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ELEIÇÃO DA OAB/MT

Proximidade acirra debate
Troca de acusações e propostas marcam campanha pela entidade que representa os advogados em Mato Grosso

SONIA FIORI

DA REDAÇÃO

Aeleição da nova diretoria da OAB de Mato Grosso, no dia
23 deste mês, é marcada pela batalha acirrada à
presidência entre os candidatos José Moreno, Maurício

Aude e Pio da Silva. Neste especial para A Gazeta, os postulantes

reforçam as propostas, analisam o mercado de trabalho e a
qualidade dos cursos oferecidos por instituições de ensino. Prometem
rever itens como a relação entre a Ordem e o Poder Judiciário.
Defesa pela indicação para o Quinto Constitucional é avaliada pelos
postulantes, que negam relutantemente pleitear o comando da OAB
com planos de fortalecer trampolim político. Moreno, Aude e Pio
entram em sintonia para exigir transparência a respeito do cenário

investigado pela Justiça Federal e Ministério Público Federal (MPF)
sobre supostas irregularidades em licitações e fraudes em contratos
da instituição. Eleição ocorrerá das 9h às 17h, na sede da OAB/MT,
em Cuiabá, e nas 29 subseções do interior do Estado. Conforme
regulamento geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, provimento
146/2011 do Conselho Federal da OAB, poderão votar apenas os
advogados adimplentes com a instituição, que são em torno de 6 mil.

A OAB/MT é rotulada co-
mo instrumento da política parti-
dária. Como será caso o senhor
vença?

Infelizmente as últimas ges-
tões foram marcadas por esse rótu-
lo, em razão da infiltração na políti-
ca partidária dos dirigentes da Or-
dem no Conselho Seccional. Isso
acaba com a independência da ins-
tituição, pois a OAB/MT não pode
ser utilizada com essa finalidade,
pois desvirtua o verdadeiro sentido
da nossa instituição, ou seja, defen-
sora da classe, das liberdades de-
mocráticas e, principalmente, da sociedade. Apartir do momento que se tem vin-
culações político-partidárias, em determinadas situações elas irão ao encontro de
interesses e a Ordem acaba por perder, completamente, a independência. 

Como será sua atuação em relação ao Poder Judiciário diante da re-
clamação dos advogados de que não existe respeito nem reciprocidade por
parte dos magistrados?

Nossa atuação será na defesa intransigente das prerrogativas dos advoga-
dos. Se não há um respeito dos magistrados em relação aos profissionais da ad-
vocacia, é óbvio que nossas prerrogativas estão sendo vilipendiadas. Nesse sen-
tido, trataremos cada desrespeito em sua modalidade ocorrida, seja o caso de re-
clamação junto ao CNJ (Conselho Nacional de Justiça), ou de desagravo e até
mesmo reclamação junto à Corregedoria do Estado. Porém, o mais importante é
que a Chapa 02 será parceira do Poder Judiciário. É fato que nossa classe é a mo-
vimentadora do judiciário, e sem um judiciário eficiente fica difícil trabalharmos. 

A formação de novos advogados por inúmeros cursos, alguns sabida-
mente rejeitados pelo Ministério da Educação, passa pelo crivo da prova da
OAB. Como o senhor espera construir um consenso em cima da questão
qualidade sem cercear o mercado?

Construir consenso não é muito fácil. Contudo, entendemos que a melhor
solução para se aproximar da efetividade ao fim do problema tem a ver com mais
de um ponto de vista. O primeiro deles é o fato de termos, atualmente em todo
Brasil mais faculdades do que em todo resto do mundo, situação que dificulta a
primazia na fiscalização do Ministério da Educação. Logo, para solucionar este
impasse, os poderes constituídos, com ênfase ao MEC, têm que aprimorar sua
fiscalização, executando-a de forma mais eficiente com a fomentação das pes-
quisas de campo. Já a OAB, por sua vez, quando opinar para a criação ou não de
novos cursos, deve se precaver para não haver uma proliferação enorme e des-
necessária de novos cursos de Direito. 

Não é pacífico entre os profissionais de advocacia a indicação para o
Quinto Constitucional. Qual sua opinião a respeito do assunto e sua defesa
na relação profissional com a Justiça?

Realmente não há consenso acerca desse assunto. Existe uma corrente
da advocacia que entende ser benéfico que haja a representação do advoga-
do no Quinto Constitucional, por oxigenar as ideias, a forma do pensar do ju-
diciário. Enquanto outra corrente defende que o advogado que queira ser de-
sembargador passe primeiro em um concursos público, seja magistrado e vá
galgando os degraus da magistratura, até que consiga ser um desembargador.
Penso ser este um direito constitucional, o qual a classe tem sim de valorizar,
deve ser respeitado e mantido. 

