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de Brinquedos  
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Folia em Casa CAAMT
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para emissão  
de certificado 
digital na sede 
da CAA/MT

Pleno do STF julgará audiência de custódia 
em todas as modalidades de prisão

O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, pediu destaque no âmbito do julgamento que decide se as audiências de 
custódia devem ser feitas em todas as modalidades de prisão. A apreciação estava no Plenário virtual da Corte e irá ao Plenário físico.  A re-
clamação foi ajuizada pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Na peça, a instituição afirma que as audiências estavam sendo feitas apenas 
nos casos de prisões em flagrante. Página 11

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL

 Advogado com mandato revogado pode 
pleitear honorários em ação autônoma

O novo Código de Processo 
Civil (CPC/2015) representou uma 
conquista para a advocacia, tra-
zendo normas que buscam evitar o 
aviltamento da profissão. Foi com 
esse entendimento que a 16ª Câ-
mara Cível do Tribunal de Justiça 
do Paraná (TJ-PR), por maioria de 
votos, decidiu que o advogado que 
teve o mandato revogado, tendo o 
ex-cliente feito transação e estipu-
lado honorários advocatícios arbi-
trariamente, pode pleitear, em ação 
autônoma, o valor que entende justo 
e adequado pelo trabalho prestado 
no caso concreto. Página 10

VERBA ALIMENTAR

Reprodução

Com vitória no STF, OAB-MT defende 
mais uma vez a autonomia da advocacia 

na cobrança de honorários
O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu manter decisão 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) que determinou o 
trancamento de inquérito civil instaurado pelo Ministério Público 
(MPE) contra uma advogada de Mirassol D´Oeste. Página 9

É possível reverter 
condenação por improbidade 
em embargos de declaração

EFEITOS INFRINGENTES

Página 4 Página 3

Se uma omissão detectada no julgamen-
to da apelação por um tribunal for suficiente 
para modificar o resultado, não há impedi-
mento para que o julgamento de embargos 
de declaração assuma efeitos infringentes e 
gere a absolvição de acusado por improbidade 
administrativa. Página 5

Presidente da OAB desagrava advocacia dativa frente 
a declaração de defensor público-geral de MT

CNJ publica resolução sobre medidas 
para adequação dos tribunais à LGPD
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ADVOCACIA PRO BONO E O VALOR DA JUSTIÇA

NÃO AO AUMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS

v é advogado é 
diretor do Instituto 
Mario Cardi Filho e 
ex-presidente da 
OAB/MT

é presidente da OAB-MT

A advocacia pro 
bono vai além 
da atuação es-

tritamente solidária ou 
filantrópica, representa a 

efetivação da missão cons-
titucional atribuída à nossa 

profissão de ser essencial à ad-
ministração da justiça.

O Código de Ética e Disci-
plina da OAB traz uma definição 
cristalina do que seja a advocacia 
pro bono. Trata-se da prestação 
gratuita, eventual e voluntária 
de serviços jurídicos em favor 
de instituições sociais sem fins 
econômicos e aos seus assistidos, 
bem como a pessoas naturais que 
não contem com recursos para 
contratar um advogado.

A mesma norma norteadora 
deixa claro o impedimento de 
essa atividade ser utilizada para 
fins político-partidários, eleito-
rais ou mesmo para beneficiar 
instituições que visem a tais 
objetivos. Por fim, impede que 
a advocacia pro bono seja usa-
da também como instrumento 
de publicidade para captação de 
clientela.

Mato Grosso, grande em ter-
ritório e gigantesco em oportu-
nidades, precisa acordar para 
essa necessidade. Alguns escri-
tórios de nosso Estado dedicam 

parte do seu tempo e recursos 
para auxiliar os mais necessita-
dos, mas tenho a certeza de que 
podemos avançar muito.

“Trata-se da prestação gra-
tuita, eventual e voluntária de 
serviços jurídicos em favor de 
instituições sociais sem fins eco-
nômicos e aos seus assistidos”

Grandes bancas de São Paulo 
e do Rio de Janeiro, por exemplo, 
contam com setores estrutura-
dos, com equipes especializa-
das e orçamentos próprios para 
atender a advocacia pro bono. Es-
critórios como o Pinheiro Neto, 
Siqueira Castro e tantos outros 
cases demonstram o resultado 
positivo na implementação de 
esforços de responsabilidade 
social com criação de comitês e 
institutos.

Alguns poderiam vislum-
brar a capitalização de benefí-
cios como imagem positiva ou 
prêmios internacionais como 
motivação para todo esforço e 
investimento despendidos. En-
tretanto, distante das questões 
disciplinares, administrativas e 
sociológicas temos o mundo ob-
jetivo e real que nos transporta 
para outra dimensão da vida.

Um homem doente, sem 
dinheiro, sem esperança de so-
breviver e sentindo dores nos 

procura junto da filha. Recebeu 
a notícia de que o remédio não 
vai ser fornecido pelo poder pú-
blico e precisa de ajuda. A reserva 
do possível como escudo jurídico 
usualmente alegado, para essas 
pessoas têm um peso diferente. 
Nesse panorama, a advocacia ga-
nha um papel de essencialidade 
acentuado.

Essa é a realidade que a ad-
vocacia pro bono nos apresenta. 
Este é apenas um exemplo das 
dezenas de casos que chegaram 
ao Instituto Mario Cardi Filho 
desde sua criação. Nessa situ-
ação, mais importante do que 
conseguir o medicamento, nós 
temos o dever  de oferecer o que  
temos de melhor, ou seja, o nos-
so trabalho duro e de qualidade, 
principalmente para quem não 
tem condições de pagar.

Eu considero-me um privi-
legiado. Pude acompanhar a ad-
vocacia mato-grossense em vá-
rios estágios, tenho o prazer de 
vivenciar nossa profissão desde 
seu período manual até o tec-
nológico e digital. Ter passado 
pela presidência da OAB/MT é 
um grande orgulho que carrego 
como responsabilidade. Marca 
que imprimi na criação do Insti-
tuto Mario Cardi Filho, em home-
nagem ao grande amigo e sócio.

O Instituto Mario Cardi Fi-
lho tem o objetivo e a missão de 
desenvolver ações e iniciativas 
voltadas à assistência social, com 
foco no atendimento a pessoas 
portadoras do câncer. Esse é o 
principal motivo de existir, re-
flete o apreço que Mário sempre 
teve pela justiça.

Há algum tempo, a filha do 
nosso cliente procurou a gente 
para agradecer. Ele havia fale-
cido, mas não esquecera o sen-
timento de vitória que a nossa 
equipe deu a ele no final da vida. 
Voltei a refletir sobre a importân-
cia desse trabalho e decidi dividir 
com vocês minha opinião e con-
vocá-los para a ação. Convido a 
toda a advocacia mato-grossense 
a fazer parte de um movimento, 
de ajudar a crescer a advocacia 
pro bono no estado. Aos que es-
tão nessa luta muitas vezes silen-
ciosa, conclamo a divulgar para 
conscientizar outros advogados 
e seus escritórios.

Com a união de pequenos es-
forços temos a chance de fazer 
grandes coisas. O pagamento da 
advocacia pro bono não vem em 
dinheiro, chega de maneiras dis-
tintas, pois algumas coisas não 
tem preço, mas tem um grande 
valor.

Quando falamos em acesso à 
Justiça no Brasil precisamos ter 
em mente que se trata de um 

direito fundamental estabelecido pela Cons-
tituição Federal (1988), garantido desta forma a 

todos os cidadãos. Contudo, o acesso à Justiça, 
em regra tem custo.

Esse custo, evidentemente, é justificável. Po-
rém, não é admissível que os valores aplicados em 
sua cobrança impossibilitem os cidadãos lutarem 
pelos seus direitos. Na prática é o que está acon-
tecendo em Mato Grosso, a partir da Lei 11.077, de 
10 de janeiro de 2020, que passou a valer este mês.

A legislação aumenta alguns valores das cus-
tas judiciais, além de criar novos tipos de taxas. 
Na prática isso provocará de forma imediata uma 
divisão da sociedade, entre aqueles que terão 
acesso à Justiça ou porque são muito pobres e, 
por isso, terão a garantia da justiça gratuita, ou 
porque são muito ricos e conseguirão pagar as 
custas e aqueles que não conseguirão acessar 
a justiça porque não terão condições de arcar 
com as despesas.

Para não permitir que este cenário se estabe-

leça, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional 
Mato Grosso, desde o final de 2019 – quando teve 
início a discussão sobre o reajuste - vem se posi-
cionando de forma veemente contra o aumento 
das custas judiciais.

Fomos à Assembleia Legislativa de Mato 
Grosso (ALMT), ao Governo do Estado, e por meio 
do Conselho Federal da OAB, fomos ao Supremo 
Tribunal Federal (STF) para tentar barrar a inicia-
tiva do TJMT em promover o aumento trazido pela 
Lei 11.077, sancionada em 10 de janeiro de 2020.

