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OAB-MT reforça requerimento de inclusão em 
processo que apura atrasos em obras da BR-163

Fotos: Reprodução

A Ordem dos Advoga-
dos do Brasil - Seccional 
Mato Grosso (OAB-MT) , 
por meio de ofício protoco-
lado na última quinta-feira 
(15), requereu a Agência 
Nacional de Transporte 
terrestre (ANTT) o deferi-
mento da inclusão da enti-
dade como Amicus Curiae 
no processo que envolve a 
concessão de trechos da 
rodovia BR-163 sob respon-
sabilidade da concessioná-
ria Rota do Oeste. Página 4

Justiça exclui pagamento de sucumbência em processo trabalhista
“Não são devidos os honorários advoca-

tícios, na Justiça do Trabalho, nas hipóteses 
de improcedência, desistência, renúncia, 
extinção sem mérito e arquivamento da 
ação. Isto porque, não se aplicam de for-

ma subsidiária ou supletiva, as regras sobre 
honorários advocatícios do CPC, diante da 
regulamentação própria e da incompatibi-
lidade normativa e principiológica com o 
processo do trabalho.” Página 10

TRF1: Turma considera certidão de 
óbito como início de prova material 

para concessão do benefício de 
aposentadoria rural por idade

A 1ª Turma do Tribu-
nal Regional Federal da 1ª 
Região (TRF1) reformou 
a sentença do Juízo da 
1ª Instância que negou 
a autora a concessão do 
benefício de aposenta-
doria rural por idade, por 
não considerar, como 
início de prova material 
do trabalho rural, a cer-
tidão de óbito do marido 
da requerente, no qual 
constava a qualificação 
profissional deste como 
lavrador. Página 5

DECISÃO

Nova lei traz mudanças nas regras para 
compra e venda de veículos; entenda

A Lei Federal nº 14.071/2020 que entrou em vigor neste 
(12/04/2021) em todo País trouxe alterações no prazo para 
a realização da comunicação de venda do veículo e reduziu 
a gravidade da infração e valor da multa para quem não 
realizar a transferência de propriedade dentro do prazo 
estipulado pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Página 9

Supremo declara normas da Lei Kandir inconstitucionais
AÇÃO DECLARATÓRIAOAB e Anamatra questionam exclusão 

da TR para correções trabalhistas

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
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GISELA 
CARDOSO

O “ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA”: 
NOVA LEI DE CUSTAS DE MATO GROSSO

NOVA LEI GARANTE AUXÍLIO-DOENÇA DO INSS SEM NECESSIDADE  
DE PERÍCIA PRESENCIAL, MAS BENEFÍCIO É VÁLIDO POR 90 DIAS

é advogada e vice-
presidente da Ordem 
dos Advogados do 
Brasil – Seccional Mato 
Grosso (OAB-MT).

A busca pela 
resolução de 
conflitos den-

tro do seio social sempre 
foi um desafio. As relações 

interpessoais possuem re-
flexos, possuem consequên-
cias. Muitas vezes, o diálogo 
e as formas alternativas de 
resolução desses conflitos 
não encontram êxito para a 
finalização da querela. 

Nasce, então, o direito 
constitucionalmente assegu-
rado de “acesso à justiça”. Por 
tais princípios constitucio-
nais, Cláusulas Pétreas por 
excelência, não podemos ter 
ou aceitar discrepâncias ao 
acesso à Justiça. Mas como 
definir esse “estado de hi-
possuficiência”, a fim de ga-
rantir o benefício da gratui-
dade àquele que o solicita? 

Neste contexto, o NCPC 
trouxe alterações significa-
tivas para as definições pro-
postas, com a revogação de 
artigos da Lei nº 1.060/50. 
Atualmente, pela dicção do 
Artigo 99, § 3º do NCPC, mi-
lita em favor do requerente 
a chamada presunção de 
veracidade, que não se faz 
absoluta, competindo à par-
te contrária possível con-

traponto. Com o advento do 
NCPC, também há a possi-
bilidade da manifestação ou 
requerimento de gratuidade 
de justiça em qualquer tempo 
processual, inclusive, na fase 
recursal. 

Nesta esteira e conside-
rando a nova lei de custas 
processuais de Mato Gros-
so, em vigor desde janeiro 
de 2021, algumas observa-
ções e correlações se fazem 
oportunas. A primeira delas, 
e aqui não entraremos nas 
discussões institucionais e 
sociais que circundam a lei 
das custas com uma batalha 
social intransigente para sua 
revogação capitaneada pela 
OAB-MT, diz respeito ao mo-
mento do acesso gratuito à 
justiça.

