CUIABÁ,
20 DE MARÇO
DE 2021

Edição 215

Tu és da justiça a clava forte!
Ex-jogadora
Hortência abre
programação do
Março Mulher 2021

Campanha de
vacinação contra
H1N1 está prevista
para os meses de
abril e maio
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Diretoria do TJ-MT participa de sessão com
presidentes de subseções e conselheiros da OAB
A primeira sessão do Conselho Pleno da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB-MT) de 2021 foi
virtual e contou com a participação da diretoria do Tribunal
de Justiça de Mato Grosso. Recém-empossada, realizou a tradicional visita institucional neste último (25). Página 3

STJ

É possível utilizar o WhatsApp
para citar o réu (Informativo 688)
No HC 641.877/DF, julgado em
09/03/2021, a Quinta Turma do STJ
decidiu que é possível a utilização de
WhatsApp para a citação de acusado,
desde que sejam adotadas medidas
suficientes para atestar a autenticidade do número telefônico, bem
como a identidade do indivíduo destinatário do ato processual. Página 10

Nova legislação tributária pode reduzir volume de processos judiciais
O presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Luiz
Fux, defendeu neste (2/3) uma reforma na legislação para que as questões
tributárias possam ser resolvidas de
forma mais ágil, evitando inclusive
o excesso de judicialização. “É uma
proposta ousada, mas evitaria que o

Poder Judiciário fosse utilizado para
postergação de uma série de questões
tributárias. O objetivo é que as partes
possam obter resultados mais rápidos
do que aqueles que ela obtém hoje no
STF [Supremo Tribunal Federal], que
às vezes julga questões tributárias de
10 anos atrás.” Página 5
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INSS não pode suspender benefício
concedido judicialmente com base apenas
em resultado de perícia administrativa
OAB-MT promove
roda de conversa
sobre participação das
mulheres na política
Página 9

OAB-MT requer
agilidade na
inserção de
acórdãos no PJE

Página 10

Devido à suspensão, por parte do
Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), de auxílio-doença, uma segurada acionou a Justiça Federal para
solicitar o restabelecimento do benefício previdenciário.
Em 2009, o pagamento do auxílio

à requerente foi determinado por via
judicial, tendo a decisão transitada
em julgado. Porém, anos depois, após
a realização de perícia médica, o INSS
descontinuou o pagamento do benefício, sob a justificativa de recuperação
da capacidade laboral. Página 8
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A APLICABILIDADE DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO
DE DADOS AO MERCADO CONDOMINIAL
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ARIÁDINE
GROSSI
advogada associada
do Escritório Peixoto
& Cintra Advogados,
especialista em
Direito Processual
Civil – Teoria e Prática
do Novo CPC, pela
Fundação Escola
Superior do Ministério
Público de Mato
Grosso (2016), pósgraduanda em Direito
Condominial, pelo
CEBPJUR, expert em
Direito do Consumidor,
do Trabalho, Cobrança
Judicial e Extrajudicial,
Direito Imobiliário e
Condominial, Membro
da comissão de Direito
Imobiliário e Secretária
Geral Adjunta
da Comissão de
Direito Condominial,
da Ordem dos
Advogados do Brasil,
Seccional do Mato
Grosso, consultora
condominial e
palestrante.
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GUILHERME
RODRIGUES
MULLER
advogado, pósgraduando em Direito
Digital e Proteção de
Dados pela EBRADI,
Vice-Presidente da
Comissão de Direito
Digital da ABA-Cuiabá

t ão falada
Lei Geral de
Proteção de
Dados ou LGPD (Lei
13.709/2018) fora inspirada na GDPR (“General
Data Protection Regulation”),
norma aprovada e válida
para regulamentar a privacidade e proteção de dados
pessoais na União Europeia.
Ambas estabelecem padrões
normativos sobre a proteção
e a forma de se realizar o tratamento de dados pessoais,
dando maior enfoque aos
denominados “dados sensíveis”, que são informações
relacionadas à etnia, religião,
preferências sexuais, dentre
outros (art. 5º, II da LGPD –
Lei 13.709/2018).
Esta lei afeta diretamente todas as organizações
(como as empresas públicas
e privadas) dos mais variados
setores e serviços, e no mercado condominial não seria
diferente, administradoras,
empresas de portaria remota, terceirizados e demais
empresas em geral devem se
atentar para as adequações
exigidas.
Muito tem se questionado sobre a LGPD ser aplicável aos condomínios, uma
vez que os mesmos, apesar
de possuírem CNPJ, não são
pessoas jurídicas e nem físicas, mas sim uma espécie
“sui generis” (diferenciada/especial), bem como
por não se encaixarem
expressamente em nenhuma das exceções de
aplicabilidade do artigo
4º da LGPD.
A Lei traz um rol de
princípios e hipóteses
legais de tratamento que
as organizações necessitam
observar ao se realizar o tratamento de dados pessoais,
sendo necessário informar
e tornar público aos titulares dos dados informações,
como por exemplo: quais dados pessoais serão coletados
e suas finalidades específicas; por quanto tempo serão
armazenados os dados pessoais dentro da organização;

como o titular poderá ter
acesso aos dados pessoais
tratados pela organização; e
por fim, quais medidas de segurança serão aplicadas para
garantir a proteção e tratamento adequado dos dados
pessoais na organização.
Em uma análise sistemática é possível verificar
que a intenção do legislador
pátrio é preservar e garantir
o direito à privacidade dos
titulares de dados pessoais, mediante a criação de
um sistema de salvaguardas
deste direito. Por outro lado
verifica-se que, da mesma
forma que a Lei não trouxe
os condomínios de forma expressa e taxativa como sujeito de sua aplicação, também
não os trouxe nos artigos
destinados as exclusões.
Neste ínterim o entendimento majoritário da doutrina é de que a LGPD se aplica
aos condomínios, com supedâneo no art. 3º da Lei ora
estudada:
“Art. 3º Esta Lei aplica-se
a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou por pessoa
jurídica de direito público ou
privado, independentemente
do meio, do país de sua sede
ou do país onde estejam localizados os dados, desde
que [...]”
O objetivo do regramento
é dar segurança ao cidadão,
preservando a sua intimidade, privacidade e personalidade, conforme já estabelecido na Constituição Federal
em seu art. 5º, não sendo
coerente o entendimento
de exclusão dos condomínios
no acatamento da lei.
Coadunando com este
entendimento, o enunciado n° 246 da III Jornada de
Direito Civil, pacificou o entendimento de que “deve ser
reconhecida personalidade
jurídica ao condomínio edilício”, logo, a LGPD deverá ser
aplicável aos condomínios.
Por tais razões, os condomínios devem zelar não só
pela proteção dos dados dos
condôminos, moradores e
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visitantes, como também se
atentar a cadeia de prestadores de serviços do condomínio, devendo ajustar tais
situações no ato da contratação, e para os contratos em
curso mediante adequações
e aditivos.
Importa salientar que
a proteção abrange dados
pessoais, que conforme definido pela lei (art. 5º), significa qualquer informação
relacionada à pessoa natural identificável, como nome,
número de CPF e RG, preferências de consumo, contato telefônico, endereço etc.,
além de englobar as imagens
capturadas nos circuitos internos CFTV.
É salutar mencionar que
os dados pessoais podem e
devem ser coletados pelos
condomínios, todavia somente devem ser utilizados
ao que realmente se destinam com base em uma das
hipóteses legais elencadas
no art. 7° e art. 11 da LGPD,
e uma vez que utilizados indevidamente poderão causar consequências, inclusive
prejuízos pecuniários, por
exemplo, no caso de vazamento ou acesso indevido
dos dados pessoais tratados
no condomínio.
Estas são apenas algumas das razões para que os
Condomínios e empresas
do ramo passem a realizar
o tratamento das informações dos titulares de dados
pessoais através da criação
de processos internos e gerenciamento de riscos que
garantam em suas operações uma forma adequada,
transparente e segura na
utilização dos dados pessoais, adequando todas as suas
operações de tratamento de
dados a uma das bases legais
de tratamento da LGPD, estas previstas nos artigos 7º
e 11.
Um exemplo prático e
corriqueiro é quando um
condômino solicita acesso
a informações ou imagens
de terceiro que acessou o
condomínio para fins pes-
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soais (ex. verificar se a esposa recebeu visitas em sua
ausência, ou se sua funcionária esta cumprindo seus
horários de trabalho). Para
tal fornecimento, seria necessária a coleta de consentimento específico e prévio
do titular dos dados, ressaltando que este poderá se
opor à liberação do acesso
de terceiros a sua imagem.
Logo, a criação de um procedimento específico e claro
que regulamente este acesso é a medida recomendável
para evitar ações judiciais
por violação à LGPD.
Por outro lado, tais imagens e informações têm uma
finalidade, que via de regra
é a segurança, então poderia ser fornecida no caso de
uma prática criminosa, bem
como em caso de requerimento de dados e imagens
por autoridades, através de
requerimento formal/decisão judicial, quando deverão
ser prontamente cedidas.
Por isso o estabelecimento de condutas positivas e
simplificadas visando à adequação dos condomínios e
empresas do ramo à LGPD
(já em vigor) é medida que se
impõe, podendo ser iniciado
através de algumas simples e
eficazes medidas:
• Mapeamento de riscos;
• Criação de procedimentos internos padrões;
• Revisão e aditamento de
contratos;
• Treinamento/capacitação da Administração e
colaboradores.
A implementação de tais
medidas inicialmente poderá gerar algum desconforto
entre a comunidade, porém
necessário, como ocorre
em qualquer processo de
mudança cultural, devendo
sempre a administração enfatizar a necessidade de criação desta cultura pautada na
privacidade e proteção de
dados, e na gestão de riscos,
diante das penalidades impostas pela lei.
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A CAA-MT NA DEFESA DO DIREITO DA MULHER
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ITALLO
LEITE
é advogado e presidente
da Caixa de Assistência
dos Advogados de Mato
Grosso (CAA/MT)