Por que existe uma ferrenha disputa pela presidência da OAB, que é
um cargo figurativo? A questão envolve a participação na OAB nacional
que se transformou em uma plataforma política.

O cargo de presidente da OAB não é figurativo, mas sim de muita respon-
sabilidade e de representação de uma instituição de vanguarda, que se imiscui nas
grandes lutas sociais e representa uma classe que tem por objetivo defender o ju-
risdicionado, que nada mais é que a sociedade. Quanto à ferrenha disputa, eu en-
tendo ser justamente pela importância do cargo. Temos na política de classe a di-
visão de grupos, onde cada um tem ideias e ideais diferentes, onde cada um de-
fende seu ponto de vista, e nesta defesa faz com que haja uma discussão política
e transforme nessas “guerras ferrenhas” como dito, sendo natural do debate po-
lítico. Inclusive, não acredito que tenha a ver com a possibilidade de se ocupar
cargo na OAB nacional. 

A eleição deste ano trouxe à tona acusações de favorecimento em lici-
tações e fraudes em contratos. Qual será sua posição na apuração desses fa-
tos que se encontram na Justiça Federal e no Ministério Público Federal?

É lamentável que tenhamos atualmente toda diretoria da OAB/MT inves-
tigada por supostas fraudes em licitação. Tal situação compromete o bom concei-
to da advocacia mato-grossense, pois temos o presidente, o conselheiro federal,
o representante de uma das comissões mais respeitadas da advocacia do Jovem
Advogado , o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados e uma secretá-
ria geral adjunta envolvidos na suposta fraude. Em que pese ainda estar em pro-
cesso investigativo, realmente causa estranheza por 4 anos seguidos os mesmos
escritórios de advocacia serem os convidados para essa modalidade de licitação.
Mais estranho ainda é sempre o mesmo escritório de um ex-presidente da OAB
ser o vencedor. Penso que ainda não seja verdade e não haja fraude, não deveria
existir esse privilégio acerca do assunto, em vista de ir contra os princípios de-
mocráticos. 

Perfil
José Moreno, 40 anos, nasceu em Presidente Wenceslau (SP), gra-

duou-se em 1994 na segunda turma de Direito da Universidade de
Cuiabá (Unic). É casado com Ana Maria Calix Moreno, pai de Gabriela.

A OAB/MT é rotulada como
instrumento da política partidária.
Como será caso o senhor vença?

Não vejo dessa forma. A OAB
tem se dedicado a atender as deman-
das da classe e da sociedade. Con-
quistamos muitos avanços nesta últi-
ma gestão tanto para os advogados da
capital quanto do interior. A atuação
da OAB está longe de ser voltada pa-
ra a política partidária, embora acre-
dite que o profissional do Direito,
sem prejuízo das outras profissões,
seja um dos profissionais mais capa-
citados para qualificar a legislação,
ser líder nos Poderes Executivo e Legislativo. É claro que o trabalho a frente da
Ordem coloca em evidência e os partidos políticos procuram pessoas que se des-
tacam em vários setores. Vejo isso com naturalidade, mas deixo claro que não
sou filiado a nenhum partido, e que o meu interesse é colaborar com o engrande-
cimento da minha classe e com a facilitação do trabalho do advogado.

Como será sua atuação em relação ao Poder Judiciário diante da re-
clamação dos advogados de que não existe respeito nem reciprocidade por
parte dos magistrados?

Esta reclamação pode ser considerada do ponto de vista da falta de com-
prometimento de alguns, o que redunda na morosidade da Justiça, que em am-
pla análise fere o Estado Democrático de Direito, bem assim o princípio da du-
ração razoável do processo, constitucionalmente assegurado a todo cidadão. Co-
braremos a efetividade e a celeridade processuais, estabelecemos diálogo, bus-
cando conquistas a partir da relação harmoniosa, mas sendo contundentes quan-
do necessário, levando nossos reclamos à Corregedoria e, se for o caso, à demais
instâncias, sempre no escopo de colaborar com a administração da Justiça, que é
mister da advocacia, nos termos do art. 133, da Constituição Federal. 

A formação de novos advogados por inúmeros cursos, alguns sabida-
mente rejeitados pelo Ministério da Educação, passa pelo crivo da prova da
OAB. Como o senhor espera construir um consenso em cima da questão
qualidade sem cercear o mercado?