No STF, conseguimos a decisão que suspen-
deu até o dia 1º deste mês a aplicabilidade da lei. 
Para se ter ideia do que isso significa na práti-
ca, quem ajuizar uma causa que custe R$ 500 
mil – equivalente ao preço de um apartamento 
financiado, por exemplo – terá que desembol-
sar R$ 25 mil com custas judiciais na primeira 
e segunda instâncias, o que por óbvio impede o 
acesso à justiça. 

Valores também passaram a ser cobrados, por 
exemplo, para o cumprimento de sentença, que a 
partir de agora custa R$ 413,40 e a correição par-
cial, que passou a custar R$ 330,72. A correição é 

instrumento que permite a parte impugnar ato ou 
despacho do juízo – nos casos que não permitem 
recursos. 

São esses e outros valores que não devem ser 
admitidos em período extremamente delicado, 
no qual milhares de pessoas perderam seus em-
pregos, grande parte delas sobreviveu por conta 
de auxílios governamentais, sem contar as que 
fecharam suas empresas e enfrentam severas 
condições financeiras em razão do período de 
calamidade por conta da pandemia.

A manutenção das custas processuais com 
valores elevados significa o impedimento de 
grande parcela da sociedade em acessar o Poder 
Judiciário, em razão da impossibilidade de arcar 
com as despesas que isso impõe.

Por essas razões, é que mais uma vez a OAB-
-MT defende que a Lei 11.077 deve ser revogada e 
que o Poder Judiciário garanta condições aces-
síveis aos cidadãos para que o acesso à Justiça 
continue sendo a regra e não a exceção. Se é pela 
defesa da advocacia e da sociedade, então essa é 
nossa luta e nela continuaremos. 

Reprodução

Reprodução
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O Conselho Nacional de 
Justiça publicou recentemente 
a normativa que define as me-
didas que os tribunais devem 
adotar para estarem adequa-
dos à Lei Geral de Proteção de 
Dados. O texto da Resolução 
363/2021 foi aprovado pelo 
Plenário em dezembro.

De acordo com a norma, 
cada tribunal deverá criar um 
Comitê Gestor de Proteção 
de Dados Pessoais (CGPD), 
que será responsável pela im-
plementação da lei. Também 
deverão ser revisados o com-
partilhamento de dados em 
contratos e convênios.

Além disso, cada órgão do 

Poder Judiciário precisa criar 
um site com informações so-
bre a aplicação da nova lei, in-
cluindo requisitos para o tra-

tamento legítimo de dados, os 
deveres deles e os direitos dos 
titulares dos dados, além das 
informações sobre o encarre-

gado por esse tratamento em 
cada tribunal.

Os sites precisam apre-
sentar os avisos de cookies e 
a política de privacidade para 
navegação. E também deve 
ser criada uma política geral 
de privacidade e proteção de 
dados pessoais a ser aplicada 
no âmbito de cada tribunal, 
supervisionada pelo CGPD.

A resolução chega para 
atender uma demanda da co-
munidade jurídica. Como mos-
trou reportagem da ConJur em 
novembro, alguns tribunais 
começaram há pouco tempo 
os trabalhos para implemen-
tar a lei em seus protocolos 

O Conselho Federal da Or-
dem dos Advogados do Brasil 
ajuizou, no Supremo Tribunal 
Federal, ação direta de incons-
titucionalidade contra o Decre-
to 10.046/2019 da Presidência 
da República. A medida dispõe 
sobre a governança no compar-
tilhamento de dados no âmbito 
da administração pública fede-
ral e institui o Cadastro Base do 
Cidadão e o Comitê Central de 
Governança de Dados. 

A ação foi distribuída, por 
prevenção, ao ministro Gilmar 
Mendes, relator da Arguição de 
Descumprimento de Preceito 
Fundamental 695, que questio-
na o mesmo decreto.

Segundo a OAB, de acordo 
com as medidas previstas na 
norma, está sendo construída 
uma ferramenta de vigilância 
estatal “extremamente pode-
rosa”, que inclui informações 

pessoais, familiares e traba-
lhistas básicas de todos os 
brasileiros, mas também dados 
pessoais sensíveis, como dados 
biométricos, que podem ser 
coletados para reconhecimen-
to automatizado, como a palma 
da mão, as digitais, a retina ou a 
íris, o formato da face, a voz e a 
maneira de andar.

A entidade alega que o 
decreto invade matérias de 
competência privativa de lei, 
exorbitando os poderes nor-
mativos concedidos pela Cons-
tituição Federal ao presidente 
da República, e viola os direitos 
fundamentais à privacidade, à 
proteção de dados pessoais 
e à autodeterminação infor-
mativa. A OAB aponta, ainda, 
que a norma contraria decisão 
do STF nas ADIs 6387, 6388, 
6389, 6390 e 6393, em que foi 
suspensa a eficácia da Medida 

Provisória 954/2020, que dis-
punha sobre o compartilha-
mento de dados de usuários 

de telefonia fixa e móvel com 
o Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE). Com 

informações da assessoria de 
imprensa do Supremo Tribunal 
Federal. ADI 6.649

CNJ publica resolução sobre medidas para 
adequação dos tribunais à LGPD

OAB questiona decreto presidencial sobre 
compartilhamento de dados dos cidadãos

Reprodução

TRATAMENTO DE DADOS

VIGILÂNCIA ESTATAL

internos e garantir a privaci-
dade nos processos. À época, 
havia expectativa de que o CNJ 
montasse um plano de diretri-
zes nacionais com medidas de 
organização e tratamento dos 
dados pessoais. 

Um grupo coordenado 
pelo conselheiro Henrique 
Ávila foi montado para estudar 
a melhor forma de uniformi-
zar as atuações do Judiciário. 
Internamente, o presidente do 
CNJ, Luiz Fux, criou o comitê 
gestor da LGPD e designou o 
conselheiro Mário Guerreiro 
como encarregado de prote-
ção de dados. O comitê estuda 
propostas para estabelecer a 
política de tratamento de da-
dos no CNJ, incluindo adequa-
ções no Regimento Interno.

Resolução 363/2021
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O presidente da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil – Seccional Mato 
Grosso, Leonardo Campos reagiu às 
declarações do defensor público-geral, 
Clodoaldo Lopes, que fez críticas infun-
dadas aos profissionais da advocacia da-
tiva em Mato Grosso. 

Em entrevista a uma rádio da ca-
pital, o servidor público disse que o 
Governo de Mato Grosso gasta valores 
exorbitantes para remunerar advoga-
das e advogados nomeados por juízes, 
quando não há um defensor disponí-
vel. E colocou em dúvida a qualidade 
técnica da defesa realizada pela advo-
cacia dativa.

“Desagravo toda a advocacia dativa, 
guerreiros e guerreiras que em várias 
comarcas de nosso Estado, são o úni-
co meio de acesso do cidadão à Justi-
ça. Sem contar, que a advocacia dativa 

apoia a sociedade, inclusive, onde há a 
presença da defensoria”.

Se um defensor é impedido de atu-
ar em um polo da ação, um advogado 
dativo também é nomeado. “E assim, a 
advogada ou advogado dativo atua em 
100% das comarcas em Mato Grosso, 
que soma 79 ao todo”.

Leonardo Campos se irresignou 
com a ofensa. “Uma agressão à advo-
cacia dativa que parte de um dirigente 
de um órgão essencial, pelo qual a OAB 
tantas vezes esteve ao lado merece ser 
repudiada com veemência.  Não pos-
so deixá-lo afirmar que os advogados 
dativos fazem ‘defesa-de-faz-de-conta’. 
Que fazem júri sem analisar processo, 
que o advogado dativo não dedica ao seu 
constituinte. Ao contrário, a advocacia 
dativa atua com sua melhor capacidade 
técnica, enfrentando todas as adversi-

dades e que o defensor sequer imagina”, 
disse Leonardo.

Clodoaldo afirmou ainda que uma 
advogada ou advogado dativo custavam 
muito aos cofres públicos e que os va-
lores pagos aos profissionais do Direito 
variavam entre 3 mil e 20 mil.

“Não quero atribuir isso a má fé, mas 
a falta de conhecimento. É uma luta da 
OAB para que os juízes pratiquem a ta-

bela da OAB, que são valores mínimos. 
A maioria deles defere valores abaixo da 
tabela. Diferente do defensor, que atu-
ando ou não, tem o subsídio na conta”, 
destacou.

O presidente da OAB ressaltou 
que há mais de dez anos a OAB-MT, 
em defesa das prerrogativas, busca 
regulamentar o pagamento da advo-
cacia dativa.

“Me causa espanto e indignação 
essa ofensa perpetrada pelo defensor. 
Um representante da sociedade que 
conduz uma instituição tão importan-
te, ao invés de enaltecer os feitos da 
defensoria, prefere diminuir o trabalho 
do advogado (a) dativo (a) que verdadei-
ramente é quem auxilia o cidadão no 
acesso à Justiça”.

Advogadas e advogados dativos 
são acionados por juízes para atender 
pessoas carentes onde não há defen-
sores ou quando não podem atuar. Seja 
para ingressar com ação ou realizar 
audiência, seja para elaborar recurso 
ou defesa no tribunal do júri. Utilizam 
sua estrutura de escritório e no caso de 
processos digitais, pagam eles próprios 
os certificados. Ao final do ato, recebem 
uma certidão de crédito e então, tem 
que executá-la, enfrentando uma ver-
dadeira peregrinação.