que mais nos remete ao 8 de
março é a luta em defesa dos
direitos das mulheres. A defesa na reivindicação de seus espaços e
na consolidação dos direitos que buscam a
tão esperada isonomia para com as mulheres
na sociedade.
Nesta árdua luta, afora a militância que
cumpre seu papel identitário, no dia a dia, nas
causas que buscam a reparação de danos, sejam
eles individuais ou histórico-estruturais, temos
a mulher advogada, aquela que tem a luta pela
efetivação dos direitos na sua profissão.
E como sociedade eivada de percalços históricos, temos que prover estruturas que possibilitem a essas profissionais a luta pela causa,
por cada causa, de cada pessoal.
Na Caixa de Assistência dos Advogados de
Mato Grosso (CAA/MT) temos também essa
missão. É nosso trabalho lutar e continuar lutando para oferecer estruturas condignas a essas profissionais que, antes da advocacia, são
mulheres em sua essência. Elas, que trazem a

luta aguerrida no seu DNA, emprestam à profissão a garra para defender direitos e reparar
danos; a sensibilidade para tratar de cada caso
como se fosse a causa da sua vida.
Mas assim como a sociedade, que precisa
seguir em construção para restaurar uma estrutura que, por muito tempo, perpetuou a desigualdade de gêneros, as entidades de classe
também devem assumir tal responsabilidade.
E na advocacia não poderia, em momento
algum, hipótese nenhuma, ser diferente. É nosso
dever, no papel da assistência à advocacia, desenvolver e oferecer mecanismos que permitam
à mulher profissional ter as devidas condições
para desenvolver seu trabalho e, por meio dele,
desenvolver e desenvolver-se na sociedade.
Buscamos, nestes anos, na CAA/MT, caminhar neste sentido e ampliamos o prazo para
o exercício do direito à licença maternidade,
nos dedicamos à saúde e ao bem-estar da mulher, tanto no âmbito do exercício da advocacia,
quanto no pessoal.
Foram só nestes anos que trouxemos para o

mundo da advocacia mato-grossense elementos
que já deveriam estar no dia a dia da sociedade há décadas, ou desde sempre. São pequenos
passos, como a instalação de trocadores nos
banheiros masculinos, reconhecendo a responsabilidade de ambos os gêneros nos cuidados
com a criança e reafirmando à sociedade que
tal responsabilidade não deve ser um fardo para
a mulher, mas sim seu direito de escolha. São as
vagas preferenciais para que gestantes e lactantes possam exercer plenamente suas atividades
sem que isto seja um senão. São passos de uma
longa caminhada.
E quem abre este caminho são as mulheres. Nossa diretoria é composta por elas, que
têm voz ativa - de fato e de direito - e lideram
essa caminhada. Mas é papel de nós, homens,
caminharmos juntos e carregarmos as pedras
no meio desse caminho.
Para as mulheres que defendem os direitos
das mulheres, que defendem os direitos de uma
sociedade justa, mais que nossas homenagens,
rendemos o nosso trabalho e dedicação.

Diretoria do TJ-MT participa de sessão com
presidentes de subseções e conselheiros da OAB

A primeira sessão do Conselho Pleno da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional
Mato Grosso (OAB-MT) de 2021
foi virtual e contou com a participação da diretoria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Recém-empossada, realizou a
tradicional visita institucional
neste último (25).
Presidentes de subseções,
conselheiros estaduais e presidentes de comissões, assim
como a diretoria da OAB-MT
levaram à presidente Maria Helena Póvoas, à vice-presidente,
Maria Aparecida Ribeiro e ao
corregedor-geral José Zuquim
Nogueira, pleitos da advocacia
de diversas áreas, de todas as
regiões de Mato Grosso.
O presidente da OAB-MT,
Leonardo Campos destacou o
caráter conciliador dos encontros com a diretoria do TJ-MT.
“Teremos um ano de muito diálogo, de reuniões e confiamos
que ao final dele, vamos comemorar uma série de conquistas
para a Justiça, para a advocacia
e a sociedade como um todo”.
E foi assim, que trouxe ao debate, a dificuldade de acesso
a magistrados e servidores
nas comarcas de todo Estado.
“Uma das pautas primeiras da
OAB-MT”.
Ao receber diagnóstico da
situação em Mato Grosso, ele
relatou à diretoria do TJ, que
em muitas varas, servidores

Reprodução

não respondem aos contatos e
tampouco, e-mails são respondidos. “Então, o Balcão Virtual
pode ser uma alternativa, afinal, a proposta é que se possa
falar diretamente com o servidor. Reconhecemos o empenho
do Tribunal quando o assunto é
atendimento, mas na primeira
instância temos tido grandes
dificuldades”.
Leonardo sugere ainda
que seja feita uma pesquisa de
satisfação para acompanhar o
desdobramento do novo projeto. E nos canais em que estão
disponibilizados números de
telefones e e-mails, o presiden-

te da OAB-MT pediu que sejam
feitas as revisões e atualizações
de todos os contatos e sua devida publicização.
A desembargadora Maria
Helena Póvoas considerou relevante a solicitação da OAB-MT e disse que é obrigação,
decorrente de lei, a garantia
de atendimento ao advogado.
“É preciso normatizar de forma
que sejam atendidos. Não deve
haver nenhuma insurgência
contra o não-atendimento”.
Outro pleito apresentado
por Leonardo Campos é pela
virtualização total dos processos. “Temos ainda um estoque

de processos físicos que ainda
não migraram. Têm sido muito
morosa a migração do PEA para
o PJE. Precisamos ter um cronograma de virtualização 100%
e eu sugiro de pronto, que seja
realizado um mutirão”, requereu o presidente da OAB-MT.
Segundo Leonardo, o ideal
seria uma agenda de abertura
de varas, mesmo diante da suspensão do atendimento presencial. Que fossem pontuais
para viabilizar a digitalização.
O corregedor-geral, José
Zuquim Nogueira concordou
com os apontamentos e informou que já pediu um levanta-

mento e diante dos números
exatos, encaminhará o diagnóstico à OAB. Em relação ao
requerimento da advocacia, do
TJ garantir mais celeridade no
pagamento de alvarás, Zuquim
disse que também está estudando melhorias na expedição
dos alvarás. “Não tem burocracia que justifique a demora dos
alvarás”.
Outras pautas apresentadas por presidentes de subseções durante a sessão, serão
formalizadas pela diretoria
da OAB-MT ao TJ, no caso de
ser necessário pedido de
esclarecimentos.
O presidente da Ordem em
Mato Grosso destacou que no
sistema de Justiça, a OAB está
na ponta. “No dia-a-dia, atendendo nossos clientes. Conseguimos olhar a Justiça de vários
ângulos e por isso temos a clareza do que é essencial e o que
precisa ser melhorado”.
A disposição da diretoria
do TJ em acolher os pleitos da
OAB-MT foi realçada pelo diretor-tesoureiro Helmut Flavio
Preza Daltro. “Tem nos atendido, numa conversa franca e
transparente, diante do que é
possível naquele momento e de
como pode ser encaminhado.
E além de acolher nossos encaminhamentos, absorvem as
propostas”.
Redação JA com Assessoria
Impresa OAB-MT
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Anteprojeto de lei busca ampliar direito de
defesa e garantir prerrogativas da advocacia
Foi aprovado neste (16.03) no
Conselho Pleno da OAB a proposta
de um anteprojeto que altera parte
da legislação processual penal a fim
de ampliar o direito de defesa e garantir as prerrogativas da advocacia.
As 24 propostas de autoria conjunta
do secretário-geral da OAB Nacional,
José Simonetti, e do conselheiro Federal da OAB-MT, Ulisses Rabaneda,
seguirão para apreciação no Congresso Nacional.
Segundo Ulisses Rabaneda, o objetivo da proposta é corrigir algumas
distorções legislativas que cerceiam o
direito de defesa e dificultam a atuação do advogado. “Procuramos elaborar um texto que prestigie as prerrogativas profissionais, como a previsão
de que defesa e acusação sentem no
mesmo plano na sala de audiência, a
previsão da investigação defensiva,
bem como um melhor ajuste na ordem das sustentações orais perante
os Tribunais”, explicou o conselheiro
Federal.