 Como trazido pelo novo 
Codex processual, a simples 
declaração de hipossuficiên-
cia confere o processamento 
da peça inaugural. Quanto a 
isso, resta à parte contrária 
manejar a impugnação res-
pectiva, agora como “preli-
minar” em sua peça contes-
tatória, podendo inclusive 
o Juízo buscar diligências 
complementares.

 Ocorre, porém, que à luz 

da nova lei de custas judiciais 
de MT, temos o parâmetro de 
R$41.343,13 para que o valor 
das custas não seja fixado em 
percentual sobre o valor da 
causa, mas sim em valor fixo, 
hoje de R$413,40. E aí surge 
a necessidade premente de 
(re)conceituação do “ser” hi-
possuficiente. Como enten-
der pela hipossuficiência em 
causas cuja discussão eleva-
ria o seu valor para R$ 500 
mil, por exemplo? Na conta 
simples da aplicação da nova 
lei, temos que o valor a ser 
pago para que o interessado 
possa ter acesso à justiça, 
sem a gratuidade, seria de 2% 
do quantum definido como 
valor da causa.

 No exemplo acima, para 
que o interessado possa le-
var sua súplica ao Judiciário 
de Mato Grosso, terá que, 
de pronto, desembolsar R$ 
10 mil. Será que qualquer 
pessoa teria condições de 
desembolsar o valor para 
exercer um direito cons-
titucional? E, caso tenha 
a necessidade de interpor 
recurso ao 2º grau de juris-
dição, pela tabela de cus-
tas, o desembolso seria de 
3% sobre o valor da causa. 

Neste prisma, o desembolso 
seria de R$ 15 mil. Somadas, 
primeira e segunda fases se-
riam R$ 25 mil. Dentro deste 
aspecto, quem poderia ser 
considerado em estado de 
hipossuficiência?

Entendo, com as vênias 
devidas, que estes conceitos 
não podem estar inseridos 
em visões fechadas. A hi-
possuficiência para fins de 
acesso à justiça merece uma 
revisão ampla. Os valores 
hoje postos ao cidadão com 
certeza farão aumentar ain-
da mais os pedidos de justi-
ça gratuita, e até mesmo, a 
desistência deste primordial 
direito. Não podemos, pois, 
“enlatar”, “enquadrar”, o es-
tado de hipossuficiência, 
que deixará de ser exclusi-
vo das pessoas com menor 
nível financeiro e, em razão 
da discussão processual, 
deverá ser aplicada àqueles 
que, embora possuam con-
dições financeiras maiores, 
serão conceituadas como 
hipossuficientes para aque-
le momento do exercício do 
direito subjetivo de ação, 
sob pena de colocar em ris-
co a sua mantença e de sua 
família. Fica a reflexão.

Os trabalha-
dores que 
são segu-

rados do Instituto Na-
cional do Seguro Social 

(INSS) poderão requerer o 
auxílio-doença sem a ne-
cessidade de perícia médica 
realizada de forma presen-
cial, até dia 31 de dezembro 
de 2021. “Importante desta-
car que a nova regra esta-
belece que o auxílio-doença 
será concedido por um tem-
po máximo de 90 dias, sem 
prorrogação. Caso o traba-
lhador necessite pelo bene-
fício por um período maior, 
ele terá que realizar um 

novo requerimento. Ou seja, 
terá que ingressar com um 
novo pedido demonstrando 
atestado médico e laudo que 
comprovem a incapacidade 
temporária”, explica o es-
pecialista em Direito Previ-
denciário, João Badari, sócio 
do escritório Aith, Badari e 
Luchin Advogados.

A autorização do auxí-
lio-doença sem a perícia 
presencial foi inserida na 
Lei 14.131/21, publicada na 
edição desta quarta (31) do 
Diário Oficial. “Em mui-
tas cidades as agências da 
Previdência Social estão de 
portas fechadas, por conta 

da nova onda da Covid-19. 
Foi excelente o governo re-
tomar este serviço, pois em 
muitos casos o segurado in-
capacitado não vai precisar 
sair de casa, trazendo risco 
de transmitir a doença ou de 
se contagiar” pontua João 
Badari.

A nova lei também am-
pliou a margem para em-
préstimos consignados dos 
aposentados e pensionistas 
do INSS de 35% para 40%. 
O prazo final para as novas 
contratações de consigna-
do, que era 31 de dezembro 
de 2020 foi postergado para 
31 de dezembro de 2021. A 

lei estende o limite de 40% 
para o crédito consigna-
do para outras categorias, 
como servidores públicos 
federais, trabalhadores com 
carteira assinada (CLT), mi-
litares das Forças Armadas, 
policiais militares e servi-
dores públicos estaduais e 
municipais (ativos e inati-
vos). De acordo com a nova 
regras, é possível suspen-
der parcelas do emprésti-
mo por quatro meses (120 
dias), conforme avaliação da 
instituição financeira. Essa 
carência valerá para as an-
tigas e novas operações de 
consignado.