“Então, não posso tolerar uma de-
claração como esta que, além de des-
preparo, desconhecimento, reflete pe-
quenez de espírito”, enfatiza Leonardo.  
Fonte: Assessoria OAB-MT

Presidente da OAB desagrava advocacia dativa frente 
a declaração de defensor público-geral de MT

Ao defensor dativo não 
se aplica a obrigatorieda-
de de recolhimento do pre-
paro do recurso que verse 
apenas sobre os honorários 
sucumbenciais.

Essa foi a conclusão al-
cançada pela 3ª Turma do 
Superior Tribunal de Justiça, 
que deu provimento ao recur-
so especial ajuizado contra 
decisão do Tribunal de Justiça 
do Paraná, que determinara 
o recolhimento em dobro da 
taxa recursal, sob pena de 
deserção do advogado dativo.

A decisão foi unânime, 
estando ausente justificada-
mente o ministro Moura Ri-
beiro. O julgamento ocorreu 
em 15 de dezembro de 2020, 
sendo o acórdão publicado 

dia 18 do mesmo mês.
No caso, o advogado par-

ticular atuou em substituição 
à Defensoria Pública em ação 
de busca e apreensão de me-
nor que culminou com a de-
sistência do autor antes mes-
mo da citação. O juízo fixou 
honorários de sucumbência 

no valor de R$ 850, conside-
rados irrisórios pelo patrono.

Interposta a apelação em 
nome do autor da ação para 
discutir exclusivamente os 
valores de honorários, o TJ-
-PR exigiu o pagamento do 
preparo por entender que o 
benefício da assistência ju-

diciário gratuita concedida à 
parte não se estende ao seu 
procurador.

Relatora, a ministra Nan-
cy Andrighi apontou que esse 
entendimento se aplica ape-
nas aos advogados particu-
lares. Os advogados dativos 
não precisam pagar preparo 
recursal, sendo irrelevante 
que o recurso seja interposto 
pela parte ou pelo próprio de-
fensor em nome próprio.

Para ela, a distinção de 
tratamento entre o defensor 
particular e o dativo, no que 
tange ao preparo do recurso 
que verse sobre modificação 
do valor da verba honorária 
sucumbencial, é plenamente 
justificável.

“Seria absolutamente de-

sarrazoado impor ao defensor 
dativo, que atua em locais em 
que não há Defensoria Pú-
blica devidamente instalada, 
ainda tivesse de recolher o 
preparo recursal para obter 
a majoração de seus honorá-
rios sucumbenciais que, nor-
malmente, já são fixados em 
valores bastante módicos”, 
destacou.

Interpretação processual
O pedido de gratuidade da 

justiça é disciplinado pelo ar-
tigo 99 do Código de Processo 
Civil de 2015. O parágrafo 4º 
diz que a assistência do reque-
rente por advogado particular 
não impede a concessão de 
gratuidade da justiça.

Já o parágrafo 5º afirma 

Dativo que recorre por honorários de 
sucumbência não precisa pagar preparo

ESPÍRITO ALTRUÍSTA

Reprodução
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É possível reverter condenação por 
improbidade em embargos de declaração

Especialista em direito do consumidor, 
jurista de Mato Grosso se torna 

debatedor de rádio mantida pelo STF Projeto visa regular presença de animais 
“não-humanos” em processos judiciais

Se uma omissão detectada no jul-
gamento da apelação por um tribunal 
for suficiente para modificar o resul-
tado, não há impedimento para que o 
julgamento de embargos de declaração 
assuma efeitos infringentes e gere a 
absolvição de acusado por improbida-
de administrativa.

Com esse entendimento, a 2ª 
Turma do Superior Tribunal de Jus-
tiça negou provimento ao recurso do 
Ministério Público Federal, que visava 
derrubar decisão do Tribunal de Justi-
ça de Minas Gerais pela absolvição do 
ex-prefeito de Montes Claros (MG) por 
improbidade administrativa.

O caso foi resolvido por maioria 
de votos. Venceu o voto divergente do 
ministro Og Fernandes, seguido pelos 

ministros Mauro Campbell e Assuse-
te Magalhães. Ficou vencido o rela-
tor, ministro Herman Benjamin. Não 
participou do julgamento o ministro 
Francisco Falcão.

O ex-prefeito foi acu-
sado de convênio com uma 
fundação para o repasse de 
verbas municipais para o 
desenvolvimento do time 
de vôlei local, cujo diretor 
era seu próprio filho. Em 
primeiro e segundo grau, 
ambos foram condenados.

Nos embargos de de-
claração, o TJ-MG entendeu que ha-
via duas omissões relevantes no acór-
dão. A análise desses pontos gerou 
divergência sobre a ocorrência do ato 

ímprobo. Como os embargos foram 
julgados já sob a égide do Código de 
Processo Civil de 2015, foi convocado 
o julgamento estendido.

Com cinco julgado-
res, desfez-se a decisão 
tomada na apelação por 
apenas três desembarga-
dores. Para o MPF, houve 
novo julgamento da lide, 
com nova composição, o 
que feriu o artigo 553 do 
CPC de 1973 (1.022 do CPC 
de 2015).

Venceu o voto diver-
gente do ministro Og Fernandes, se-
gundo o qual não cabe ao STJ analisar 
a ocorrência ou não das omissões que 
justificaram a análise em embargos de 

Apontado por muitos no segmento 
como um dos mais respeitados especia-
listas em direito do consumidor em Mato 
Grosso, o advogado Carlos Rafael Demian 
Gomes de Carvalho se tornou debatedor 
permanente da Rádio Justiça, mantida 
pelo Supremo Tribunal Federal (STF). É a 
segunda emissora em nível de credibili-
dade dos ouvintes do Distrito Federal – a 
primeira é a Rádio Nacional, de Brasília.

O conhecimento técnico e a idonei-
dade profissional são pré-requisitos essenciais para a Rádio Justiça 
permitir que operadores do direito faça parte dos seus quadros. 
Carlos Rafael Demian teve seu nome aprovado por unanimidade 
pela direção da emissora estatal.

Além da sua atuação jurídica, Demian Gomes de Carvalho con-
quistou notoriedade por causa da publicação de artigos polêmicos.

“É com imensa satisfação e gratidão que lhe trago essa exce-
lente noticia em minha vida profissional, por me tornar debatedor 
da Radio Justiça do Supremo Tribunal Federal”, observou ele.  

Seu conhecimento técnico-jurídico conquistou o Brasil após 
seu artigo “Os direitos dos consumidores em festas, shows e 
eventos”, publicado no Olhar Jurídico, ter se tornado referência 
para projeto de lei de autoria do deputado estadual Renato Co-
zzolino, do Partido Republicano (PR), apresentado na Assembleia 
Legisaltiva do Rio de Janeiro (Alerj).

A conquista de Carlos Carvalho 
ocorreu justamente após se tornar 
conhecido no Rio de Janeiro e Bra-
sília. Ele era secretario Adjunto de 
Proteção e Defesa do Consumidor 
Procon de Mato Grosso.

“Como cuiabano é uma grande 
conquista; perceber que humildemen-
te com árduo trabalho e dedicação 
profissional, estamos conquistando 
espaços importantes na mídia nacio-
nal e elevando o nome de Mato Gros-
so para todo o Brasil”, complementou 
Carlos Carvalho

O deputado Eduardo Costa (PTB-PA) 
apresentou o PL 124/2021 cujo objetivo é dis-
ciplinar a presença de “animais não-humanos” 
no polo ativo de demandas judiciais, reivindi-
cando seus direitos individuais, sobretudo a 
reparação de danos materiais e morais, desde 
que representados pelo MP, Defensoria Públi-
ca, associações de proteção de animais ou por 
aqueles que detenham sua guarda.

Na justificativa do projeto, o parlamentar 
alega que existem mais de 10 ações propostas 
em vários estados nesse sentido e que esse 
fenômeno tem sido reconhecido na doutri-
na brasileira como judicialização terciária do 
Direito Animal.

O deputado também aponta que no ex-
terior existem muitas iniciativas processuais 
para se tentar proteger os animais. Ele tam-
bém cita a tendência da legislação brasileira, 
a partir da interpretação do art. 225, § 1º, VII 
da Constituição Federal, em reconhecer os 
animais como sujeitos de direitos.

O dispositivo afirma que cabe ao poder 
público, para assegurar o direito dos seres 

humanos ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, “proteger a fauna e a flora, veda-
das, na forma da lei, as práticas que coloquem 
em risco sua função ecológica, provoquem a 
extinção de espécies ou submetam os ani-
mais a crueldade”.

O deputado cita como exemplos o ar-
tigo 216 da Lei 15.434/2020, do Estado do 
Rio Grande do Sul; o artigo 34-A da Lei 
12.854/2003, com a redação dada pela Lei 
17.485/2018, do Estado de Santa Catarina; 
e o artigo 5º da Lei 11.140/2018, do Estado 
da Paraíba.