Para o presidente da OAB-MT, Leonardo Campos, a proposta é fundamental para a atuação da advocacia,
pois busca um equilíbrio mais efetivo
entre as forças dos atores processuais. “Este pacote de direitos de defesa representa melhorias necessárias
quanto às garantias processuais, tanto do cidadão em Juízo quanto dos
profissionais da advocacia. Como as
prerrogativas da advocacia são uma
de nossas prioridades, apoiamos e
acompanhamos com muito interesse o andamento dessa proposta que,
não tenho dúvidas, beneficiará toda
a categoria”, reforçou.
Algumas das propostas aprovadas
pelo Conselho Pleno da OAB são:
• Defesa e acusação no mesmo
plano topográfico nas sessões de julgamento e salas de audiência;
• Exclusão da multa ao advogado
que “abandonar o processo”, remetendo as providências cabíveis à OAB,
órgão que tem competência para avaliar a ética e disciplina da advocacia;

• Mudança no prazo dos embargos de declaração de 2 para 5 dias,
remetendo as hipóteses de cabimento
ao CPC/15;
• Aumento do prazo da defesa
nas ações penais de procedimento
sumário, ordinário, procedimento do
Júri, de competência dos Tribunais e
da lei de drogas de 10 dias corridos
para 15 dias úteis;
• Possibilidade de o juiz aumentar o prazo de defesa em até o dobro
nos crimes complexos;
• Possibilidade de o juiz, na fase
de absolvição sumária, reconsiderar
o recebimento da denúncia, o que é
admitido pelos Tribunais Superiores,
mas, diante da ausência de clara previsão legal, tem-se tornado ato meramente discricionário do juiz;
• Obrigação de intimar o réu,
preso ou solto, da sentença condenatória, já que hoje a obrigatoriedade
de intimação é apenas ao réu preso;
• Aumento de 2 para 8 dias o
prazo para oferecer as razões de re-
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curso em sentido estrito, para igualar
com o prazo de razões da apelação,
que também são de 8 dias;
• Alteração do Estatuto da Advocacia, para prever que é prerrogativa
da advocacia sentar no mesmo plano
topográfico da acusação nas sessões
de julgamento e audiências criminais.
Fonte : OAB-MT

DECISÃO

União estável não impede penhora de imóvel dado como garantia em hipoteca
A 5ª Turma do Tribunal Regional
Federal da 1ª Região (TRF1) negou
provimento à apelação de uma mulher que pretendia cancelar a hipoteca do imóvel dela em favor da Caixa
Econômica Federal (CEF).
No recurso, a autora argumentou que o imóvel em litígio foi dado
como garantia de dívida assumida por
empresa da qual um dos sócios é seu
companheiro e que ela não poderia
ser prejudicada em virtude de dívida
com a qual não concordou.
A apelante comprovou nos autos
que vive com o companheiro há mais
de 20 anos e que desde 2008 possui
declaração de união estável. Alegou
que o contrato de hipoteca não teve

sua outorga uxória, ou seja, quando o
cônjuge concorda com a fiança prestada. O objetivo da outorga uxória é
impedir a dilapidação do patrimônio
do casal por um dos cônjuges.
Sustentou, ainda, a requerente,
que a transação afronta seu direito
à meação sobre o bem, razão pela
qual deve ser invalidado o contrato
firmado. Sobre esse argumento, a
CEF defendeu a desnecessidade de
outorga uxória na hipótese de união
estável, sendo exigível apenas para
os cônjuges.
O caso foi submetido à relatoria
do desembargador federal Carlos
Augusto Pires Brandão. O magistrado ponderou que a questão central

do processo reside na possibilidade
ou não de aplicação à união estável,
em atos de disposição patrimonial,
da outorga uxória prevista no artigo
1.647 do Código Civil (CC).
Para o desembargador, é indiscutível a proteção do Estado à união
estável e à sua equiparação ao casamento em todos os seus aspectos cuja
eficácia é imediata, nos termos do artigo 266, § 3º, da Constituição Federal. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no
sentido de que “não é nula nem anulável a fiança prestada por fiador convivente em união estável sem a outorga
uxória do outro companheiro”.
“Conforme previsão do artigo

1.647 do Código Civil, a outorga uxória objetiva preservar o patrimônio
familiar, exigindo-se que, para a
prática de determinados atos se obtenha a vênia marital ou uxória, salvo se o regime matrimonial for o da
separação absoluta de bens. Cumpre
salientar, porém, que a união estável
é uma união de fato, na qual não há
necessidade de registros públicos, de
forma que se torna inexigível a outorga do suposto companheiro para que
o negócio jurídico seja considerado
válido. Desse modo, a previsão do CC
restringe-se ao casamento civil, ou
seja, em se tratando de união estável
cuja publicidade não foi devidamente
alcançada, a outorga uxória/marital
não é requisito necessário à validade
de ônus reais gravados nos bens imóveis”, destacou o magistrado.
O relator concluiu, ainda, que “não
se afigura possível impor ao adquirente de boa fé, como é o caso da Caixa,
que suporte sozinho o prejuízo de perder o bem dado em garantia, notadamente quando existiu uma omissão do
real estado civil de quem se beneficiou
do empréstimo no ato da contratação”.
O Colegiado acompanhou o voto do
relator de forma unânime.
Processo n: 0033382-51.2016.4.01.3300
Data do julgamento: 09/12/2020/APS
Assessoria de Comunicação Social
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Nova legislação tributária pode reduzir volume de processos judiciais
O presidente do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), ministro Luiz Fux, defendeu
neste (2/3) uma reforma na legislação para
que as questões tributárias possam ser resolvidas de forma mais ágil, evitando inclusive o excesso de judicialização. “É uma
proposta ousada, mas evitaria que o Poder
Judiciário fosse utilizado para postergação
de uma série de questões tributárias. O
objetivo é que as partes possam obter resultados mais rápidos do que aqueles que
ela obtém hoje no STF [Supremo Tribunal
Federal], que às vezes julga questões tributárias de 10 anos atrás.”
Fux participou da reunião do Comitê
de Apoio Técnico à Realização do Diagnóstico do Contencioso Tributário, iniciativa
conjunta do CNJ e da Receita Federal. Segundo o secretário especial da Receita Federal, José
Barroso Tostes Neto, o volume, dimensão, valores envolvidos e excesso de litígios evidenciam que a gestão
do contencioso tributário é um dos maiores desafios
do país. “O fato inconteste é que o atual modelo do
contencioso tributário está exaurido. Ele requer urgente reformulação.”
As disputas tributárias na Justiça são objeto da
5ª edição da Série Justiça Pesquisa do CNJ. Por meio
do edital, que segue com inscrições até 23 de março,
será firmada parceria com um instituto de pesquisa ou

fundação pública ou privada sem fins lucrativos para
mapear as causas e propor soluções para combater
a baixa efetividade das decisões judiciais relativas a
pagamento de impostos e tributos. Os resultados desse levantamento serão agregados ao mapeamento do
contencioso tributário na fase administrativa, que será
desenvolvido pela Receita Federal em conjunto com
o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
O secretário especial de Programas, Pesquisas e Gestão Estratégica do CNJ, Marcus Lívio Gomes, enfatizou que uma ação isolada do Judiciário

é insuficiente para superação do
problema e, por tal, além do CNJ
e Receita Federal, o Comitê conta
com representantes da OAB, BID,
Fórum Nacional do Procuradores
Gerais, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e do Comitê
Nacional de Secretário de Fazenda.
“O Comitê terá uma atuação plural
e democrática e os subcomitês, que
iniciam hoje as atividades, contarão
com representantes da sociedade
civil, fazendo com que os trabalhos
sejam os mais inclusivos possíveis.”
Para o representante do BID
no Brasil, Morgan Doyle, afirmou
que o Brasil tem plenas condições
Reprodução
para formular um sistema tributário que se paute pela simplicidade, transparência e
cooperação entre os diversos entes públicos. E, pela
magnitude dos valores envolvidos, o tema se insere
entre os mais importantes que serão tratados neste
ano. “Essa reunião sinaliza que o assunto está recebendo a prioridade que ele exige. Falamos de uma
situação que requer a adoção de uma série de medidas importantes para abrir caminho para elevar a
estabilidade jurídica e garantir que o país recupere a
competitividade.”
Agência CNJ de Notícias