Reprodução

Reprodução
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 REDAÇÃO JA

Advogados de Tangara da Serra dis-
tante 186 KM da capital Cuiabá, fazem 
hoje (31/03), manifestação frente ao Fó-
rum da cidade pelo impacto das medi-
das restritivas recentemente adotadas 
pelos poderes públicos nas atividades 
cotidianas da advocacia. A ideia partiu 
dos próprios advogados e advogadas, 
por adesão. Art. 5° , inciso IV da CF.

Durante a manifestação o presiden-
te da 10ª Subseção de Tangará da Serra 
falou em nome dos colegas advogados 
exigindo da diretoria do TJMT a manu-
tenção dos prazos e a fluição dos pro-
cessos eletrônicos durante a quarentena 
coletiva obrigatória.

A compreensão de Ordem, requer 

um envolvimento pessoal para atin-
girmos um fim institucional. Somente 
assim, ao longo da história, foi possível 
realizarmos grandes conquistas. Con-
fesso que não sei a conduta exata para 
a situação! Contudo, ficar de braços 
cruzados não é, nem tão pouco será a 
melhor maneira de superarmos esta 
grave crise que atinge a advocacia de 
modo geral e à sociedade como um todo. 
Reconhecemos ser a Justiça ESSENCIAL 
E INDISPENSÁVEL!

NÃO SE ADMITINDO SEU FECHA-
MENTO. Parabéns aos(às) abnegados(as) 
e valorosos (as) Advogados e Advogadas 
que estiveram presentes . Disse o advo-
gado Jonas Coelho.

A diretoria da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil- Seccional Mato 
Grosso (OAB-MT) requereu tam-
bém o mesmo pedido ao Tribunal 
de Justiça do Estado de Mato Grosso 
(TJMT), Tribunal Regional Eleitoral 
de Mato Grosso (TRE-MT), Tribunal 
Regional do Trabalho (TRT-MT) e à 
Justiça Federal do Estado de Mato 
Grosso

Advogados na manifestação res-
saltaram ainda que a tramitação re-
gular dos processos eletrônicos não 
implica em descumprimento do De-
creto nº 874/2021 do Governo do Es-
tado e nem da decisão proferida pelo 
TJMT na última segunda-feira (29). 

DECiSÃO COLÉgiO 
PRESiDEnTES:

“O colegiado entendeu que a res-
trição de circulação imposta pelo 
decreto nº 874/2021 do Governo do 
Estado não implicam em óbice ao 
exercício da advocacia para cumpri-
mento de prazos e realização de atos 
processuais virtuais. Em um momen-
to crítico, no qual a advocacia já vem 
sofrendo os impactos negativos das 
restrições impostas pela pandemia 
há mais de um ano*, precisamos ter 
garantidos meios de manutenção da 
atuação mesmo durante a quarente-
na”, explicou o presidente da OAB-MT, 
Leonardo Campos.

AGÊNCIA CÂMARA DE NOTÍCIAS

O Projeto de Lei 725/21 permite que 
o bacharel em Direito indique a área em 
que pretende atuar (civil, penal, traba-
lhista, eleitoral, por exemplo), para que 
o exame da OAB se limite a esse con-
teúdo – além das disciplinas básicas, 
comuns a todas as áreas. Como con-
teúdos obrigatórios no Exame de Or-
dem, a proposta mantém o Estatuto da 
Advocacia e da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB), o Regulamento Geral e 
o Código de Ética e Disciplina.

O projeto foi apresentado pelo de-
putado Helio Lopes (PSL-RJ). Segundo 
ele, a prova da OAB continua existindo 
nos moldes atuais para os profissio-
nais que queiram ter o direito de atuar 
em qualquer área. “Com a aprovação 
do projeto, estaremos facultando ao 
bacharel a possibilidade de escolher e 
focar a carreira desde o início, e isso 

em nada prejudicará os que já foram 
aprovados. O objetivo é criar oportu-
nidades e não restringir a atuação dessa 
brilhante profissão”, afirmou.

A proposta, em tramitação na Câ-
mara dos Deputados, altera o Estatuto 
da OAB. “Em que pese a justificativa 
formal de se buscarem serviços ad-
vocatícios de excelência, o Exame de 
Ordem, em sua configuração atual, 
constitui obstáculo, muitas vezes 
intransponível, para o egresso dos 
bancos universitários ao mercado de 
trabalho”, afirma Lopes.