Na verdade, historicamente, há tempos a OAB Nacional, o Conselho Fe-
deral e as seccionais já vêm cobrando muito a melhoria na qualidade do ensino
jurídico. O fortalecimento do exame de Ordem, com o reconhecimento de sua
constituição e de sua legalidade, ajuda as universidades a se qualificarem. Essa
atuação constante da Ordem de cobrança pela melhoria do ensino jurídico, vem
contribuindo para a tomada de algumas decisões pelo MEC que, por exemplo,
recentemente reduziu o número de vagas em determinadas faculdades, já a al-
gum tempo cursos de Direito não são criados no Brasil em virtude ao grande nú-
mero de cursos, algumas faculdades foram fechadas, enfim, a baixa qualidade da
Educação, quer jurídica ou não, é um problema que deve ser enfrentado pelos go-
vernos com rigor. 

Não é pacífico entre os profissionais de advocacia a indicação para o
Quinto Constitucional. Qual sua opinião a respeito do assunto e sua defesa
na relação profissional com a Justiça?

Acredito que o Quinto Constitucional, que se trata de uma realidade nacio-
nal há 70 anos, seja um mecanismo saudável de oxigenação do Poder Judiciário,
na medida em que eleva aos Tribunais aqueles advogados que convivem com o ju-
risdicionado mais proximamente, vivenciado as agruras e as expectativas da socie-
dade em relação àquele Poder Estatal. Pretendemos fazer gestões junto ao Conse-
lho Federal, com o objetivo de fortalecer a participação da OAB na indicação de
advogados para ocupar as vagas nos Tribunais, seja garantindo que a lista sêxtupla
seja encaminhada diretamente ao Poder Executivo, seja garantindo a participação
efetiva da Ordem na elaboração da lista para os Tribunais Regionais Eleitorias. 

Por que existe uma ferrenha disputa pela presidência da OAB, que é
um cargo figurativo? A questão envolve a participação na OAB nacional
que se transformou em uma plataforma política.

Da minha parte posso afirmar que sempre fui movido pela vontade de me-
lhorar, vontade de atuar e fazer a OAB progredir ao invés de retroceder. Talvez
pelo meu perfil inconformado, inquieto. Além do desejo de buscar o aperfeiçoa-
mento da Justiça, para que a Justiça seja buscada com amplitude de acesso. Adis-
puta acirrada é um processo natural e saudável para o amadurecimento da clas-
se, uma vez que, acredito, todos os postulantes tenham o mesmo objetivo e a
mesma intenção de trabalhar pela classe. Quem ganha com isso é a advocacia,
especialmente quando os candidatos têm a responsabilidade de bem representar
a classe durante a campanha. 

A eleição deste ano trouxe à tona acusações de favorecimento em lici-
tações e fraudes em contratos. Qual será sua posição na apuração desses fa-
tos que se encontram na Justiça Federal e no Ministério Público Federal?

Toda e qualquer denúncia, contra quem quer que seja, deve ser amplamente
investigada para que se esclareçam as suspeitas. Tenho certeza que as pessoas a
quem se imputam as irregularidades são as mais ansiosas pelo resultado da apura-
ção. Não se pode deixar de considerar, todavia, que muito provavelmente tal de-
núncia tenha se precipitado com interesses eleitorais. De qualquer forma, espera-
mos que haja a mais ampla investigação, sendo certo que a OAB\MT, sob o nosso
comando não interferirá nas investigações, aguardando que tudo seja esclarecido. 

Maurício Aude, 40 anos, é natural de São José do Rio Preto (SP),
casado com Alessandra Rúbia Orione Aude, pai de Felipe e Da-

vi. Mora em Cuiabá desde 1988.

A OAB/MT é rotulada como
instrumento da política partidária.
Como será caso o senhor vença?

Com a nossa vitória, pela primei-
ra vez, a OAB será administrada sem
vinculação partidária, pois apesar de en-
tendermos que a filiação a partidos po-
líticos, muitas vezes seja parte do traba-
lho de alguns advogados, defendemos
que, no momento em que o advogado
se propõe a compor a diretoria da nossa
entidade, deve se desfiliar, afastando de
qualquer atividade política, para que
possa ter isenção e independência no
exercício de suas funções  perante a ins-
tituição. Não somos filiados a nenhum partido, tampouco temos pretensões polí-
ticas, nossa candidatura tem como único objetivo a busca por uma OAB de fato
atuante em prol dos advogados. Atualmente a nossa entidade, vem sendo admi-
nistrada de modo  que beneficia somente a um mesmo grupo, a nossa gestão se
propõe a administrar a Ordem para todos os advogados do Estado, sem qualquer
diferenciação ou favorecimento, em defesa da advocacia. 