ENTENDIMENTO MAIS BENÉFICO

Reincidente por crime comum pode
progredir de regime com 40% da pena
O preso que não é reincidente em
crime hediondo ou equiparado deve
cumprir 40% de pena para que seja
possível a progressão de regime, nos
termos do artigo 112, V, da Lei de Execuções Penais.
Com esse entendimento, a 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo determinou a
aplicação da fração de 2/5 (40%) para
a progressão de regime de um preso
reincidente por crime comum, não por
delito hediondo.
Ao negar o pedido de progressão
ao regime semiaberto, o juízo de execução penal alegou que o condenado
não preenchia o requisito objetivo
diante do não cumprimento de 3/5 da
pena hedionda e 1/6 da pena por crime
comum. Assim, foi determinada a fração de 3/5 para a progressão.
Porém, para o relator, desembargador Amable Soto Lopez, é o caso de
concessão da ordem de ofício tão somente para considerar como exigível,
na hipótese, o lapso temporal de 2/5
para progressão de regime, tendo em
vista que o paciente não ostenta reincidência específica em crime hediondo.
“A Lei 13.964/2019 alterou sensivelmente o artigo 112 da Lei de Execuções
Penais e os respectivos prazos para a
progressão de regime”, observou o

magistrado. O legislador tratou apenas das hipóteses de réus primários, no
inciso V, e dos reincidentes na prática
de crime hediondo ou equiparado, no
inciso VII”, afirmou.
Segundo Lopez, o dispositivo, em
momento algum, faz menção aos reincidentes por crimes comuns. Nesse
caso, ele acredita que a única interpretação cabível é aquela favorável
ao reincidente em crime que não seja
hediondo ou equiparado, aplicando,
portanto, a fração menos gravosa para
progressão de regime.
“Ao não deixar clara a situação do
reincidente por crime comum e condenado por crime hediondo, descabida a
analogia in malam partem, vedada por
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nosso ordenamento jurídico. Assim,
diante da comprovada reincidência não
específica, ao não deixar clara a situação do reincidente por crime comum
e condenado por crime hediondo, de
fato mostra-se inadequada a analogia
in malam partem, vedada por nosso
ordenamento jurídico”, completou.

A decisão se deu por unanimidade.
O réu é representado pelo advogado Thiago Maluf, sócio do escritório
Garcia, Maluf & Kimura Advogados
Associados.
Processo 2244584-42.2020.8.26.0000
Fonte: Conjur
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Campanha de vacinação contra H1N1 está
prevista para os meses de abril e maio

A Caixa de Assistência dos Advogados de
Mato Grosso (CAA/MT) informa que a campanha estadual de vacinação contra a gripe H1N1
vai ocorrer este ano. De acordo com o presidente
da entidade, Itallo Leite, a expectativa é que as
6.000 doses sejam disponibilizadas a partir da
segunda quinzena de abril, seguindo até o mês
de maio.“Como em anos anteriores, essa ação
de saúde preventiva contemplará todas as 29
subseções da OAB Mato Grosso. Estamos em
fase final de negociação com o laboratório GSK
e somente ao término dessa etapa é que conseguiremos dar mais detalhes sobre a campanha.
Isso ocorrerá já nos próximos dias”, adianta o

presidente da CAA/MT.
A vacina a ser disponibilizada à advocacia mato-grossense é a Fluarix Tetra 2021 que possui em
sua composição as seguintes cepas inativadas:
tipo A/Victoria (H1N1), tipo A/Hong Kong (H3N2),
tipo B/Washington e tipo B/Phuket. Com administração intramuscular, é indicada para imunização de adultos e crianças a partir dos seis
meses de vida. A dose, de 0,5ml, é única e anual.
Segundo o Laboratório GSK, pessoas que apresentem doença febril aguda não devem se vacinar
contra a gripe. Já aquelas com quadros leves de
infecção, como resfriado, poderão ser imunizadas
com a Fluarix Tetravalente 2021.

Ex-jogadora Hortência abre
programação do Março Mulher 2021
A ex-jogadora de basquete Hortência Marcari
foi a personalidade escolhida para abrir a programação oficial do Março
Mulher 2021 do Sistema
OAB-MT. Com o tema “Lições de vida: estratégia,
valores e atitude de uma
campeã”, a atleta mundialmente reconhecida por seu
talento, contou um pouco
de sua trajetória dentro e
fora da quadra. O evento foi
virtual, com transmissão ao
vivo, no dia 08 de março,
via Youtube e Facebook.
“É nosso papel continuar lutando para que as
mulheres, as advogadas de
Mato Grosso em especial,
tenham sempre condição
de se desenvolverem, crescerem, mostrando todo o
seu potencial e ocupando
espaços que lhes são de
direito. E eu tenho certeza que a escolha da rainha
Hortência foi especialmente pensada nesse sentido
porque ela tem um DNA de
determinação e garra assim
como as advogadas. Tenho
certeza que muitas coisas
nos servirão de inspiração”,
declarou o presidente da
CAA/MT, Itallo Leite, em
sua fala de abertura.
O presidente da OAB-MT, Leonardo Campos,
destacou a importância
das advogadas na luta e
manutenção do est ado
democrático de direito.
“Nossa campanha foi muito feliz ao ter o mote ‘Eu
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me defino’. Nós temos que
lutar diariamente para que
cada uma das mulheres
brasileiras possa se definir
da forma que ela achar, que
quiser. Que todas tenham
na OAB, na Casa das Liberdades Democráticas, um
porto seguro”.
Durante o talk show,
Hortência falou sobre a importância de se preparar
para alcançar os objetivos.
“Nós mulheres somos pressionadas o tempo todo, então, temos que nos preparar
e fazer a diferença”. Ela destacou ainda a necessidade
do trabalho em equipe e a
importância de se entender

os próprios dons.
Participaram do talk
show, fazendo perguntas
para Hortência Marcari os
diretores da OAB-MT e da
CAA/MT: Fernando Figueiredo, Martha Caovilla, Clarissa Lopes, Itallo Leite, Roseni Farinacio e Mara Barros.
O evento foi realizado pela OAB-MT, CA A/
MT e Comissão de Direito da Mulher da OAB-MT.
DIA INTERNACIONAL DA
MULHER – A vice-presidente da OAB-MT, Gisela
Cardoso, lembrou da importância mundial do dia
08 de março. “A data representa uma história de

luta das mulheres há muito
tempo, buscando ultrapassar todas as barreiras que,
infelizmente, ainda nos
deparamos no dia-a-dia.
Chegamos ao 8 de março
de 2021 com um número alarmante de violência
doméstica, com a participação ínfima das mulheres
em cargos de direção. Um
país que tem mais de 51%
de sua população formada
por mulheres e uma participação tão pequena nos
quadros de representação.
Que o Dia Internacional da
Mulher seja sentido e vivido em seu real significado: de luta, de busca, de

igualdade, de redução de
desigualdade”.
“Não é só mais chegar
lá. Nós já transformamos,
nos inspiramos e agora nos
definimos. E nós, enquanto mulheres, líderes, temos
que ter empatia, capacidade técnica e conseguir
olhar para as outras mulheres e puxá-las ao nosso
espaço e fala. A diversidade vai nos fazer crescer
enquanto sociedade. Que
tenhamos outros ‘marços’
- presenciais ou não – com
uma realidade melhor para
a mulher”, finaliza a vice-presidente da CA A/MT,
Xênia Artmann Guerra.
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MAIS UM MARÇO BATEU ÀS NOSSAS PORTAS
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XÊNIA
ARTMANN
GUERRA
é advogada inscrita
na Subseção de Sinop
(MT), vice-presidente
da Caixa de Assistência
dos Advogados de Mato
Grosso (CAA-MT)

epois de tantos marços
vividos, vi-me ansiosa no
último dia de fevereiro em
razão da chegada de um Mês das Mulheres atípico. Há quase uma década,
participo ativamente de um calendário
intenso de atividades da OAB-MT, vi muitos
projetos serem um sucesso e outros tantos
não atingirem seus objetivos, mas sempre
busquei contribuir com as advogadas de
Mato Grosso. Neste mês de março não vou
poder olhar no olho, abraçar e dizer pessoalmente o quão importante cada uma das
envolvidas no processo é para a advocacia
feminina.
Em meio à pandemia, de acordo com
inúmeros estudos divulgados pela ONU
Mulher e outras organizações voltadas ao
estudo de gênero, a mulher tende a ser
mais afetada pelo cenário mundial. Está
mais propensa a sofrer violência, perdeu
o emprego por reflexos da crise financeira, está mais exposta à contaminação por
representar 70% dos profissionais da área
de saúde e, se em outros anos o trivial no
março era falar do acúmulo de tarefas, neste março os discursos vão tratar da interposição delas.
Sim, em home office e com aulas suspensas, só o que ainda não conseguimos
foi desenvolver um botão “desligar” para as