Por fim, ele aponta essa tendência no pla-
no federal por meio de vários projetos de lei, 
com destaque ao PLC 6.054/2019 (anterior 
6.799/2013), já aprovado em ambas as casas 
do Congresso Nacional, o qual estabelece, em 
seu artigo 3º, que “os animais não humanos 
possuem natureza jurídica sui generis e são 
sujeitos com direitos despersonificados, dos 
quais devem gozar e obter tutela jurisdicional 
em caso de violação, vedado o seu tratamento 
como coisa”. Fonte: Conjur

declaração. Aplicou ao caso a Súmula 7 da 
corte, que veda reexame de provas.

Também afirmou, com base em juris-
prudência pacífica do STJ, que a atribuição 
de efeitos infringentes aos embargos de de-
claração, com a modificação de julgamento 
anterior, não configura, por si só, vício ao 
artigo 535 do CPC/1973.

E refutou a alegação de que o a mudança 
de composição e o acréscimos de julgado-
res no julgamento estendido influenciou o 
resultado. “Tal peculiaridade confere ainda 
maior legitimidade àquela decisão”, apontou.

Ficou vencido o relator, ministro Her-
man Benjamin, para quem não houve omis-
são no julgado e inclusive sua análise feriu 
jurisprudência do STJ. Ele votou por dar 
provimento ao recurso por entender que os 
embargos de declaração não podem ser uti-
lizados para sustentar eventual incorreção 
ou propiciar novo exame da própria questão 
de fundo, para desconstituir, em via proces-
sual inadequada, ato judicial regularmente 
proferido.Fonte: Conjur/ Foto: Reprodução

Acórdão :REsp 1.804.473

EFEITOS INFRINGENTES

CANIS BONI JURIS

Reprodução
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Banda Caixa de Brinquedos e concurso  
de fantasia agitam Folia em Casa CAAMT

Um momento para a família. As-
sim foi o Folia em Casa realizado pela 
Caixa de Assistência dos Advogados 
de Mato Grosso (CAA/MT) no últi-
mo dia 14/02. O tradicional Carnaval 
Kids, que chegaria a sua sexta edição, 
ganhou um formato digital, em razão 
da pandemia do novo coronavírus. A 
transmissão foi feita pela internet, em 
tempo real, por meio do Youtube e Fa-
cebook oficiais da entidade.  

Mesmo a distância, a animação 
marcou presença. Tocando marchi-
nhas que todo mundo conhece, a ban-
da Caixa de Brinquedos não deixou 
ninguém sentado no sofá. “Pais e filhos 
puderam brincar o carnaval com segu-
rança, em seus lares”, afirma o presi-
dente da CAA/MT, Itallo Leite. 

O ponto alto do Folia em Casa foi 
a final do concurso de fantasias in-
fantil online. Entre 82 participantes, 

o público escolheu a Branca de Neve, 
a Fera (do clássico A Bela e a Fera) e 
o Super-homem. Os pequenos Lívia 

Zuconelli (Sinop), Rui Prado (Mirassol 
D’Oeste) e Miguel Malheiros (Jacia-
ra) ficaram em primeiro, segundo e 
terceiro lugares, respectivamente. A 
votação ocorreu na página oficial da 
CAA/MT no Facebook.  

Confira a premiação que os peque-
nos foliões ganharam para curtir com 
a família:

1º colocado(a) – final de semana no 
Malai Manso Resort (até 02 adultos + 
até 02 crianças)

2° colocado(a) – final de semana no 
Sesc Pantanal (até 02 adultos + até 02 
crianças)

3º colocado(a) – final de semana da 
Pousada Penhasco (até 02 adultos + até 
02 crianças)

Já está no ar o primeiro 
episódio da nova temporada 
do Direito em Ação. O pod-
cast da Caixa de Assistên-
cia dos Advogados de Mato 
Grosso (CAA/MT) recebe 
a presidente do Tribunal 
de Justiça de Mato Grosso 
(TJMT), desembargadora 

Maria Helena Póvoas, para 
falar sobre as perspectivas 
da nova gestão frente ao 
Tribunal. 

A vice-presidente da 
CAA/MT, Xênia Artmann 
Guerra, também participa 
do bate-papo conduzido 
pelo presidente da Caixa 

de Assistência, Itallo Lei-
te, e da jornalista Luciane 
Mildenberg. 

A retomada das ativida-
des presenciais do Judiciário, 
acesso aos processos físicos 
via drive-thru, aumento das 
custas judiciais e a criação 
da Vara Especializada em 

Saúde Pública foram alguns 
dos temas conversados no 
Direito em Ação.

COMO OUVIR O DIREI-
TO EM AÇÃO? 

O podcast da CAA/MT 
Direito em Ação está dispo-
nível nas principais platafor-

mas de streaming: Deezer, 
iTunes, Google Podcasts e 
Spotify.

No ar desde agosto de 
2020, o podcast da CAA/MT 
já soma 16 episódios e cerca 
de 700 minutos de conteú-
do relevante abordado por 
especialistas. 

Já está em funcionamento o posto 
de atendimento da CDL Cuiabá na sede 
da Caixa de Assistência dos Advogados 
de Mato Grosso (CAA/MT), no Cen-
tro Político Administrativo, em Cuia-
bá. Advogados e advogadas já podem 
comprar e validar seus certificados 
digitais, de segunda a sexta-feira, das 
9h às 17h30. 

“Nosso convênio com a CDL Cuia-
bá garantirá atendimento e produto de 
qualidade, com preço justo, ao profis-
sional da advocacia, estando este na 
capital ou em uma das 29 subseções da 
OAB em Mato Grosso”, explica o presi-
dente da CAA/MT, Itallo Leite. 

Para o superintendente da CDL, 
Fábio Granja, “é uma satisfação ter 
como parceira uma instituição forte, 
vinculada à OAB e que tem disponibi-
lizado vários serviços de alto nível para 
seu público”. 

Ele reforça que o certificado digi-
tal confere autenticidade a documen-
tos e ambientes digitais, garantindo 
integridade e segurança à troca de 
informações e transações realizadas 

na web.  Ele lembra que o certificado 
poderá ser emitido diretamente na Car-
teira da OAB. 

VALORES – Para emissão do cer-
tificado digital e-Jurídico na carteira 
profissional + leitora de cartão, com 
validade de 36 meses, o valor cobrado é 
de R$ 130,00. Se o profissional do Direi-
to optar pela compra do token, o valor 
do certificado passa a ser de R$ 150,00, 
também válido por 36 meses.

 
PONTOS DE ATENDIMENTO – 

Além da sede da CAA/MT, o(a) advoga-
do(a) tem a opção de validar o certificado 
digital nos postos da CDL instalados no 
centro de Cuiabá, nos shoppings Goia-
beiras e Estação e no Distrito Industrial. 
No interior, a CDL também presta aten-
dimento por meio de parcerias. 

Serviço: A CAA/MT está localiza-
da ao lado do auditório da OAB-MT, 
no Centro Político Administrativo, em 
Cuiabá. Para mais informações sobre 
a certificação digital, entre em con-
tato: (65) 3644-1374 ramal 215 / (65) 9 
9616-5039.

Direito em Ação traz episódio com a presidente do TJMT

CDL Cuiabá inaugura posto para emissão  
de certificado digital na sede da CAA/MT

Reprodução
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Ano começando, é hora de comprar os materiais 
escolares da criançada. E para auxiliar os profissionais 
da advocacia na busca pelos melhores preços, a Caixa 
de Assistência dos Advogados de Mato Grosso (CAA/
MT) traz a lista de livrarias conveniadas que oferecem 
até 20% de desconto aos inscritos na OAB-MT.

Os estabelecimentos parceiros da advocacia es-
tão localizados em Cuiabá e em outras 13 cidades do 

interior: Água Boa, Alta Floresta, Alto Garças, Barra do 
Garças, Cáceres, Comodoro, Diamantino, Guarantã 
do Norte, Matupá, Nova Mutum, Primavera do Leste, 
Rondonópolis e Tangará da Serra.  

Para ter acesso ao desconto, o(a) advogado(a) ou 
estagiário(a) tem que apresentar a Carteira da Ordem 
na papelaria selecionada.

Importante observar que os percentuais aqui 

apresentados poderão sofrer alterações ao longo do 
tempo. Então, é necessário consultar sempre os ca-
nais oficiais da CAA/MT para se manter atualizado 
a respeito dos convênios em vigor e as respectivas 
vantagens oferecidas por cada um.