Como será sua atuação em relação ao Poder Judiciário diante da re-
clamação dos advogados de que não existe respeito nem reciprocidade por
parte dos magistrados?

Apesar de a Lei 8906/94 dispor em seu artigo 6º, que não há hierarquia
nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Pú-
blico, na prática, não é o que acontece em algumas comarcas e varas do nosso
Estado. São freqüentes as ofensas e insultos suportados pelos advogados no exer-
cício de suas atividades diárias. Aqueles que vivem da advocacia conhecem a
morosidade do nosso judiciário, e o desrespeito com que a classe vem sendo tra-
tada. Na nossa gestão, atuaremos em defesa das prerrogativas dos advogados mi-
litantes, que estão diariamente nos fóruns, nos balcões de escrivania, pedindo vis-
ta de processos, fazendo audiências, e que vivenciam o desrespeito à profissão. 

A formação de novos advogados por inúmeros cursos, alguns sabida-
mente rejeitados pelo Ministério da Educação, passa pelo crivo da prova da
OAB. Como o senhor espera construir um consenso em cima da questão
qualidade sem cercear o mercado?

O aumento desenfreado das faculdades que oferecem o curso de direito e
a ausência de fiscalização quanto à instrução oferecida, é maior causa de repro-
vação no exame de ordem. Nós iremos acompanhar e fiscalizar as faculdades de
direito do nosso Estado, zelando para que os cursos ofereçam um ensino de qua-
lidade aos estudantes, de modo que, ao final da faculdade, estejam todos capaci-
tados para o exercício da profissão, e consequentemente, sejam aprovados no
Exame de Ordem. 

Não é pacífico entre os profissionais de advocacia a indicação para o
Quinto Constitucional. Qual sua opinião a respeito do assunto e sua defesa
na relação profissional com a Justiça?

Essa é uma das principais bandeiras da nossa campanha, eleições diretas
para o cargo de Desembargador, pelo Quinto Constitucional. Atualmente, a Di-
retoria da OAB, se reúne, e elege aleatoriamente, sem critérios objetivos, os pos-
síveis nomes para o cargo. Ocorre que desse modo, somente compõe a lista sêx-
tupla, advogados com influência dentro da entidade. Trazemos como proposta a
votação direta, entre todos os advogados adimplentes, de modo que, qualquer ad-
vogado poderá se candidatar à vaga, desde que preenchidos os requisitos legais.
Sendo assim, com as eleições diretas, será encaminhada aos Tribunais Judiciá-
rios, a lista com os nomes dos seis advogados mais votados. Desse modo, a lista
sêxtupla conterá, de fato, os nomes dos representantes da classe.

Por que existe uma ferrenha disputa pela presidência da OAB, que é
um cargo figurativo? A questão envolve a participação na OAB nacional
que se transformou em uma plataforma política.

No caso da nossa candidatura, o desejo de presidir a entidade surgiu, por
que sou advogado militante há mais de 13 anos, sou apaixonado pela minha pro-
fissão, vivo o dia a dia dos fóruns tanto de Cuiabá, como do interior de Mato
Grosso, sendo assim, conheço a real necessidade dos advogados, e, portanto,
quero retribuir, tudo que a advocacia me deu, lutando por uma OAB mais forte,
defendendo as prerrogativas e a valorização da profissão. Friso, mais uma vez,
que não tenho interesse político, não sou vinculado à qualquer partido e entendo,
que para dirigir a nossa entidade é preciso ter isenção e independência para o en-
frentamento que o cargo exige. 

A eleição deste ano trouxe à tona acusações de favorecimento em lici-
tações e fraudes em contratos. Qual será sua posição na apuração desses fa-
tos que se encontram na Justiça Federal e no Ministério Público Federal?

Com a nossa eleição, acompanharemos todos os processos que porventu-
ra existirem, seja em fase de investigação, na esfera administrativa ou judicial,
em desfavor de advogados, que estejam envolvidos em atos ilícitos. Pelo fato de
não termos qualquer vinculação partidária, teremos isenção para acompanhar e
tomar todas as medidas cabíveis. Acompanharemos as investigações e processos,
e, caso seja comprovada a responsabilidade do advogado, será instaurado proces-
so administrativo disciplinar perante o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB,
para a devida apuração dos fatos e punição dos envolvidos. Inclusive, por que,
um dos princípios basilares da nossa candidatura é a transparência.

Pio da Silva, 51 anos, é natural de Araguainha (MT), divorciado, ba-
charel em Direito pela Univag, exerce a advocacia há 13 anos em

todas as áreas do Direito.