Demonstrativo
do plano de
saúde para IR
está disponível
no site da
CAA/MT
Caixa de Assistência
dos Advogados de Mato
Grosso (CAA/MT)
comunica aos beneficiários
da Unimed Cuiabá que o
demonstrativo necessário
para a declaração do
Imposto de Renda 2021
ano base 2020 já está
disponível.Acessando
o site www.caamt.
admex.com.br é possível
visualizar e imprimir
os dados financeiros
referentes a todo o ano
de 2020.Para ingressar
no sistema, é necessário
digitar número do CPF do
titular do plano de saúde
e senha. O interessado
será direcionado à
página FINANCEIRO
onde escolherá a opção
IMPOSTO DE RENDA.
Mais informações: Unimed
CAAMT (65) 3644-1374 /
3644-1006 / planodesaúde@
caamt.com.br

demandas dos filhos e companheiros enquanto trabalhamos de forma remota. Se
antes trabalhávamos de dia e cuidávamos
da casa e dos filhos à noite, agora fazemos
tudo ao mesmo tempo, o que obviamente
prejudica nossa produtividade.
O panorama neste março, nem de longe
poderia ser positivo, já que por não ocuparmos na mesma proporção os espaços de
poder, as mulheres estão mais suscetíveis
a adoecer física e emocionalmente, além de
estarem limitadas em suas contribuições
decisivas para mudar esse cenário.
Mas, apesar de vivermos o período mais
tormentoso da história recente da humanidade, fomos forçadas a enxergar o todo e,
como parte da engrenagem da máquina que
movimenta a sociedade, temos sido chamadas a reconhecer que a diversidade nos
espaços de decisão é o atalho no caminho
para o desenvolvimento humano, social e
econômico.
Apesar das mulheres representarem
apenas 25% dos parlamentos do mundo
e ocuparem apenas 20 dos 153 cargos de
chefes de estado, os países liderados por
mulheres se destacaram na gestão e combate à pandemia. É o caso da Alemanha,
Nova Zelândia, Taiwan, Noruega e Islândia,
liderados por chefes de estado mulheres
que deram exemplo de gestão, estratégia

e política.
Em um cenário de evolução histórica, a
existência e o reconhecimento da importância das habilidades comportamentais
das mulheres que ocupam os espaços de
poder é uma conquista sem precedentes.
Fomos, enquanto sociedade, forjados
nas crenças limitantes de que a mulher é o
sexo frágil, que são suas as responsabilidades primárias com a casa, a prole e agora,
em meio à pandemia, estamos aprendendo
que somos melhores juntos, que a diversidade de pontos de vista e experiências é
fundamental para o acerto na tomada de
decisão.
Se em outros anos tivemos que travar brigas ferrenhas até normalizar o uso
adequado dos artigos de gênero, dispor de
muito fosfato até evoluir do chá para o empoderamento e mostrar musculatura política para ter direito à paridade, neste ano
tão atípico podemos assimilar os abismos.
Devemos nos inspirar nas líderes mundiais
e, mais do que nunca, demonstrar que as
habilidades comportamentais comuns à
maior parte das mulheres não são um sinal
de fraqueza, mas um conjunto de qualidades valiosas para os espaços de liderança.

Parceria garante consulta com psicólogos a R$ 39,90

A Caixa de Assistência dos Advogados de Mato Grosso (CAA/MT) informa
que segue ativo o convênio com a empresa Psicologia Viva. A parceria, celebrada
em nível nacional pela Coordenação
Nacional das Caixas de Assistência
dos Advogados do Conselho Federal da OAB, oferece consulta com
psicólogos por apenas R$ 39,90 aos
advogados(as) inscritos(as) e adimplentes com a Ordem. O pagamento
é feito via boleto bancário ou cartão
de crédito. “Este é mais um benefício subsidiado pelas CAAs em prol
da saúde mental da nossa advocacia.
Sabemos que os tempos não estão
fáceis e quão necessário é estarmos
bem para seguir adiante. Com este
convênio, possibilitamos condições
iguais de acesso aos colegas da capital e interior, além de respeitarmos
as regras sanitárias importantes
nesta pandemia”, destaca o presidente da CAA/MT, Itallo Leite. Ele
adianta que todo o processo é online, confiável e sem complicações,
direto no site www.psicologiaviva.
com.br/caamt . O Psicologia Viva
está há mais de cinco anos no mercado, disponibilizando atendimento
psicoterapêutico remoto em diversas áreas como família, relacionamentos e saúde. Atualmente, há mais
de 3.000 psicólogos credenciados e
aptos a atender casos de ansiedade,
desenvolvimento pessoal, depressão, entre outros.Para entrar na pla-

taforma de atendimento é só preencher
as informações solicitadas: número da
OAB e CPF. O próximo passo é selecionar
o profissional de Psicologia desejado ou

área de atuação e tema. Tanto a data e
horário da consulta quanto o pagamento
são realizados pelo(a) próprio(a) advogado(a) no site do Psicologia Viva.
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DECISÃO

INSS não pode suspender benefício concedido judicialmente
com base apenas em resultado de perícia administrativa
Devido à suspensão, por parte do
Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), de auxílio-doença, uma segurada acionou a Justiça Federal para solicitar o restabelecimento do benefício
previdenciário.
Em 2009, o pagamento do auxílio
à requerente foi determinado por via
judicial, tendo a decisão transitada em
julgado. Porém, anos depois, após a realização de perícia médica, o INSS descontinuou o pagamento do benefício,
sob a justificativa de recuperação da
capacidade laboral.
A 1ª Turma do TRF1, por maioria,
decidiu que, embora o INSS tenha a
prerrogativa de confirmar periodicamente a incapacidade do segurado, nos
casos em que já houve reconhecimento
judicial do direito, a autarquia não pode
interromper o benefício por iniciativa
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própria, com base unicamente no resultado da perícia administrativa.
“Levando em consideração que a
incapacidade não tinha sido reconhecida anteriormente na via administrativa,

obrigando a segurada a ingressar em
Juízo, com realização de perícia judicial,
para aferição do seu quadro clínico, não
seria congruente permitir à Autarquia
Previdenciária que, a qualquer momen-

to, desconstituísse os efeitos da decisão
transitada em julgado, sem que tenha
sido concedida, expressamente, autorização judicial para tanto”, destacou
o relator do acórdão, desembargador
federal Wilson Alves de Souza.
Nesses termos, o Colegiado determinou o restabelecimento do auxílio-doença à segurada, por entender que
eventual alteração da situação que levou à concessão do benefício deve ser
submetida à análise judicial, por meio
da ação revisional prevista no art. 505,
I, do CPC, tendo em vista o princípio da
soberania da coisa julgada.
Processo: 1034339-36.2019.4.01.0000
Data do Julgamento: 18/06/2020 /
Data da Publicação: 22/06/2020
Assessoria de Comunicação Social
Tribunal Regional Federal da 1ª Região

Projeto limita poder de ministros do STF em decisões monocráticas
O senador Marcos do Val (Podemos-ES) apresentou um projeto que limita o poder de ministros do Supremo
Tribunal Federal (STF) e do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) de tomarem
decisões monocráticas. Pelo texto do
PL 816/2021, as decisões monocráticas
de ministros do STF e do STJ, quando
decretarem a nulidade de atos praticados em processos penais, só terão

eficácia após ratificação por órgão
colegiado.
Marcos do Val admite que seu projeto é uma reação à decisão tomada
na segunda-feira (8) pelo ministro
do STF Edson Fachin, que declarou
a incompetência da 13ª Vara Federal
de Curitiba no julgamento de ações
penais contra o ex-presidente Lula
nos casos do tríplex de Guarujá (SP),

do sítio de Atibaia (SP) e referentes a
investigações sobre o Instituto Lula.
A 13ª Vara Federal de Curitiba era comandada pelo ex-juiz Sergio Moro,
que a deixou após as eleições de 2018
para assumir o cargo de ministro da
Justiça no governo Bolsonaro.
“A decisão de Fachin foi tomada
anos após o início das ações penais,
após intensos e desgastantes julgamentos públicos pelo 4º Tribunal
Regional Federal e pelo próprio
Supremo. A decisão tomou a comunidade jurídica de assalto e
trouxe ainda mais insegurança
jurídica ao país. A extemporaneidade da decisão monocrática do relator dos processos da