Advogados de Tangará da Serra faz frente ao 
Fórum pedindo a volta aos trabalhos

Projeto permite que bacharel faça opção  
por uma área do Direito na prova da OAB

Reprodução

Reprodução

Luis Macedo/Câmara dos Deputados
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A Ordem dos Advogados do 
Brasil - Seccional Mato Grosso 
(OAB-MT) , por meio de ofício 
protocolado na última quinta-
-feira (15), requereu a Agência 
Nacional de Transporte terres-
tre (ANTT) o deferimento da in-
clusão da entidade como Amicus 
Curiae no processo que envolve a 
concessão de trechos da rodovia 
BR-163 sob responsabilidade da 
concessionária Rota do Oeste.

A nova solicitação é fruto de 
reunião realizada na última terça-
-feira (13) entre a diretoria da OAB-
-MT, Comissão BR-163 da Ordem e 
ANTT, na qual as entidades discuti-
ram o andamento dos procedimen-
tos após o protocolo da minuta de 
Termo de Ajustamento de Conduta 
apresentado pela concessionária. 

Segundo o presidente da OAB-
-MT, Leonardo Campos, a motivação 
do pleito da Ordem deriva da per-
cepção de “colaboração e auxílio” e 
da missão institucional de defender 
os interesses difusos e coletivos. 
Desde a criação da Comissão BR-
163, em maio de 2020, a entidade 

vem contribuindo tecnicamente 
com o processo, além de funcio-
nar como um elo pacificador entre 
a sociedade, poder público e em-
presa responsável.

 
Em janeiro deste ano, após 

diversos estudos e diálogos com 
a sociedade civil organizada e re-
presentantes dos órgãos públicos 
envolvidos, a Comissão BR-163, 
apresentou o relatório “Conces-
são do Serviço Rodoviário da BR-

163 MT”, que reafirmou descumpri-
mento do contrato de concessão da 
rodovia e apontou tecnicamente di-
versas alternativas para a resolução 
da questão.

“Entendemos que este é um caso 
de grande relevância social. A OAB, 
como parte do processo, tem o ob-

jetivo de apresentar subsí-
dios à Agência Reguladora 
na busca por uma solução 
mais rápida e efetiva para 
todos, como fizemos quan-
do da elaboração do relató-
rio. Os atrasos na execução 
das obras da BR-163 há anos 
são apontados pelos usuá-
rios como causa de diversos 
acidentes fatais, além de im-
pactar negativamente toda 
a economia da região e do 
estado”, explicou o presiden-
te da OAB-MT.  Redação JA 
com informações da Asses-
soria de Imprensa OAB-MT

A 2ª Turma do TRF1 entendeu que, 
para ser renovado, auxílio-doença deve 
contar com requerimento do benefici-
ário. Caso contrário, o pagamento do 
benefício pode ser encerrado na data 
fixada na concessão judicial ou admi-
nistrativa ou após prazo de 120 dias, de 
acordo com a Lei nº 13.457/17.

Segundo o relator, desembargador 
federal Francisco Neves da Cunha, “nos 
termos da nova sistemática da ‘Alta Pro-
gramada’, completado o prazo da DCB 
fixada judicialmente, administrativa-
mente ou mesmo pela própria Lei (art. 
60, § 9º, da Lei n. 8.213/91), será suspen-
so o pagamento do benefício, salvo se 
houver pedido de prorrogação, quando 
o benefício deve ser mantido até o jul-
gamento do pedido, após a realização 
de novo exame pericial”.

Nesses termos, o Colegiado decidiu 
que, se persistir a incapacidade laboral, 
cabe ao beneficiário apresentar pedido de 
prorrogação, que garantirá a continuação 
do recebimento até nova perícia. Mas, na 
ausência de pedido, o Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS) pode encerrar 
o auxílio-doença na data pré-fixada ou 
após o prazo previsto em lei.

A decisão foi unânime.
Processo: 1024082-88.2020.4.01.9999
Assessoria de Comunicação Social/

Tribunal Regional Federal da 1ª Região  

OAB-MT reforça requerimento de inclusão em 
processo que apura atrasos em obras da BR-163 Auxílio-doença sem pedido 

de prorrogação pode ser 
encerrado na data prevista 

na concessão ou após 120 dias

Reprodução

Dando continuidade aos 
trabalhos desenvolvidos pela 
Ordem dos Advogados do 
Brasil – Seccional Mato Gros-
so (OAB-MT), por meio da Co-
missão BR-163, foi realizada na 
última quarta-feira (31.03) uma 
reunião com representantes do 
Ministério da Infraestrutura. 

