacia, da contabilidade ou até mes-
mo os próprios gestores que peticionam 
neste Tribunal de Contas desenvolver 
um trabalho com maior qualidade por-

que terão mais tempo para peticionar, o 
que nos traz qualidade de vida. Muitas 
vezes os advogados e aqueles que são ju-
risdicionados por este Tribunal precisam 
passar os fins de semana peticionando, 
trabalhando nas suas teses”, sustentou o 
presidente da OAB-MT.

Com a alteração, não há mais o 
risco de um prazo publicado numa 
quinta-feira, por exemplo, se encerre 
na segunda-feira, permitindo às partes 

envolvidas gozar do descanso aos 
fins de semana assegurado aos 
trabalhadores brasileiros.

Leonardo Campos ainda 
detalhou que, ao contrário do 
que se questiona, a medida não 
prejudica a celeridade proces-
sual, pelo contrário, apenas traz 
segurança jurídica àqueles que 
buscam resolver uma questão no 
sistema judicial.

O procurador-geral de con-
tas, Alisson Carvalho de Alencar, 
destacou que o Ministério Públi-
co de Contas é 100% favorável à 
proposta da OAB-MT e ressaltou 
a essencialidade da entidade para 
o trabalho do controle externo 

da administração da pública.
Presidente do TCE-MT, o conse-

lheiro Domingos Neto afirmou que a 
OAB-MT vem desenvolvendo um tra-
balho hercúleo em prol da advocacia 
mato-grossense.

Já o relator da matéria, conselheiro 
Guilherme Maluf, ao se manifestar favo-
rável à proposta, também elogiou o traba-
lho da Ordem por meio das diversas ações 
desempenhadas junto ao TCE-MT.

TCE-MT institui contagem de prazos em 
dias úteis e regulamenta férias da advocacia

“Vivemos um tempo de ebulição do Processo 
Penal”, avalia processualista em visita a MT

conqUistas da advocacia

Na presença de mais de 200 pes-
soas, que lotaram o auditório 

da Ordem dos Advogados do Brasil – Sec-
cional Mato Grosso (OAB-MT), o profes-
sor titular de Direito Processual Penal da 
Universidade de São Paulo, Gustavo Hen-
rique Righi Ivahy Badaró, falou sobre as 
polêmicas e peculiaridades do Processo 
Penal na atualidade. Considerado um dos 
maiores processualistas dos dias atuais, 
Badaró destacou que o país vive um tem-
po de fervor do Processo Penal, que não 
tem prazo para terminar.

Para mostrar os tempos de mudan-
ças e incertezas no Direito Penal e no Pro-
cesso Penal como um todo, ele destacou 
alguns temas que considera princípios 
fundantes do Processo Penal, tais como 
o princípio da legalidade e da presunção 
da inocência. Badaró também ressaltou 
que, para ele, falar de perspectivas e atu-
alidades do Processo Penal é muito mais 

compartilhar inquietações do que pro-
priamente trazer certezas ou posições de-
finitivas.

“Fiquei muito feliz com o convite 
e confesso que, eu gostar de falar sobre 
Processo Penal é compreensível, sou uma 
pessoa que tem desvio, mas todos vocês 
gostarem de ouvir alguém falar de Proces-
so Penal é mais inquietante”, brincou ao 
dar início a sua fala. O professor ponde-
rou, na sequência, que não acredita que o 
Processo Penal vive um quadro de trans-
formações.

“Quando falamos em transforma-
ção parece algo que estava ou se encon-
trava em determinado estado, sofre um 
período de mudanças e depois passa a ter 
nova característica. Nós vivemos, na ver-
dade, um tempo de ebulição do Processo 
Penal, ebulição contínua, e não sabemos 
quando ele vai parar de ferver”, pontuou.

Representando a diretoria da OAB-

-MT, o conselheiro federal e idealizador 
da vinda de Badaró a Mato Grosso, Ulis-
ses Rabaneda, ressaltou a importância da 
discussão e a honra em ter o tema abor-
dado pelo professor. “É uma honra tê-lo 
aqui, nos brindando com sua sabedoria, 
trazendo a sua visão e seus ensinamentos, 
especialmente em temas sensíveis na atu-
alidade do Processo Criminal, em tempos 
de Lava Jato, tempos de discussão sobre a 
presunção da inocência, do contraditório 
e da ampla defesa em relação a ordem de 
apresentação das alegações finais”.

Já o presidente da Comissão de Pe-
nal e Processo Penal da OAB-MT, Leonar-
do Luis Nunes Bernazzolli, responsável 
pela organização do evento, agradeceu o 
empenho de todos para que se tornasse 
realidade e tivesse o objetivo alcançado.