Lava Jato apenas demonstra algo que
este Parlamento há anos observa: o
quão é perigoso o poder de decisão
monocrático de um ministro, máxime
na seara penal”, defende o senador na
justificativa.
Para Marcos do Val, o projeto, caso
vire lei, impede que decisões monocráticas penais “polêmicas” de nulidade
passem a produzir efeitos imediatos.
“Mas não obstaculiza o desenvolvimento dos trabalhos pelo Tribunal, uma vez
que o efeito suspensivo decairá de forma tácita se não houver referida manifestação de rejeição por dois ministros
do tribunal”, detalha o senador.
Fonte: Agência Senado
Reprodução
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OAB-MT promove roda de conversa sobre
participação das mulheres na política
A Ordem dos Advogados do Brasil – seccional Mato Grosso (OAB-MT)
promoveu na manhã desta quarta-feira
(17.03) uma roda de conversa para debater a atuação das mulheres na política.
O evento ocorreu em plataforma online, com transmissão no YouTube, e faz
parte da programação Março Mulher.
A ação, idealizada também pela
Caixa de Assistência dos Advogados
(CAA/MT) e Comissão do Direito da
Mulher (CDM), é realizada durante todo
o mês de março tendo como mote o Dia
Internacional da Mulher, celebrado no
dia 08. Neste ano, devido à pandemia
do novo coronavírus (Covid-19), a programação está sendo realizada apenas
de modo virtual.
Abrindo o encontro, a vice-presidente da OAB-MT, Gisela Cardoso,
explicou que o objetivo da roda de
conversa é exatamente o mesmo da
campanha lançada neste ano. “Com a
campanha ‘Sou advogada, sou mulher,
eu me defino’ nosso objetivo é possibilitar e permitir, sem limitações, que
nós mesmas, da forma que nos vemos,
possamos nos definir. Ninguém além de
nós mesmas. Sobre a mulher na política, o tema é sempre desafiador. Temos
a maioria das mulheres votantes, mas
ainda há uma participação mínima nos
cargos eletivos no país”, afirmou Gisela.
O presidente da OAB-MT, Leonardo
Campos, também aproveitou a ocasião
para reforçar que mulheres fazem a diferença. “Todas vocês que estão aqui
fazem a diferença em suas áreas e todas as mulheres em suas vidas devem

ser protagonistas de suas histórias. Nós
da OAB-MT não admitimos que outrem
rotulem a mulher que não ela própria.
Ela deve se definir e tem que ter este
direito assegurado”, garantiu.
Participaram e deram breves relatos de duas histórias na política a
desembargadora e atual presidente
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
(TJMT), Maria Helena Póvoas; a primeira suplente no senado, Margareth Buzetti; e as vereadoras de Cuiabá, Edna
Sampaio e Michelly Alencar.
“Quando estive à frente do Tribunal Regional Eleitoral (TER-MT) percebia que os partidos políticos sempre
buscavam mulheres apenas cumprir
uma legalidade e, na primeira esquina,
‘descarregavam-nas’ e sequer tinham
a delicadeza de explicar que elas precisavam prestar contas, o que trazia
prejuízos enormes para elas no futuro. O que nós precisamos é incutir na
cabeça dessas mulheres que elas não
precisam temer. Ousem. Apenas ousem
como mulheres”, definiu Maria Helena.
Empresária e chefe na indústria de
recapagem, recauchutagem, duplagem
e vulcanização de pneus de caminhões
e máquinas pesadas, Margareth Buzetti
sabe bem os desafios que enfrentou ao
longo dos anos neste setor e, agora, na
política. “O machismo existe e é real,
tanto que o número de feminicídios
mostra isso claramente. O que nós,
enquanto mulheres, podemos pensar
é: o que posso agregar a este setor? Foi
por essa pergunta que entrei na política e essa é uma pergunta que sempre
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podemos fazer independente do lugar
que nos coloquemos”, disse.
Estreante na política, as vereadoras Michelly Alencar e Edna Sampaio
também fizeram suas ponderações. “É
preciso lembrar que apenas 10% das
mulheres ocupam cargos no parlamento e que o Brasil é um dos últimos quando comparado a outros países quando
tema é mulher na política. Precisamos
questionar premissas machistas e desiguais”, ponderou Edna.
“Eu entrei na política por convicção,
mas sempre estamos tendo que provar
algo. A gente tem que reforçar nosso
propósito o tempo todo. Por isso, digo:
coragem, não desanimem. Toda vez que
marchamos juntas, fazemos parte de
uma transformação”, afirmou a jornalista Michelly.
Ao encerrar a roda de conversa,
a vice-presidente da OAB-MT, Gisela
Cardoso, agradeceu às convidadas e
lembrou que o evento cumpriu seu objeto. “Que debate rico, engrandecedor
para nós mulheres e para a sociedade.
É isso que propusemos e esperávamos.
É preciso tirar de uma vez por todas a
frase ‘apesar de ser mulher’. Somos mu-

lheres, sem ‘apesar de nada’ ou ‘apesar
de tudo’. Nós nos definimos”, completou
Gisela.
Além das convidadas, participaram
do encontro o presidente da OAB-MT,
Leonardo Campos; o presidente da
CAA/MT, Ítalo Leite; a vice-presidente da CAA/MT, Xênia Artmann Guerra;
a presidente da CDM, Clarissa Lopes,
dentre outros membros de comissões
da Ordem. A vereadora por Lucas do
Rio Verde, Ideiva Rasia Foletto, também
esteve no debate.
JANAÍNA RIVA – A deputada estadual também participaria do evento, mas por estar se recuperando da
Covid-19 não conseguiu participar do
debate.
PRÓXIMO ENCONTRO – A OAB-MT, a CAA/MT e a CDM realizam no
dia 24 de março uma nova roda de conversa. Desta vez o tema será “Medidas
de Combate à Violência Doméstica”.
Mais informações no site da Ordem e
também nas redes sociais.
edação com informações da Assessoria Imprnsa OAB-MT

TEMA 136: Não cabe ação rescisória por mudança de entendimento, diz Plenário do STF
“Não cabe ação rescisória quando
o julgado estiver em harmonia com o
entendimento firmado pelo Plenário do
Supremo à época da formalização do
acórdão rescindendo, ainda que ocorra
posterior superação do precedente.”
Com base no Tema 136 de repercussão geral, o Plenário do Supremo
Tribunal Federal, por unanimidade,
negou neste (3/3) ação rescisória con-

tra o acórdão proferido no Recurso
Extraordinário 350.446. Nesse caso, a
corte considerou possível a compensação de créditos do Imposto sobre
Produtos Industrializados na aquisição de mercadorias e insumos favorecidos pela alíquota zero.
No julgamento do RE, o STF manteve
a decisão do Tribunal Regional Federal
da 4ª Região que reconheceu à Nutriara
Alimentos o direito a abatimento do

IPI nessa hipótese. A União, em ação rescisória, visava desconstituir esse acórdão, com o argumento de que, até 2017,
a jurisprudência do Supremo admitia o
creditamento do IPI, mas esse entendimento foi revertido.
O relator do caso, ministro Edson
Fachin, afirmou que não cabia ação
rescisória no caso, citando o Tema 136
de repercussão e a Súmula 343 da corte. Esta norma tem a seguinte redação:

“Não cabe ação rescisória por ofensa a
literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em
texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”.
Fachin apontou que, embora o Supremo tenha mudado seu entendimento
para não mais permitir o creditamento
de IPI na aquisição de mercadorias e insumos favorecidos pela alíquota zero (RE
590.809), o acórdão não pode ser rescindido, em respeito à coisa julgada e ao
princípio da segurança jurídica.
O revisor do caso, ministro Alexandre de Moraes, também avaliou
que posterior modificação de entendimento jurisprudencial não justifica
ação rescisória.
Por sua vez, o presidente da corte,
Luiz Fux, opinou que “a jurisprudência
deve ser estável”. “Quando houver mudança, é preciso haver modulação, pra
não criar um estado de surpresa no cidadão”. Fonte: Conjur
Ação Rescisória 2.297
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STJ

É possível utilizar o WhatsApp para citar o réu (Informativo 688)
No HC 641.877/DF, julgado em 09/03/2021, a Quinta
Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu
que é possível a utilização
de WhatsApp para a citação
de acusado, desde que sejam
adotadas medidas suficientes
para atestar a autenticidade
do número telefônico, bem
como a identidade do indivíduo destinatário do ato
processual.