Durante o encontro on-line, 
os representantes da OAB-MT 
reforçaram os principais pon-
tos apresentados no relatório 
“Concessão do Serviço Rodo-
viário da BR-163 MT”, encami-
nhado ao Ministério em janeiro 
deste ano.

Além disso, a OAB-MT soli-

citou providências e se colocou 
à disposição para contribuir na 
busca por uma solução para o 
inadimplemento do contra-
to da concessionária Rota do 
Oeste. “A BR-163 é uma das 
principais vias de escoamen-
to de produção e de acesso ao 
Norte do Estado que sofre com 
o não andamento do contrato. 
Esta situação gera inúmeros 
prejuízos de ordem financei-
ra, mas também perda de vidas 
quase diária devido à falta de 
condições de trafegabilidade 
da rodovia. Considerando o 
clamor de toda a sociedade, a 
OAB-MT busca soluções para 
essa situação”, explicou a vice-
-presidente da Ordem, Gisela 
Cardoso.

O diretor de Rodovias do 
Ministério da Infraestrutu-

Comissão BR-163 da OAB-MT se reúne 
com Ministério da Infraestrutura

PROPOSTA OUSADA

DECISÃO

Fotos: Reprodução

ra, Guilherme Luiz Bianco, se 
comprometeu a analisar todos 
os pleitos e reafirmou o total 
interesse do órgão em buscar 
uma solução para as questões 
apresentadas. “Como titulares 
de política pública sabemos 
que esse contrato não funcio-
na e que a situação precisa ser 
resolvida, por isso, agradece-
mos a OAB-MT pelo esforço e 
mobilização. Mato Grosso é um 
orgulho nacional e, no momen-
to, o estado cresce e a infraes-
trutura local não acompanha”, 
analisou o gestor.

A Rota do Oeste protoco-
lou nesta segunda (05) a minu-
ta do Termo de Ajustamento 
de Conduta com plano para 
retomada das obras atrasadas 
da BR-163.A OAB-MT, por meio 
da Comissão, acompanha de 
perto os desdobramentos do 
processo. Ainda este mês será 
realizada uma reunião entre a 
Comissão BR-163 da OAB-MT, 
Ministério da Infraestrutura e 

Agência Nacional de Transpor-
tes Terrestres (ANTT).

A Comissão - Criada em 
maio de 2020, por meio da 
publicação da Portaria nº 
006/2020, a Comissão da BR-
163 da OAB-MT foi idealizada 
visando a unificação e amplia-
ção dos trabalhos até então re-
alizados pelas subseções que 
se situam ao longo da BR-163 
no perímetro que vai de Dia-
mantino a Peixoto de Azevedo. 

Após diversos estudos e 
diálogos com a sociedade civil 
organizada e representantes 
dos órgãos públicos envolvi-
dos, a Comissão apresentou 
em janeiro deste ano o rela-
tório “Concessão do Serviço 
Rodoviário da BR-163 MT”, que 
reafirma descumprimento do 
contrato de concessão da ro-
dovia, principalmente quanto à 
morosidade para realizar obras 
de duplicação. Com informa-
ções da assessorria imprensa 
OAB-MT
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Aviso prévio trabalhado de terceirizados não pode superar 30 dias

TRF1: Turma considera certidão de óbito como início de prova material 
para concessão do benefício de aposentadoria rural por idade

Com o entendimento de 
que o aviso-prévio proporcio-
nal regulamentado pela Lei nº 
12.506/2011 constitui direito ex-
clusivo do empregado dispensa-
do imotivadamente, a 4ª Turma 
do Tribunal Superior do Traba-
lho condenou a Algar Tecnolo-
gia e Consultoria S.A., do Rio de 
Janeiro (RJ), ao pagamento do 
período em que os empregados 
trabalharam durante o aviso 
prévio que supere os 30 dias.

Segundo o artigo 487 da 
CLT, o aviso prévio, aplicável 
tanto à empresa quanto ao em-
pregado, é de 30 dias. Nesse pe-
ríodo, o empregado dispensado 
pode ter a jornada reduzida em 
duas horas diárias ou faltar ao serviço, 
sem prejuízo do salário, por sete dias 
corridos. Em 2011, a Lei 12.506 regu-
lamentou o aviso prévio proporcional, 
previsto na Constituição da República 
(artigo 7º, inciso XXI).

A Algar, empresa do segmento de 

call center, prestava serviços para a 
Petrobras Distribuidora S.A. Em mar-
ço de 2015, em razão do encerramento 
do contrato de prestação de serviços, 
cerca de 80 empregados foram dis-
pensados imotivadamente, mediante a 
modalidade de aviso prévio trabalhado. 