 
Vejas as papelarias que oferecem descontos à 

advocacia:

Papelarias oferecem até 20% de 
desconto aos profissionais da advocacia

Água Boa
Papelaria Livro Arts
oferece 5% de desconto
(66) 3468-1839
 
Alta Floresta
BIG PEL
oferece até 15% de desconto 
(66) 3521-3470
 
Alto Garças
Livraria e Papelaria Jackson
oferece até 10% de desconto 
(66) 9 9986-9307
 
Barra do Garças
Papel e Arte
oferece até 20% de desconto
(66) 3401-6212

 Cáceres
DCE Papelaria 
oferece até 12% de desconto
(65) 3222-2149

São Miguel Arcanjo Papelaria e Artigos 
Religiosos 
oferece até 15% de desconto
(65) 9 9957-2729
 
Comodoro
Papelaria Luma
oferece até 10% de desconto
(65) 3283-1400
 
Cuiabá
Papel Nobre 
oferece até 12% de desconto
(65) 3644-2929

Diamantino
Papelaria Estrela Guia – oferece até 
10% de desconto / (65) 3336-1571
 
Guarantã do Norte
Florença Magazine 
oferece até 10% de desconto
(66) 3552-1809
 
Matupá
Florença Magazine 
oferece até 10% de desconto
 (66) 3595-2128
 
Nova Mutum
Papelaria do Estudante
 oferece até 10% de desconto
(65) 3308-1113

Queridinha Papelaria 
oferece até 12% de desconto
 (65) 3549-2364
 
Primavera do Leste
Livraria Nobel 
oferece até 10% de desconto
(66) 3498-1618

 Rondonópolis
Macropel Papelaria e Informática – 
oferece até 10% de desconto
(66) 3410-1111

 
Tangará da Serra
Livraria Atalaia – oferece até 15% 

de desconto / (65) 3326-2617

SAIBA MAIS
Quer conferir a lista completa 

de convênios que a CAA/MT possui? 
São mais de 1.000 parcerias com des-
contos exclusivos aos profissionais da 
advocacia (advogados(as) e estagiá-
rios(as). Acesse agora mesmo o nos-
so site www.caamt.com.br e siga-nos 
no Instagram (@caamt1) e Facebook 
(caaoabmt).

INDIQUE CONVÊNIO
Ajude-nos a ampliar a rede cre-

denciada. Entre em contato com a 
gente (caamt@caamt.com.br / (65) 
3644-1374) ou indique um convênio 
direto em nosso site: https://www.
caamt.com.br//indicar-convenio
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OAB-MT e Rota do Oeste debatem nova 
proposta para retomada de obras na BR-163

A subseção de Lucas do Rio Verde 
sediou nova reunião entre representan-
tes da Comissão EspecOAB-MT e Rota 
do Oeste debatem nova proposta para 
retomada de obras na BR-163

Ou ela devolveria a concessão para 
que a Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT) realizasse nova lici-
tação ou um novo grupo de acionistas 
assumiria o controle da Rota do Oeste 
a fim de dar continuidade às obras de 
duplicação, suspensas desde 2016, via 
Termo de Ajustamento de Conduta. 

O coordenador da comissão, Abel 
Sguarezi destaca que a OAB-MT faz a 
interlocução entre a concessionária e 
a sociedade e para entender toda com-
plexidade jurídica contratual, buscou 
parceiros como o Tribunal de Contas 
da União (TCU), Câmara do Comércio 
Internacional e ainda, revisou processo 
de caducidade da ANTT. 

“A OAB-MT, vendo a inadimplência 
se perpetuar, tem legitimidade para 
adotar medidas em busca de soluções 
rápidas. A proposta inicial de cura tem 
diversas incongruências, como por 
exemplo, a conclusão das obras de du-
plicação em até dez anos. Ora, ficou 
quatro sem fazer nada e agora quer 
prazo de uma década”, destacou. 

Além disso, a comissão não concor-
da com soluções apontadas no plano 

de cura inicial apresentando em 2020 
quanto à retomada das obras a partir do 
contorno da Rodovia dos Imigrantes, na 
Região Metropolitana de Cuiabá. “Uma 
total incongruência, afinal, o trânsito 
mais pesado está no Médio Norte, onde 
a ocorrência de acidentes é mais que 
alarmante. A própria ANTT já apontou 
que as obras tem que iniciar pelo Norte”, 
disse Abel. 

A secretária da comissão, Cláudia 
Pereira destacou que a OAB-MT acom-
panha o processo como defensora da 
sociedade. “É uma comissão formada 
por vários advogados. Nos debruça-
mos sobre os processos que já vinham 
tramitando. A OAB-MT vem para au-
xiliar, não é parte do autor ou do réu”, 
ressaltou. 

Os representantes da Concessioná-

ria Rota do Oeste, através do seu diretor 
Presidente Renato Ribeiro Bortoletti, 
expôs  na reunião que após o relatório 
final apresentando pela Comissão Es-
pecial da BR163 da OABMT, adequaram 
a proposta para solução da situação, 
que será apresentada junto a ANTT. A 
nova proposta reduz os prazos de dupli-
cação de 10 (dez) anos para 04 (quatro) 
anos, iniciando em 2022 e terminando 
em 2025, com obras em 2022 a partir 
do Posto Gil, além da troca do controle 
acionário da Concessionária, o que foi 
alvo de apontamentos no relatório final.

 Além de Abel e Cláudia participa-
ram da reunião, Cristiano Alcides Bas-
so (Conselheiro Estadual), Fernando 
Mascarello (Presidente da Subseção 
de Sorriso), Patrícia Tieppo Rossi (Pre-
sidente da Subseção de Nova Mutum), 

Eduardo Marques Chagas (Sinop). Já a 
subseção de Lucas do Rio Verde esteve 
representada pelo Presidente Ednilson 
Z. Menezes, Vice-Presidente Rannier 
Camilo, Secretário Geral Valterlei Mi-
quelin, Tesoureiro Carlos Eduardo e 
Delegada da CAAMT Aline Dalmolin. 
Pela Concessionária Rota do Oeste par-
ticiparam o diretor Presidente Renato 
Ribeiro Bortoletti e o gerente de rela-
ções institucionais Roberto Madureira.

A Comissão
Compõem a Comissão da BR-163 os 

conselheiros estaduais Abel Sguarezi 
(coordenador), Claudia Pereira Braga 
Negrão (secretária); os presidentes de 
subseções, Eduardo Marques Chagas 
(Sinop), Fernando Mascarello (Sorriso), 
Patrícia Tieppo Rossi (Nova Mutum) e 
Persio Oliveira Landim (Diamantino); o 
presidente da CAA-MT, Itallo Gustavo 
de Almeida Leite, o conselheiro fede-
ral, Joaquim Felipe Spadoni e os conse-
lheiros estaduais Ivan Carlos Santore, 
Kleber Zinimar Geraldine Coutinho, 
Kleiton Araújo de Carvalho, Ricardo 
Zeferino Pereira, Adriana Paula Tanssini 
Rodrigues Silva, Cristiano Alcides Bas-
so, Diego Gutierrez de Melo e o membro 
da Comissão de Direito e Energia, Ro-
nilson Rondon Barbosa. Com infomaço-
es da assessoria de imprensa

Sancionada lei que obriga síndicos e administradores 
de condomínios a denunciarem maus-tratos a animais

A lei distrital nº 6810 sancionada 
no último dia 2 de fevereiro, obriga 
síndicos e administradores de con-
domínios residenciais e comerciais, a 
denunciarem maus-tratos a animais 
nas unidades condominiais ou nas 
áreas comuns. Os casos precisam 
ser comunicados às autoridades 
policiais em até 24 horas da ciência. 
O descumprimento da Lei pode ge-
rar multa simples no valor de 1 a 40 
salários mínimos, conforme previsto  
no  art. 2º, II, da Lei nº 4.060, de 18 de 
dezembro de 2007.

Para o especialista em assun-
tos condominiais e CEO da Âncora 
Condomínio, Nicson Vangel, a lei será 
uma grande aliada para a redução de 
casos de maus-tratos e desrespeito 
aos animais e poderá trazer mais 
conscientização entre condôminos 
em relação aos cuidados necessários 
com seus pets. “Com isso, os síndi-
cos passam a ter mais autoridade 
no combate aos crimes cometidos 
dentro dos condomínios. Mas a lei 
alerta também os tutores sobre a 
importância de cuidar bem de seus 

animais”, afirma o especialista.
O projeto de lei é de autoria do 

deputado distrital Daniel Donizete 
(PL) e passou a vigorar no último dia 
2 de fevereiro, após o texto ser san-
cionado pelo  Governador Ibaneis 
Rocha. O texto prevê pagamento de 
multa, de até 40 salários mínimos, 
em caso de descumprimento da nor-
ma. Os síndicos e administradores 
tambem deverão afixar cartazes, 
placas ou comunicados que infor-
mem sobre a Lei.

Fonte: Âncora Condomínios

Reprodução
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Multas de trânsitos em atraso não impedem a restituição de veiculo 
apreendido pela PRF após apresentação do CRLV em dia

Preventiva indevida pode ser usada para 
detração em processo distinto, diz STJ

Com vitória no STF, OAB-MT defende 
mais uma vez a autonomia da advocacia 

na cobrança de honorários

A liberação de automóvel apreendi-
do por não apresentar a renovação do 
Certificado de Registro e Licenciamen-
to de Veículo (CRLV), não está condicio-
nada ao prévio pagamento de multas 
e despesas com transbordo. Esse foi o 
entendimento da a 5ª Turma do Tribu-
nal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), 
ao confirmar sentença que determinou 
à Polícia Rodoviária Federal (PRF) que 
devolvesse o carro ao dono após ele 
apresentar a renovação do CRLV

De acordo com os autos, o veículo 
do impetrante foi recolhido pela PRF 
sob a alegação de não estar com o CRLV 
em dia. Então, o autor pagou os valo-
res referentes à renovação e expedição 

do Certificado, porém não conseguiu 
reaver o automóvel, por este possuir 
multas vencidas.