Informações

do inteiro teor:

A citação do acusado
revela-se um dos atos mais
importantes do processo. É
por meio dela que o indivíduo toma conhecimento dos
fatos que o Estado, por meio
do jus puniendi lhe direciona
e, assim, passa a poder demonstrar os seus contra-argumentos à versão acusatória
(contraditório, ampla defesa e
devido processo legal).
No Processo Penal, diversamente do que ocorre na
seara Processual Civil, não se
pode prescindir do processo
para se concretizar o direito
substantivo. É o processo que
legitima a pena.
Assim, em um primeiro
momento, vários óbices impediriam a citação via What-

sApp, seja de ordem formal,
haja vista a competência privativa da União para legislar
sobre processo (art. 22, I, da
CF), ou de ordem material, em
razão da ausência de previsão
legal e possível malferimento
de princípios caros como o
devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.
Registre-se não ser adequado fechar-se os olhos
para a realidade. Excluir peremptória e abstratamente a
possibilidade de utilização do
WhatsApp para fins da prática de atos de comunicação
processuais penais, como a
citação e a intimação, não se
revelaria uma postura comedida. Não se trata de autorizar a confecção de normas
processuais por tribunais,
mas sim o reconhecimento,
em abstrato, de situações
que, com os devidos cuidados, afastariam, ao menos, a
princípio, possíveis prejuízos
ensejadores de futuras anulações. Isso porque a tecnologia em questão permite a
troca de arquivos de texto e
de imagens, o que possibilita
ao oficial de justiça, com quase igual precisão da verificação pessoal, aferir a autenticidade do número telefônico,
bem como da identidade do
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destinatário para o qual as
mensagens são enviadas.
Além disso, não há falar
em nulidade de ato processual sem demonstração de prejuízo ou, em outros termos,
princípio pas nullité sans
grief. Com efeito, é possível
imaginar-se a utilização do
WhatsApp para fins de citação na esfera penal, com
base no princípio pas nullité sans grief. De todo modo,
para tanto, imperiosa a adoção de todos os cuidados
possíveis para se comprovar
a autenticidade não apenas
do número telefônico com
que o oficial de justiça realiza a conversa, mas também
a identidade do destinatário
das mensagens.
Como cediço, a tecno-

logia em questão permite a
troca de arquivos de texto
e de imagens, o que possibilita ao oficial de justiça,
com quase igual precisão da
verificação pessoal, aferir a
autenticidade da conversa.
É possível imaginar-se, por
exemplo, a exigência pelo
agente público do envio de
foto do documento de identificação do acusado, de um
termo de ciência do ato citatório assinado de próprio punho, quando o oficial possuir
algum documento do citando
para poder comparar as assinaturas, ou qualquer outra
medida que torne inconteste
tratar-se de conversa travada com o verdadeiro denunciado. De outro lado, a mera
confirmação escrita da iden-

tidade pelo citando não nos
parece suficiente.
Necessário distinguir,
porém, essa situação daquela
em que, além da escrita pelo
citando, há no aplicativo foto
individual dele. Nesse caso,
ante a mitigação dos riscos,
diante da concorrência de
três elementos indutivos da
autenticidade do destinatário, número de telefone, confirmação escrita e foto individual, entende-se possível
presumir-se que a citação se
deu de maneira válida, ressalvado o direito do citando
de, posteriormente, comprovar eventual nulidade, seja
com registro de ocorrência
de furto, roubo ou perda do
celular na época da citação,
com contrato de permuta,
com testemunhas ou qualquer outro meio válido que
autorize concluir de forma
assertiva não ter havido citação válida.
Assim, é possível o uso da
referida tecnologia para citação, desde que, com a adoção
de medidas suficientes para
atestar a identidade do indivíduo com quem se travou a
conversa.
Fonte: Informativo 688
do Superior Tribunal de Justiça (STJ)

OAB-MT requer agilidade na inserção de acórdãos no PJE
Com o objetivo de *garantir segurança jurídica,
fluidez na prestação jurisdicional e evitar perda de
prazos processuais* por falhas técnicas que não dizem

respeito aos advogados, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso
(OAB-MT), por meio da Comissão de Juizados Especiais, requereu ao Conselho

de Supervisão dos Juizados
Especiais Cíveis do Tribunal
de Justiça de Mato Grosso
que os acórdãos proferidos
pela turma recursal sejam
inseridos no PJE no mesmo

dia da sessão de julgamento.
“O requerimento visa
alertar o Poder Judiciário
sobre uma falha técnica recorrente, sobre como isso
*afeta o trabalho da advocacia* e também propor soluções para garantir ao profissional o acesso às decisões
com tempo hábil para um
eventual recurso. Isso é uma
questão que envolve não só
a advocacia, mas o direito do
cidadão de usufruir de todo o
prazo legal disponível”, explicou o presidente da OAB-MT,
Leonardo Campos.
Segundo o presidente da
Comissão de Juizados Especiais da OAB-MT, Munir
Martins Salomão, a imprecisão nos lançamentos dos
acórdãos está gerando insegurança jurídica e prejuízos
incalculáveis aos advogados e
jurisdicionados. “Se o advoga-

do não tem conhecimento do
inteiro teor do acordão, não
terá condições para apresentar qualquer medida judicial.
Em um dos casos enviados
ao Conselho de Supervisão
dos Juizados, o acordão foi
inserido no sistema do PJE
22(vinte dois) dias após a sessão de julgamento. É notório
que estamos tratando de uma
falha técnica na inserção dos
acórdãos”, exemplificou.
Além de apontar a falha, o
oficio propõe soluções, como
a expedição de intimação ao
advogado habilitado, via Diário de Justiça Eletrônico
(DJE), dando ciência do inteiro teor do acórdão, iniciando-se então a contagem do
prazo para eventual recurso,
de acordo com o artigo 1º, § 1°
da Portaria 161/2017 do TJMT.
Com informações da Assessoria Imprensa OAB-MT
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Multas de Embargos de Declaração e Agravos
Internos devem ser pagas por Depósito Judicial
Está disponível no Portal do Tribunal de Justiça
de Mato Grosso um campo
exclusivo para Depósitos Judiciais. É por esse local que
devem ser pagas as multas
decorrentes de embargos
protelatórios. Ao fazer o
depósito judicial, esse valor fica depositado em juízo
aguardando o final do processo, quando então, um juiz
ou desembargador expedirá alvará determinando o
pagamento.
A previsão está contida

no §3º do artigo 1.026 do CPC
que afirma: Na reiteração de
embargos de declaração manifestamente protelatórios, a
multa será elevada a até dez
por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao
depósito prévio do valor da
multa, à exceção da Fazenda
Pública e do beneficiário de
gratuidade da justiça, que a
recolherão ao final.
De acordo com a chefe da
divisão de Custas Judiciais da

Coordenadoria Judiciária,
Zinéia Coutinho, muitas vezes ocorre de essa multa ser
paga por ‘Emissão de Guias
Online’, conta destinada ao
Funajuris, o que é um equívoco. “O Código de Processo
Civil determina que o pagamento de multa de embargos
protelatórios deva ser feito
em depósito judicial que ficará disponível a parte. Quando
é pago por guia de arrecadação, esse valor entra na conta
do Poder Judiciário.”
Ela explica ainda que

quando o pagamento é feito
erroneamente ao Funajuris, é
necessário requerer a restituição ao Judiciário por meio
de processo administrativo

em apartado, endereçado à
presidente do TJMT.
Com informações da Coordenadoria de Comunicação
da Presidência do TJMT

to, requisito para a concessão
de liminar, está no fato de a
norma do artigo 85 do Código
de Processo Civil estabelecer
parâmetros objetivos para o

arbitramento de honorários
em causas envolvendo a Fazenda Pública e também valorizar
o trabalho da advocacia, por
conferir previsibilidade ao cál-

culo dos honorários mediante
juízo de ponderação e de proporcionalidade que tem como
referência o valor da causa ou
do proveito econômico.
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RITO ABREVIADO