Em ação civil pública, o sindicato 
da categoria disse que a empresa, com 
o pretexto da aplicação da proporcio-
nalidade prevista na Lei 12.506/2011, 
impôs aos empregados o cumprimento 
do aviso prévio por prazo superior a 23 
dias (30 dias, com redução de sete). O 

objetivo da ação era a declaração da 
nulidade do aviso prévio concedido e o 
pagamento de novo período, tendo por 
base a data da extinção do contrato.

O Tribunal Regional do Trabalho 
da 1ª Região (RJ) manteve a sentença 
que decidiu que o aviso prévio, quan-
do não indenizado, pode ser cum-
prido durante período superior a 30 
dias. Segundo o TRT, a lei não prevê a 
hipótese de que os primeiros 30 dias 
sejam trabalhados e os dias exceden-
tes indenizados.

O relator do recurso de revista 
do sindicato, ministro Alexandre Ra-
mos, explicou que o Tribunal adota o 
entendimento de que o aviso prévio 
proporcional constitui direito exclusi-
vo do empregado dispensado imotiva-
damente. A reciprocidade restringe-se 
ao prazo de 30 dias previsto no artigo 
487, inciso II, da CLT, sob pena de ina-
ceitável retrocesso da garantia mínima 
prevista na Constituição. Com infor-
mações da assessoria do TST. Acórdão

101427-79.2016.5.01.0049

ASSESSORIA DE  
COMUNICAÇÃO SOCIAL

A 1ª Turma do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região (TRF1) reformou 
a sentença do Juízo da 1ª Instância 
que negou a autora a concessão do 
benefício de aposentadoria rural por 
idade, por não considerar, como início 
de prova material do trabalho rural, a 
certidão de óbito do marido da reque-
rente, no qual constava a qualificação 
profissional deste como lavrador. 

Ao analisar o caso, o relator para o 
acórdão, desembargador federal Wil-
son Alves de Souza, destacou que “a 
certidão de óbito do cônjuge da auto-
ra juntada aos autos serve, sim, como 

início de prova material do trabalho 
rural que se visa comprovar, não con-
siderando ser empecilho para tanto 
tratar-se de documento confecciona-
do no ano de 2005 (nove anos antes 
do ajuizamento da ação), seja porque 
esse fato afasta a possibilidade de que 
tivesse sido produzido com o fim es-
pecífico de subsidiar a instrução da 
ação; seja por estar sujeito a con-
traprova com o condão de infirmar 
as informações nele presentes, tais 
como registros de vínculos urbanos 
no CNIS, registro de propriedade de 
imóveis rurais de relativa extensão e 
tantos outros”. 

Quanto a prova oral, também ne-
cessária para a concessão do benefí-

cio, o magistrado ressaltou que 
o depoimento prestado pela 
testemunha ouvida mostrou-
-se coerente na informação 
de que a autora vivia no cam-
po e exercia atividades rurais 
junto ao seu esposo. 

Com isso, o Colegiado, 
por maioria, deu provimento 
à apelação para, reformando 
a sentença, conceder à parte 
autora o benefício requerido 
desde a data do requerimento 
administrativo.Processo nº:  
0000480-94.2019.4.01.9199/
MT

Reprodução

ENCERRAMENTO DE CONTRATO

DECISÃO

Reprodução
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Aplicação da vacina contra gripe 
H1N1 começa dia 26 de abril

Comprada a dose da va-
cina contra o vírus da gripe 
H1N1, é chegada a hora dos 
profissionais da advocacia 
e seus dependentes serem 
imunizados. Entre os dias 
26 e 30 de abril, as doses 
serão aplicadas em Cuiabá 
e em todas as subseções da 
OAB Mato Grosso, totali-
zando 28 postos fixos e três 
em sistema de drive-thru.

O presidente da CAA/
MT, Itallo Leite, pede às 
advogadas e aos advogados 
que fiquem atentos às da-
tas e locais escolhidos no 
ato da compra. “Há cidades 
em que a vacinação correrá 
somente em um dia, já, em 
outras, perdurará a semana 
toda”. 

No posto de vacinação, 
será preciso a apresentação 
de documento oficial origi-
nal com foto e comprovante 
de pagamento. Não haverá 
venda de doses nos locais.

A lista completa com os 
postos de vacinação está 
disponível em www.caamt.
com.br.