O processo chegou ao Tribunal por 
meio de remessa oficial, instituto do 

Código de Processo Civil (artigo 496), 
também conhecido como reexame 
necessário ou duplo grau obrigatório, 
que exige que o juiz encaminhe o pro-
cesso ao tribunal de segunda instância, 
havendo ou não apelação das partes, 
sempre que a sentença for contrária a 
algum ente público.

Ao analisar o caso, o relator desem-
bargador federal Carlos Augusto Pires 
Brandão, explicou ser um ato ilícito e 
abusivo a retenção do veículo, pois, 
segundo o magistrado, a cobrança de 
multa não é ato auto executório, deven-
do a Administração Pública cobrar, por 
meio de provimento judicial, o tributo, 
pela inscrição na dívida ativa.

Para finalizar o voto, o desembar-
gador federal assegurou o posiciona-
mento dele afirmando que, segundo a 
jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), “é ilegal o condicionamen-
to da liberação do automóvel ao prévio 
pagamento de multas e despesas com 
transbordo, com fulcro no art. 231, VIII, 
do CTB, por ausência de previsão legal”.

Com esse entendimento, o Cole-
giado acompanhou o voto do relator 
e negou provimento a remessa oficial.

Processo: 1000012-27.2018.4.01.4001 
/Data do julgamento: 18/12/2020

Data da publicação: 22/01/2021
Assessoria de Comunicação Social 

/Tribunal Regional Federal da 1ª Região

A prisão preventiva inde-
vidamente cumprida pode ser 
usada para detração penal em 
processo distinto. O entendi-
mento é do ministro Antonio 
Saldanha Palheiro, do Superior 
Tribunal de Justiça. A decisão é 
de 9 de dezembro de 2020. 

O caso concreto envolve um 
homem condenado no curso de 
um processo. Posteriormente, 
ele cumpriu preventiva no âm-
bito de outra ação. Neste último 
caso, o rapaz acabou absolvido. 
Com isso em vista, a defesa ajui-
zou Habeas Corpus solicitando 
que o tempo de cautelar fosse 
descontado da pena definitiva. 

O pedido foi negado em 
primeira e segunda instâncias, 
sob o argumento de que o caso 
em que o paciente foi absolvido 
ainda não transitou em julga-
do, estando pendente de julga-
mento um recurso interposto 
pelo Ministério Público. Para 

o ministro do STJ, no entanto, 
ainda assim está configurado o 
constrangimento ilegal. 

“É possível a detração do 
tempo de prisão processual 
ordenada em outro processo 
desde que essa prisão tenha se 
dado em momento posterior ao 
fato que ensejou a condenação 
que ora se executa e que o sen-
tenciado tenha sido absolvido 
ou, ainda, que tenha sido decla-
rada a extinção da punibilidade, 
e é, justamente, o que ocorreu 
no presente caso”, diz a decisão. 

O minis- tro pontuou, no 
entanto, que, 

“consoante manifestou o Mi-
nistério Público Federal, cabe 
ressalvar que, como não ocor-
reu o trânsito em julgado da de-
cisão que absolveu, caso ocorra 
alteração do julgado, ‘o período 
já utilizado para fins de detra-
ção não poderia ser novamente 
computado na pena’”. 

Atuaram no caso defen-
dendo o paciente os advogados 
Négis Rodarte, Bruno Andra-
de Rodarte e Marcel Abdou, 
do Négis Rodarte Advogados. 
Fonte; Conjur

HC 624.077

O Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) decidiu manter de-
cisão do Tribunal de Justiça 
de Mato Grosso (TJMT) que 
determinou o trancamento 
de inquérito civil instaurado 
pelo Ministério Público (MPE) 
contra uma advogada de Mi-
rassol D´Oeste. 

A relatora, a ministra Cár-
mem Lúcia, negou provimen-
to ao recurso extraordinário 
do MPE em decisão divulgada 
neste último dia (8).  

Por se tratar de defesa de 
prerrogativa da advocacia, 
a Ordem dos Advogados do 
Brasil – Seccional Mato Grosso 
(OAB-MT), atuou fortemente 
no processo. O presidente da 
instituição, Leonardo Campos, 
considerou uma conquista 
para os profissionais mato-
-grossenses, a decisão do STF.

Afinal, em sua relatoria, 
Cármem Lúcia considerou que 
o MPE não pode determinar 
o quanto um profissional da 
advocacia deve cobrar a título 
de honorários. 

“Estabelecer o valor de ho-
norários cabe à OAB, que em 
site oficial mantém de forma 

pública a divulgação de sua 
tabela com valores mínimos 
e quando é fixado no final do 
processo judicial, o magistrado 
o fará nos restritos limites da 
regra processual civil”, consta 
em trecho da decisão. 

“Se afirmarmos o contrá-
rio, no dia de amanhã estar-se-
-á instaurando Inquérito Civil 
para apurar abusividade de ou-
tros profissionais autônomos, 
como médicos, odontólogos 
e etc. O valor do contrato de 
honorários é de livre iniciati-
va de mercado que é aberto e 
cabe, única e exclusivamente 
às próprias instituições fisca-
lizar e controlar os profissio-
nais a elas vinculados. Ante o 
exposto, entendo que tese es-
posa pela Recorrente Ordem 
dos Advogados do Brasil deve 
ser acolhida”, completou.  

O presidente Leonardo 
Campos cita o trabalho de de-
fesa realizado pela equipe da 
OAB-MT como mais uma ini-
ciativa da defesa intransigente 
das prerrogativas de atuação, 
pois o inquérito foi trancado 
desde o início, em virtude de 
um mandado de segurança 
impetrado pela OAB-MT pe-
rante o Judiciário estadual. 

“Não compete ao MPE in-
terferir em questões de tabela 
de honorários. Foi realizado 
um contrato entre as partes e 
se há divergência ou qualquer 
situação que coloque esse 
acordo sob suspeição, a de-
núncia deve ser feita à Ordem, 
que vai analisar o caso, julgar e 
aplicar punição se for o caso”. 
Leonardo reforça que só a OAB 
tem competência e autonomia 
para atuar nestes casos.  Reda-
ção JA com informações da as-
sessoria de imprensa OAB-MT

Reprodução
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 Advogado com mandato revogado pode 
pleitear honorários em ação autônoma

Presidente do TJMT implanta Balcão Virtual 
nas secretarias das unidades judiciárias

O novo Código de Proces-
so Civil (CPC/2015) represen-
tou uma conquista para a ad-
vocacia, trazendo normas que 
buscam evitar o aviltamento 
da profissão. Foi com esse en-
tendimento que a 16ª Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça do 
Paraná (TJ-PR), por maioria de 
votos, decidiu que o advogado 
que teve o mandato revogado, 
tendo o ex-cliente feito tran-
sação e estipulado honorários 
advocatícios arbitrariamente, 
pode pleitear, em ação autôno-
ma, o valor que entende justo 
e adequado pelo trabalho pres-
tado no caso concreto.

No caso, advogados que re-
presentavam uma imobiliária 
em uma ação de cobrança con-
tra um clube de futebol tiveram 
o mandato revogado durante 
o curso do processo. Após no-
mear novos representantes, 
a imobiliária fez um acordo 
com o devedor e estipulou os 
honorários destinados aos ex-
-advogados: R$ 10 mil pagos 
pelo clube.

Os profissionais recorre-
ram ao TJ-PR depois da ho-
mologação da transação por 
sentença: eles alegaram que 
os honorários fixados no início 
da execução (10% sobre uma 

dívida de mais de R$ 200 mil 
— valor sem atualização) foram 
alterados.

Ao julgar o recurso, o rela-
tor designado destacou que o 
novo Código de Processo Civil 
(CPC/2015) representou uma 
vitória para a profissão. “Os 
honorários advocatícios re-
presentam a justa remunera-
ção dos advogados. Daí advêm 
o sustento de suas famílias, o 
pagamento de seus funcioná-
rios e a manutenção de seus 
escritórios. É como o subsídio 
do Juiz, do promotor, do dele-
gado, o salário do trabalhador, 
do executivo, o pro labore do 

empresário etc.”, ponderou o 
desembargador.

Se os advogados não con-
cordarem com receber os 
honorários advocatícios esti-
pulados no acordo, poderão 
pleitear os direitos que enten-
dem pertinentes por meio de 
uma de ação autônoma contra 
a imobiliária que representa-
vam. De acordo com a deci-

são, o cliente não pode “impor 
qualquer quantia insignificante 
só por algum desentendimento 
que ocorreu entre mandante 
e mandatário. Exige-se bom-
-senso, proporcionalidade e 
razoabilidade”. Com informa-
ções da assessoria de comuni-
cação do TJ-PR.