OAB pede liminar a novo
relator de ação no STF sobre
honorários por equidade
A demora na pacificação
do entendimento sobre as
normas processuais que tratam da fixação de honorários
de sucumbência tende a agravar o conflito entre tribunais
ou entre órgãos fracionários
e a enfraquecer cada vez mais
a segurança jurídica nas relações processuais.
Com esse alerta, o Conselho Federal da OAB peticionou
nos autos da Ação Declaratória
de Constitucionalidade 71 pela
concessão de medida liminar
para proibir o Judiciário de fixar honorários de sucumbência por equidade fora das hipóteses expressamente definidas
pelo Código de Processo Civil.
A petição é assinada pelo
presidente nacional da OAB,
Felipe Santa Cruz, e pelo presidente da Comissão Nacional
de Estudos Constitucionais,
Marcus Vinicius Furtado Coêlho, e pelo secretário-geral da
OAB, Alberto Simonetti. A peça
ainda anexou parecer preparado pelo ex-Advogado-Geral
da União, Luís Inácio Lucena
Adams, e pelo advogado Mauro
Pedroso Gonçalves.
O tema está em tramitação nas cortes superiores,
com amplo envolvimento da
OAB, que busca evitar que o
Judiciário arbitre honorários
de sucumbência por equidade
quando o valor da causa for
considerado excessivamente
alto. A norma do parágrafo 8º
do CPC só admite uso da equi-

dade para processos de valor
inestimável, irrisório ou muito
baixo.
A ação no STF não teve liminar analisada porque o relator, ministro Celso de Mello,
adotou o rito abreviado: o Plenário analisaria diretamente
o mérito. O então decano da
corte se aposentou em 6 de
outubro de 2020, e a ADC agora
está nas mãos de seu sucessor
na cadeira: ministro Nunes
Marques.
Na petição, a OAB cita divergência de entendimentos
no Superior Tribunal de Justiça, que enfrenta a matéria em
uma miríade de processos. Em
um deles, na Corte Especial, a
ministra Nancy Andrighi criticou o ajuizamento da ADC
no Supremo, definindo o ato
como “uma tentativa de, por
vias transversas, impedir que
a corte uniformizadora do Direito federal exerça seu papel”.
“A existência de inúmeros
precedentes que afastam a incidência dos dispositivos que
regulam a fixação de honorários demonstra a magnitude e
a repercussão da controvérsia
tratada. A demora na pacificação do entendimento sobre as
normas processuais tende a
agravar o conflito entre tribunais ou entre órgãos fracionários e a enfraquecer cada vez
mais a segurança jurídica nas
relações processuais”, indica a
OAB, na petição.
Já a probabilidade do direi-

12

|

Cuiabá, 20 de Março de 2021

JORNALADVOGADO

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE

Cabe honorário em exceção de pré-executividade que não extingue ação
Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários
advocatícios em exceção de pré-executividade quando o sócio é excluído
do polo passivo da execução fiscal que
não é extinta.
Essa foi a tese aprovada pela 1ª
Seção do Superior Tribunal de Justiça, à unanimidade, em julgamento
de recurso repetitivo na tarde desta
quarta-feira (10/3). O colegiado negou
três recursos ajuizados pela Fazenda
Pública, que visava evitar a condenação
em honorários.
A 1ª Seção acompanhou o voto
da ministra relatora, Assusete Magalhães, com pequena discussão quanto
à adequação da redação final da tese.
A jurisprudência no STJ já era pacífica
quanto ao cabimento de honorários
nessas hipóteses.
A relatora destacou precedentes
indicando que inequívoco o cabimento
de verba honorária quando, para invocar a exceção de pré-executividade
contenciosa, o sócio alvo da execução fiscal empreende contratação de
profissional. Isso decorre da sucum-

bência informada pelo princípio da
causalidade.
A Fazenda, por sua vez, defendeu
que não seriam devidos honorários
advocatícios na medida em que não
há extinção do feito. Ainda afirmou
que a sucumbência deveria ser analisada caso a caso, não cabendo uma
decisão generalizada fixada em tese de
repetitivos.
O Conselho Federal da OAB, que
teve o ingresso no feito como amicus
curiae (amigo da corte) indeferido pela
ministra Assusete Magalhães, sustentou à 1ª Seção após substabelecimento
pela recorrente.
Da tribuna virtual, o ex-presidente nacional da OAB Marcus Vinicius
Furtado Coêlho defendeu que os honorários advocatícios são decorrência
lógica do princípio da sucumbência no
caso da exceção de pré-executividade.
Apontou que o caso se enquadra
ao princípio da causalidade, segundo
o qual os encargos processuais devem
ser atribuídos à parte que provocou —
ou que deu causa — ao ajuizamento da
ação, uma vez que poderia ter evitado

a movimentação da máquina judiciária,
sobretudo em face de parte ilegítima.

Defesa dos honorários
A possibilidade de cobrança de
honorários em caso de exceção de
pré-executividade em que o sócio é
excluído do polo passivo da execução
fiscal que não é extinta é precisamente o cenário de fundo de um dos julgamentos mais caros à advocacia na
defesa dos honorários.
É nessa situação que a Corte Especial está definindo se honorários de
sucumbência podem ou não ser fixados
por equidade em causas de alto muito
valor, ou se essa forma de fixação só se
aplica, conforme previsto no artigo 85
do Código de Processo Civil, quando
o valor da causa é irrisório ou muito
baixo. O julgamento foi interrompido
por pedido de vista.
Na hipótese, a execução fiscal foi
ajuizada contra os sócios de uma empresa no valor de R$ 1,6 milhão em 1997.
Em petição de três páginas, o advogado de um dos sócios ajuizou exceção
de pré-executividade em que pleiteou

o reconhecimento da ilegitimidade
passiva.
O sócio foi excluído do polo passivo da execução. Os recursos subsequentes todos trataram dos honorários
sucumbenciais. O valor atualizado da
causa é de cerca de R$ 4,6 milhões,
pelos quais o advogado receberia em
torno de R$ 300 mil, se não houver a
fixação equitativa, não prevista pelo
CPC de 2015.
Recentemente, a OAB ingressou
com pedido para atuar como amicus
curiae na causa. Como mostrou a ConJur, o caso é um de muitos precedentes
e julgamentos no STJ. A matéria também está em discussão no Supremo
Tribunal Federal, na ADC 71.
“O conceito de paridade de armas,
no sentido amplo, cobre também o interesse público. A verba sucumbencial
valoriza o advogado e equilibra o sistema de justiça”, disse Beto Simonetti,
secretário-geral da OAB.
REsp 1.358.837/ REsp 1.764.349/
REsp 1.764.405
Fonte: Conjur

EMBARGOS REJEITADOS

Supremo confirma que advogados públicos podem receber honorários sucumbenciais
A possibilidade de advogados
públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a
incidência do teto remuneratório
dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Com esse entendimento, o STF manteve decisão que
reconhece o direito de advogados
públicos receberem honorários
sucumbenciais.
A corte rejeitou embargos de
declaração interpostos pela Procuradoria-Geral da República. A
corte, por unanimidade, seguiu o
voto do ministro Alexandre de Moraes, relator dos embargos.
Ao recorrer, a PGR pediu que
ficasse expressamente anotado
na decisão “a aplicação, para o
pagamento de honorários de sucumbência a advogados públicos,
do limite do teto remuneratório
constitucionalmente estabelecidos
para os servidores de cada esfera
da Federação (artigo 37, XI, da CF)”.
Também disse que o Supremo deixou
de se manifestar sobre a constitucionalidade de três trechos da Lei
13.327/16, que dispõe sobre a remuneração de servidores públicos.
Para Alexandre, não houve omissão na decisão recorrida. “Como se
constata, a decisão proferida por
esta Suprema Corte foi expressa
ao consignar, como absolutamente
necessária, a aplicação do limitador

Honorários

constante do artigo 37, XI, da Constituição Federal, o que atrai a incidência, por evidente, do limite do teto
remuneratório constitucionalmente
estabelecido para os servidores de
cada esfera da Federação, escalonados a partir do subsídio mensal, em
espécie, dos ministros do Supremo
Tribunal Federal”, disse o ministro.
Alexandre também pontuou que
não prosperam os questionamentos
de que o STF deixou de apreciar a
constitucionalidade de trechos da
Lei 13.327, já que as previsões eram

apenas desdobramentos do ponto
de discussão central, discutido no
mérito.
Para Alberto Simonetti, secretário-geral da OAB nacional e coordenador de comissões da entidade,
a decisão representa uma vitória da
advocacia.
“É a consolidação de uma grante
luta de todas as entidades da advocacia pública, que contou com o apoio
e a liderança da OAB. Todos os advogados possuem direito a honorários
dignos e valorizados”, afirmou.

O julgamento que reconheceu o direito de advogados
públicos receberem honorários
sucumbenciais aconteceu em
julho do ano passado. Na ocasião, a maior parte da corte
seguiu voto divergente aberto
por Alexandre. Ficou vencido o
relator da ADI, ministro Marco
Aurélio.
Ao julgar o mérito, Alexandre entendeu que a natureza
constitucional dos serviços
prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento
dos honorários. Por outro lado,
a soma de subsídios e honorários mensais não pode exceder
o teto remuneratório dos ministros do STF.
Marco Aurélio, por outro
lado, argumentou que a valorização dos
integrantes da advocacia pública não
legitima possíveis atropelos e “atalhos
à margem do figurino constitucional”.
“Por imposição do princípio constitucional da publicidade, a desaguar na
busca pela transparência na gestão administrativa, o patamar remuneratório
dos agentes públicos há de ser fixado a
partir do orçamento do órgão [em que
o advogado público atua] ante as possibilidades advindas do que arrecadado a
título de tributos”. Fonte: Conjur
ADI 6.053