Saiba mais sobre a vacina-
ção contra a gripe H1N1:

A vacina é a Fluarix Te-
travalente (atuante contra as 
cepas A e B do vírus da gripe) 
produzida pelo laboratório 
GSK. Dose única;  

Gestantes e lactantes 
deverão apresentar atestado 
médico autorizando a aplica-
ção da vacina;

Pessoas que estejam com 
febre aguda leve não devem 
se vacinar; 

Pessoas alérgicas a ovo não 
devem se vacinar;

Pessoas que estejam 
com leve resfriado podem 
se vacinar;

Advogados(as) e/ou seus 
dependentes que já tomaram 
a vacina contra o Covid-19 de-
vem aguardar, o mínimo de 15 
dias após aplicação da segunda 
doses, para serem imunizados 
contra a gripe H1N1. Recomen-
dação do Ministério da Saúde. 
Neste caso, a CAA/MT deverá 
ser consultada com antece-
dência para informar sobre a 
disponibilidade das doses H1N1 
para aplicação, respeitando o 

prazo da campanha que finda 
em 30 de abril;

Se o(a) advogado for in-
fectado pelo Covi-19 enquan-
to aguarda para ser vacinada 
contra a gripe H1N1, deve-
rá entrar em contato com a 
CAA/MT, até no máximo 15 
dias depois do fim da aplica-
ção – 30 de abril -, para re-

marcar a data e ser imunizado 
contra a gripe. Aqueles que 
desejarem, poderão solicitar a 
devolução do valor pago pela 
vacina contra o H1N1;

Pais e/ou responsáveis 
por crianças com idades 
abaixo de 06 anos, deverão 
apresentar, no ato da vacina-
ção, declaração simples, por 

escrito, assumindo os riscos 
decorrentes da aplicação da 
dose e isentando a CAA/MT 
de qualquer responsabilidade 
já que a vacina H1N1 oferecida 
é aconselhada para crianças 
acima de 06 anos de idade. 
Na declaração constarão as 
assinaturas dos responsáveis 
legais do(a) menor.

A Subseção da OAB/Ja-
ciara realiza no próximo dia 
29/04 a Vacinação Solidária. 
Durante todo o dia, os pro-
fissionais da advocacia que 
forem se imunizar contra a 
gripe H1N1 poderão contri-
buir, voluntariamente, com 
itens que serão entregues ao 
Abrigo Sombra da Acácia.

 “A ação tem por objetivo 
sensibilizar as pessoas que fo-
rem tomar a vacina contra a 
gripe H1N1 a levarem alimen-
tos. Importante ressaltar para 
os nossos colegas que a doa-
ção é voluntária e não interfe-
rirá no andamento da vacina-
ção daqueles que compraram 
as doses”, informa a Delegada 
da Caixa de Assistência dos 
Advogados de Mato Grosso 
(CAA/MT) em Jaciara, Dalila 
Auxiliadora da Costa Leite. 

Ela conta que os itens que a instituição 
mais precisa são: feijão, café, leite longa vida, 
gelatina ou açúcar. 

Com mais de 20 anos de funcionamento, 
o abrigo é responsável pelo acolhimento de 
pessoas idosas. Além de moradia, oferece aos 
asilados acompanhamento com profissionais 

da área da saúde.
 

FiquE aTEnTO!
As doações em benefício do Abrigo 

Sombra da Acácia deverão ser feitas no dia 
29/04 (quinta-feira), das 8h às 11h e das 13h 
às 17h30, na unidade do Citolab (Rua Moema, 
760, Jaciara).

Vacinação Solidária arrecada 
alimentos em Jaciara
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Reconhecimento e valorização. 
Eis as palavras que definem o objetivo 
da Moção de Aplausos conferida pela 
Caixa de Assistência dos Advogados de 
Mato Grosso (CAA/MT) a advogadas 
de Cuiabá e do interior do estado. 

 A ação encerrou as celebrações 
do Março Mulher 2021 e contou com a 
parceria da OAB Mato Grosso, Comis-
são de Direito da Mulher (CDM/OAB-
-MT) e das 29 subseções da Ordem. 

 “Essa é a maneira encontrada pelo 
Sistema OAB Mato Grosso para agra-
decer a contribuição ímpar de nos-
sas colegas advogadas que, com seus 
trabalhos frente à defesa da justiça, 
promovem a transformação social”, 
destaca o presidente da CAA/MT, 
Itallo Leite. 

 Ele conta que o sucesso dessas 
homenagens só foi possível porque 
houve o comprometimento das dire-
torias das subseções, em especial dos 
Delegados e Delegadas da Caixa dos 
Advogados. “Como sempre, são nossos 
braços direitos no interior. Graças a 
esse trabalho em equipe, os serviços e 
benefícios da nossa entidade chegam 
aos quatro cantos de Mato Grosso”, 
afirma o presidente da CAA/MT. 

 Em meio à pandemia do novo co-
ronavírus, as solenidades de entregas 
previstas foram adiadas e as placas 
enviadas via correio. Contudo, a re-
ceptividade por parte das homenage-
adas não deixou nada a desejar àquela 
sempre vista nos eventos presenciais. 