Acórdão
0005773-80.2015.8.16.0001

A presidente do Tribunal 
de Justiça de Mato Grosso, 
desembargadora Maria He-
lena Póvoas, acaba de criar o 
Balcão Virtual para atender 
os advogados, nas secreta-
rias das unidades judiciárias 
da segunda instância. A de-
cisão da desembargadora foi 
assinada neste (17/02) e a pre-
visão é que o serviço já passe 
a ser disponibilizado a partir 
da próxima semana.

A proposta é oferecer aos 
advogados uma plataforma de 
videoconferência apta a pos-
sibilitar a comunicação, em 
tempo real, com a unidade 
de atendimento das Secreta-
rias Cíveis, Criminais, Órgão 

Especial, Secretarias Auxi-
liares da Presidência e Vice-
-Presidência, e Conselho da 
Magistratura, para tratarem 
de assuntos envolvendo pro-
cessos físicos ou eletrônicos 
em tramitação.

A Portaria 231/2021 que 
normatiza o Balcão Virtu-
al no Tribunal de Justiça foi 
publicada no DJe de hoje (dia 
18). O documento deverá traz 
algumas regras, como por 
exemplo, o horário de fun-
cionamento, que será durante 
o expediente do Poder Judi-
ciário, sem necessidade de 
agendamento prévio. Basta 
acessar o serviço por meio 
do link da respectiva unida-

de judiciária, que será dispo-
nibilizado pelo Tribunal, em 
um hotsite específico para o 

Balcão Virtual.
O atendimento será feito 

em tempo real, da mesma for-
ma que seria prestado no bal-
cão físico da unidade. Quan-
do se tratar de processo que 
tramita em segredo de justiça 
o advogado deve apresentar 
documento original com foto 
antes de ingressar na reunião.

De acordo com a presi-
dente do Tribunal de Justiça 
de Mato Grosso, desembarga-
dora Maria Helena Póvoas, a 
ferramenta é mais uma forma 
de promover a agilidade no 
atendimento aos advogados 
em tempos de pandemia. “Os 
gabinetes já tinham canais de 
acesso divulgados no hotsite 
da Covid-19, que temos abri-
gado no Portal do Tribunal de 
Justiça. Faltava uma boa fer-

ramenta para o atendimento 
no balcão das secretarias, 
uma lacuna que preenchemos 
agora com o Balcão Virtual”, 
disse a desembargadora.

Contudo, assim como 
ocorreu com outras inova-
ções, esta novidade veio para 
ficar. “O Judiciário vai manter 
o Balcão Virtual mesmo após 
a pandemia, porque ele traz 
comodidade ao advogado e 
promove a agilidade proces-
sual”, anunciou a presidente 
do TJMT.

 O Balcão Virtual foi apro-
vado pelo Conselho Nacional 
de Justiça, durante sessão 
ordinária na semana passada.

Redação com informações 
da Coordenadoria de Comu-
nicação da Presidência do 
TJMT

VERBA ALIMENTAR
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STF proíbe MP de administrar dinheiro 
de colaboradores e condenados

Pleno do STF 
julgará audiência de 
custódia em todas as 

modalidades de prisão
Os valores ou bens referentes a 

condenações criminais, colabora-
ções premiadas — ou mesmo à re-
patriação ou a multas oriundas de 
acordos celebrados no Brasil ou no 
exterior — têm natureza de receita 
pública e, por isso, atraem  a inci-
dência das regras constitucionais de 
Direito Financeiro.

Com esse entendimento, o 
ministro Alexandre de Moraes, do 
Supremo Tribunal Federal, defe-
riu medida cautelar em arguição 
de descumprimento de preceito 
fundamental para determinar que 
cabe à União a destinação de va-
lores decorrentes de condenações 
criminais, colaborações premiadas 
ou outros acordos, desde que não 
haja vinculação legal expressa.

A cautelar também veda que os 
montantes sejam distribuídos de 
maneira vinculada, estabelecida ou 
determinada pelo Ministério Públi-
co, por termos de acordo firmado 
entre o MP e o pagador ou por deter-
minação do órgão jurisdicional em 
que tramitam esses procedimentos.

Segundo a decisão, que será 
submetida a referendo do Plenário, 
os valores ou bens provenientes 
dos efeitos da condenação crimi-
nal ou de acordos devem observar 
os estritos termos do Código Penal 
(artigo 91, inciso II, letra b), da Lei 
das Organizações Criminosas (Lei 
12.850/2013, artigo 4º, inciso IV) e 
da Lei da Lavagem de Dinheiro (Lei 
9.613/1998, artigo 7º, inciso I).

Vinculação indeVida

O ministro observou que os pe-
didos feitos na ADPF, ajuizada pelo 
Partido dos Trabalhadores (PT) e 
pelo Partido Democrático Traba-
lhista (PDT), se baseiam na alegada 
extrapolação, pelo Ministério Pú-
blico, de suas atribuições legais no 
tocante à destinação dos recursos 
provenientes de condenações ju-
diciais. Segundo ele, informações 
trazidas aos autos, em especial pela 
Advocacia-Geral da União, autori-
zam e recomendam o implemento 
de medida que coíba a destinação 
ou a vinculação indevida de recursos 
públicos por órgãos ou autoridades 
sem competência constitucional 
para tanto.

De acordo com o relator, as 
condutas de órgãos e autoridades 
públicas noticiadas na ação, como 
a definição da alocação de recursos 
públicos por vontade própria e sem 
autorização legal ou o condiciona-
mento da transferência desses re-

cursos ao erário à pos-
terior vinculação em 
ações governamentais 
específicas, estão em 
flagrante desrespeito 
aos preceitos funda-
mentais da separação 
de Poderes, às garan-
tias institucionais do 
Ministério Público e 
às normas constitu-
cionais e legais de Di-
reito Orçamentário e 
Financeiro.

Segundo o ministro, apesar das 
boas intenções de magistrados e 
membros do Ministério Público ao 
pretender destinar os recursos a 
projetos sociais e comunitários e 
ao enfrentamento da epidemia de 
Covid-19, é necessário respeitar os 
limites estabelecidos pela Constitui-
ção Federal (artigo 129) e a expressa 
atribuição ao Congresso Nacional 
para deliberar sobre a destinação 
das receitas públicas (artigo 48, in-
ciso II).

outra adPF
O ministro salientou que a ho-

mologação de acordo, nos autos 
da ADPF 568, para a destinação de 
recursos oriundos da “lava jato” ao 
combate ao desmatamento e à epi-
demia não constitui precedente em 
favor da possibilidade de que órgão 
judiciário determine a alocação ou a 
vinculação de recursos públicos. Se-
gundo ele, a excepcional resolução 
da questão naqueles autos dependeu 
da efetiva participação de todos os 
Poderes, órgãos e autoridades com 
competência constitucional para a 
alocação de receitas públicas. “E, 
em última análise, a destinação ali 
acordada somente se tornou efetiva 
com a aprovação dos atos 
normativos apropriados 
pelo Congresso Nacional”, 
assinalou.

unidade orçamentária

De acordo com o rela-
tor, a autonomia financei-
ra concedida pela Consti-
tuição ao Poder Judiciário 
e ao Ministério Público 
representa garantia insti-
tucional de duplo aspecto: 
de um lado, garante que 
as atividades institucio-
nais desses órgãos sejam 
financiadas por impositi-
vo constitucional e legal, 
e, por outro, impede que 
o financiamento ocorra à 

margem da legalidade 
e do orçamento pú-
blico, comprometen-
do sua independência 
institucional. “Assim, 
as receitas oriundas 
de acordos de nature-
za penal, como toda e 
qualquer receita públi-
ca, devem, ao ingressar 
nos cofres públicos da 
União, ter a sua desti-
nação a uma específica 

ação governamental definida por lei 
orçamentária editada pelo Congres-
so Nacional, em conformidade com 
os princípios da unidade e da uni-
versalidade orçamentárias (artigos 
165 e 167 da Constituição)”, concluiu.

Segundo Eugênio Aragão, ex-
-ministro da Justiça e sócio do 
Aragão e Ferraro Advogados, es-
critório responsável pela ação, “a 
decisão do Ministro Alexandre de 
Moraes na ADPF 569 representa a 
correção de rumos de uma prática 
inconstitucional”.

“O produto da recuperação de 
valores em ações criminais é dinhei-
ro público que deve ser direcionado 
à toda a sociedade, sendo papel do 
Poder Legislativo  e do Poder Execu-
tivo realizar a destinação adequada à 
luz dos princípios e garantias cons-
titucionais. Não pode, por exemplo, 
o MPF, mediante acordo, destinar 
valores recuperados no exterior 
por procedimento que sequer pas-
sou pelo Ministério da Justiça, em 
desrespeito ao MLAT (Tratado de 
Mútua Assistência Legal).” Com in-
formações da assessoria de impren-
sa do Supremo Tribunal Federal.

Decisão
ADPF 569

O ministro Nunes Marques, do Supremo 
Tribunal Federal, pediu destaque no âmbito do 
julgamento que decide se as audiências de cus-
tódia devem ser feitas em todas as modalidades 
de prisão. A apreciação estava no Plenário vir-
tual da Corte e irá ao Plenário físico. 