“Nosso intuito foi trazer uma abor-
dagem técnica e objetiva das recentes mu-
danças na legislação penal e processual 

penal, bem como as polêmicas decisões 
proferidas pelas Cortes Superiores, a fim 
de fazer uma análise Jurídica das prin-
cipais inovações e polêmicas incidentes 
no Processo Brasileiro, permitindo uma 
discussão técnica quanto à constituciona-
lidade dessas mudanças legais e jurispru-
denciais”, finalizou.
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A vice-presidente da Ordem dos Advogados do 
Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB-MT), 

Gisela Cardoso, fez uma visita institucional à Subseção 
de Sinop da OAB-MT. Na oportunidade, a vice-presiden-
te apresentou um balanço das principais ações realizadas 
pela Seccional em 2019. 

Em novembro, Cuiabá se tornou palco do 
I Encontro do Centro-Oeste de Apoio à 

Adoção (Encoapa), que teve por objetivo debater 
os avanços e desafios da adoção. O evento foi re-
alizado pela Comissão da Infância e Juventude da 
Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato 
Grosso (OAB-MT), pela Associação Nacional de 
Apoio à Adoção (ANGAAD), Associação Mato-
-grossense de Pesquisa e Apoio à Adoção (Ampa-
ra) e pelo Tribunal de Justiça do Estado (TJMT).

Dentre os temas abordados estavam “A 
esperança de ter esperança”, “Os impactos do 
trauma no desenvolvimento da criança e do 
adolescente”, “O direito à convivência familiar 
e comunitária e a busca ativa” e “A preparação 
dos pretendentes à adoção e o acompanhamento 
pós-guarda para adoção”.

vice-presidente da oab-
mt faz balanço da gestão 

cuiabá sedia i encontro 
do centro-oeste de 
apoio à adoção

evento debate reforma tributária e 
seu potencial impacto no agronegócio 

oab-mt intervém por trabalhadores 
do aterro sanitário de cuiabá 

O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 
Felipe Santa Cruz, bem como o presidente e o diretor-tesou-

reiro da Seccional Mato Grosso, Leonardo Campos e Helmut Flávio Pre-
za Daltro, respectivamente, prestigiaram o evento realizado em parceria 
pelas Comissões de Estudos das Questões Jurídicas do Agronegócio e de 
Estudos Tributários e Defesa do Contribuinte da OAB-MT. 

A fim de debater a Reforma Tributária em tramitação no Congresso 
Nacional e seu potencial de impacto no agronegócio, as comissões trou-
xeram a Mato Grosso o especialista no assunto, secretário-geral da Co-
missão de Assuntos Tributários da OAB – Seccional do Distrito Federal, 
Eduardo Lourenço.

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB-MT), por meio do secre-
tário-geral Flávio José Ferreira, se reuniu com representantes dos trabalhadores do aterro 

sanitário de Cuiabá e da Prefeitura Municipal, a fim de saber como ficará a situação das mais de 100 
famílias que tiram o sustento do local, que passará a ser operado pela iniciativa privada.

De acordo com o secretário-geral, que também é presidente da Comissão de Direitos Humanos 
da OAB-MT e vistoriou o aterro, a prefeitura já realizou um estudo para definir para onde essas famílias 
serão destinadas, mas é preciso saber as medidas concretas que serão tomadas.  
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A presidente da Comissão de Saúde da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional 
Mato Grosso (OAB-MT), Kárita Barbosa Borges da Silva, marcou presença na 
audiência pública promovida pela Câmara Municipal de Cuiabá para debater a 
criação de políticas e ações de conscientização sobre a Dislexia.

O presidente da Comissão de Direito 
Condominial da Ordem dos Advogados do 
Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB-MT), 
Miguel Zaim, lançou a primeira edição 
do livro “Síntese do Direito Condominial 
Contemporâneo”, que tem como propósito 
fornecer uma visão panorâmica do Direito 
Condominial, esclarecendo o texto legal, 
os posicionamentos da doutrina e da 
jurisprudência acerca dos temas que 
circundam a rotina em condomínio.

A convite do Instituto Brasileiro de Rastreamento de 
Ativos (IBRA), o presidente da Comissão de Estudos da 
Lei de Falência e Recuperação de Empresa da Ordem dos 
Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB-
MT), Breno Augusto Pinto de Miranda, participou do II 
Seminário Internacional sobre Rastreamento de Ativos, 
realizado no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A Conferência Estadual da Mulher Advogada e o Encontro Estadual da Jovem 
Advocacia, realizados em conjunto no mês de novembro, transformaram 
Rondonópolis na capital da advocacia mato-grossense. Com a presença do presidente 
nacional da OAB, Felipe Santa Cruz, os eventos reuniram centenas de profissionais e 
estudantes para debater os novos rumos da classe.

Faltando menos de um ano para as eleições municipais, além 
das já conhecidas resoluções que definem as regras do pleito, 
alterações legislativas também terão impacto em 2020. Para 
abordar essas mudanças, a Escola Superior de Advocacia de 
Mato Grosso (ESA-MT), em parceria com o Grupo Atame, 
promoveu o curso “Crimes Eleitorais – Eleições 2020”.

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Reynaldo da Fonseca 
prestigiou o lançamento do livro “Processo Administrativo Tributário 

no Piauí”, coordenado pelo advogado de Mato Grosso e conselheiro do 
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), Thiago Dayan.