A reclamação foi ajuizada pela Defensoria 
Pública do Rio de Janeiro. Na peça, a instituição 
afirma que as audiências estavam sendo feitas 
apenas nos casos de prisões em flagrante. 

O relator do processo, ministro Luiz Ed-
son Fachin, ordenou que o procedimento fos-
se feito em todas as modalidades, inclusive 
nas prisões temporárias, preventivas e defi-
nitivas. Em seguida, depois que outros esta-
dos entraram com solicitações semelhantes, 
Fachin estendeu os efeitos da decisão para 
outros estados. Por fim, determinou liminar-
mente as audiências em todo o país. 

A ordem vale para o Superior Tribunal de 
Justiça, os Tribunais de Justiça, os Tribunais 
Regionais Federais e os Tribunais integrantes 
da Justiça eleitoral, militar e trabalhista.

Ao justificar a primeira decisão, que con-
templava apenas o Rio de Janeiro, Fachin disse 
que limitar as audiências apenas para as pri-
sões em flagrante é ato inadequado, levando 
em conta que há recente regulamentação do 
tema na legislação processual. Ele se referia 
à Lei 13.964/19, apelidada de “anticrime”, que 
define como ilegal toda prisão em que a pessoa 
não é apresentada à autoridade judicial dentro 
do prazo máximo de 24 horas. 

Conforme noticiou a ConJur, no entanto, 
o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro seguiu 
fazendo audiências apenas no caso das prisões 
em flagrante. 

Em seguida, o ministro estendeu a ordem 
ao estado do Ceará e de Pernambuco, também 
respondendo a pedido formulado pela Defen-
sorias, que atuaram como custos vulnerabilis.

Fonte: Conjur/ Fellipe Sampaio/SCO/STF
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Nova Lei de Falências passa a vigorar  
ampliando poderes de credores e do Fisco

Momento histórico - Pablo Stolze 
encerra curso da FESMP-MT

Sancionada com vetos pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro, a nova Lei de 
Falências (Lei 14.112/20) entrou em vi-
gor no neste último (23/1). A norma 
promete dar mais fôlego para a recu-
peração de empresas em dificuldades 
financeiras, mantendo a geração de 
empregos e de renda. 

A norma prevê que os credores 
apresentem plano de recuperação judi-
cial caso rejeitada a proposta feita pelo 
devedor ou caso se esgote o prazo para 
votação do plano inicial. Anteriormen-
te, apenas o devedor poderia propor as 
condições de renegociação, por meio de 
seus administradores. Ao credor cabia 
aceitar ou não o plano. Em caso de re-
jeição, podia ser decretada a falência. 

“A mudança tem dois lados. O ne-
gativo é que credores podem dificultar 
a aprovação do plano de recuperação 
judicial com a tentativa de exigir das re-
cuperandas condições que vão além das 
suas capacidades de restruturação e da 
proposta inicialmente apresentada para 
o pagamento das dívidas”, explica Thia-
go Hamilton Rufino, da Dasa Advogados. 

O lado positivo, prossegue o es-
pecialista, é que a mudança “vai evi-
tar a convolação da recuperação ju-
dicial em falência, permitindo que a 
recuperanda e os credores cheguem 
a um ‘meio termo’ do plano original, 
desde que viável para a manutenção 

da atividade empresarial”. 
Embora tenha sido garantida 

uma maior autonomia aos credores, 
o Poder Judiciário pode anular votos 
quando comprovado que os termos 
foram propostos para obtenção de 
vantagens ilícitas. 

Outra mudança apresentada pela 
nova lei diz respeito ao aumento do pra-
zo de parcelamento dos débitos com a 
União. Agora, as recuperandas terão 
dez anos para parcelar as dívidas, ao 
contrário dos sete anos previstos na lei 
anterior (Lei 1.101/05). 

Com a alteração, as empresas em 
recuperação podem escolher entre 
duas modalidades de parcelamento: 
usar o prejuízo fiscal para cobrir até 
30% da dívida e parcelar o restante em 
84 meses ou pagar os seus débitos em 
até 120 vezes. 

“A alteração legislativa, de modo 
geral, é favorável, com mudanças 
benéficas, tais como: o fim da diver-
gência sobre a necessidade ou não de 
registro ao produtor rural para pedir 
recuperação judicial; incentivos para 
a concessão de crédito para as em-
presas em recuperação judicial; novas 
opções de parcelamento; e também o 
incentivo às audiências de conciliação 
e mediação, o que pode agilizar a reso-
lução de habilitações e impugnações 
de crédito”, diz Rufino. 

O advogado ressalta, no entanto, 
que o Fisco passa agora a ter mais poder 
sobre as recuperações. Isso porque a 
falência poderá ser solicitada pelo Fisco 
se a recuperanda descumprir o parce-
lamento fiscal ou o acordo. 

“O Fisco poderá requerer a fa-
lência do devedor, o que é realmente 
um ‘superpoder’. A finalidade é evitar 
a inadimplência tributária. Por outro 
lado, poderá acontecer a falência de 
muitas empresas se o plano de recu-
peração e o fluxo de pagamentos não 
for bem organizado.”

Vetos

Ao todo, seis vetos foram feitos pelo 
presidente, o que ainda deverá passar 
pelo crivo do Congresso. Um dos pontos 
barrados permitia a suspensão das exe-
cuções trabalhistas contra responsável, 
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subsidiário ou solidário, até a homolo-
gação do plano de recuperação judicial 
ou a convolação dela em falência. 

A justificativa do veto, segundo 
manifestação do Ministério da Econo-
mia, reconhece o mérito da proposta, 
mas avalia que ela contraria o interesse 
público por causar insegurança jurí-
dica ao estar em descompasso com 
a essência do arcabouço normativo 
brasileiro quanto à priorização dos 
créditos de natureza trabalhista e por 
acidentes de trabalho.

Outro trecho vetado permitia o uso 
do prejuízo fiscal, sem limitação de va-
lores, para pagar a tributação sobre os 
ganhos que as empresas em recupera-
ção têm com a venda de bens e direitos. 
Assim, segue valendo a regra segundo 
a qual o uso do prejuízo fiscal deve res-
peitar o limite de 30%. 

O texto também liberava as em-
presas do pagamento de PIS e Cofins e 
permitia o uso do prejuízo fiscal no pa-
gamento do Imposto de Renda e CSLL. 
As recuperandas podem utilizar o pre-
juízo, mas respeitado o limite de 30%. 

“O veto presidencial em relação à 
isenção de impostos sobre o lucro da 
venda de bens e benefícios tributários 
na negociação de dívidas de pessoa ju-
rídica em recuperação judicial, do meu 
ponto de vista, vai contra o princípio 
da preservação da empresa. Alguns be-
nefícios fiscais, tais como exclusão de 
multas, isenção ou parcelamentos mais 
prolongados poderiam dar fôlego para 
empresas com grandes dívidas tributá-
rias”, diz Rufino. Fonte: Conjur

Um momento histórico para a 
Escola Superior do Ministério Pú-
blico de Mato Grosso (FESMP-MT) 
foi o curso online e ao vivo com Pablo 
Stolze cujo tema é “Responsabilidade 
civil com ênfase nos novos paradig-
mas do dano”, nesta sexta e sábado 
(19 e 20 de fevereiro).

O doutrinador foi apresentado 
pelo diretor da FESMP-MT, Joelson de 
Campos Maciel, e pela professora dou-
tora Jussara Suzi Assis Borges Nasser 
Ferreira, que destacaram o orgulho de 
oferecer conteúdo de excelência para 
os profissionais do Direito e acadêmi-
cos. “Neste dia de luz e brilho, rece-
bemos de braços abertos o herdeiro 
legítimo do grande Orlando Gomes”.

“Mato Grosso tem um pedaço do 
meu coração, é uma honra estar aqui. 
O único curso de quatro horas de du-
ração é para vocês”, observou Stolze. 
Na aula inaugural falou da responsa-
bilidade civil, evolução, novas teorias, 
aplicação de evento fortuito e força 
maior na pandemia da Covid-19, pra-

zos prescricionais e outros.
A aula com Pablo Stolze desta 

sexta está sendo gravada. O cur-
so seguirá neste sábado e ainda há 
como se inscrever pelo (65) 3363-
0600 / 99658-1800 ou secretaria@
fundacaoescola.org.br.

Novos cursos - A FESMP-MT está 
com inscrições abertas para novas 
turmas em 2021: “Direito do Agrone-
gócio” (100% on-line e ao vivo), “Direito 
Civil e Processo Civil – teoria e prática” 
e “Direito Penal e Processo Penal”, que 
serão no sistema híbrido, com parte 
presencial e on-line. E ainda oferece o 
“Curso de Extensão em Tutela Jurídica 
e a Lei Geral de Proteção de Dados”. 
Com Assessoria

MATRÍCULA DIGITAL no site 
www.fundacaoescola.org.br. Mais 
informações: (65) 3363-0600 / 
99658-1800 ou secretaria@funda-
caoescola.org.br.

https://fundacaoescola.esco-
laweb.com.br/matriculaonline/#/
home