“É com muita alegria e gratidão 
que agradeço pela linda e significa-
tiva homenagem a mim dedicada. 
Sinto-me muito feliz e lisonjeada pela 
lembrança, honraria e pelas palavras 
carinhosas. Este presente ficará guar-
dado para sempre em meu coração”, 
diz trecho de mensagem da advogada 
Maria Madalena da Assunção, de Barra 
do Garças.  

 Em tom semelhante, a advoga-
da Marli Terezinha Mello de Oliveira, 

de Rondonópolis, agradeceu. “Fiquei 
comovida com a homenagem. Muito 
linda. Servirá de incentivo para que eu 
continue nessa luta diária, objetivan-
do fazer uma sociedade melhor onde 
nossos direitos sejam preservados”. 

 No seu perfil do Instagram, a 
advogada Danusa Serena Oneda, de 
Lucas do Rio Verde, descreveu seu 
sentimento ao receber a placa de ho-
menagem. “Obrigada, Deus! Eu nasci 
para viver isto com amor e entusias-
mo. Sigo compartilhando esse mo-
mento com tantos amigos admiráveis 
que me oportunizaram sair do raso e 
ser muito mais que uma advogada, me 
permitiram servir”. 

Confira os nomes das advogadas 
homenageadas com a Moção de 
Aplausos: 

 
Ana Lúcia Ricarte 
Ana Luiza Antunes Gomes
Ádila Arruda Safi
Adriana Vanderlei Pommer 
Aline Alencar de Oliveira
Ana Elisa Gottfried Malmann
Ana Lídia Alves de Souza
Ana Lúcia Stefanello
Ana Maria Fernandes de Andrade 
Vizenzi 
Ana Paula Monção Oliveira 
Andreia Borges dos Santos 
Andreia Cristina Medeiros Rodrigues 
Andreia Ferdinando Varea
Andreia Schneider Marx 
Benedita Ivone Adorno
Benedita Rosalina Pereira 
Bernadete Crecencio 
Laurindo 
Bertolina Alves de Lima 
Betsey Polistchuck de 
Miranda 
Carine Minuzzi
Carmem Lúcia Melo de 
Abreu 
Catiane Félix Cardoso de 
Souza 

Cláudia Dias de Arruda Voltoline 
Cristiane Maria Kunst Talaska
Daiane Caetano
Daniela de Paula Bergamaski
Daniela Diniz Lopes 
Danusa Serena Oneda 
Edith Marta Ferreira dos Santos 
Ellen Almeida Freitas de Morais
Estela Maris Pivetta
Ethiene Brandão Silva
Fabiane Batistetti Berlanga
Gabriela Novis Neves Pereira Lima  
Gisela Simona Viana de Souza
Gislaine Sara Moreira Moraes Martins 
Gizeli Cristina Lauro Lehnen
Indyara Winter Cavalcante
Janete Garcia Oliveira Valdez
Josineia Sanabria Ortiz Prado
Juliana Goldoni 
Kamilla Karen dos Santos Carneiro
Karina Wu Zorub 
Kenia Cristina Borges
Kezia Alves de Paula Braga
Lastênia de Freitas Varão
Laura Gabriela Balbinot dos Anjos 
Lidiane Forcelini
Liliana Agatha Hadad Simioni 
Lindamir Macedo de Paiva
Luciana Cristina Martins Trevisan
Luciana Rambo 
Lucimara Rodrigues Cordeiro Tavares 
Maria Aparecida Alves de Oliveira 
Leite
Maria Aparecida Frazão 
Maria Isabel Della Valle Obersteiner
Maria José do Nascimento
Maria Madalena da Assunção

Marina Cristina Tabile
Marinalva Ramos Rodrigues 
Marineusa de Oliveira
Marisa Terezinha Vesz
Marli Terezinha Mello de Oliveira
Mary Magda Queiroz Dias 
Michele Freitas Pereira
Mirian Costa Cardoso 
Mirtes Gisella Biacchi Belle Turdera
Myrian Carla Cardozo Santos 
Walacheki
Nalian Borges Cintra Machado 
Nelir Jacobowski Geier
Neuma Terezinha Porporatti Cielo
Nícia da Rosa Haas 
Nilza Gomes Machry
Patrícia Quessada Milan
Paula Márcia Cáceres Dan
Raquel Nardão 
Rejane Buss Sonnenberg
Renata Cristaldo da Silva Alencastro
Romélia Ribeiro Perón
Rosana Leite Antunes de Barros 
Sandra Correa de Mello
Seila Maria Álvares da Silva 
Sidnéia Adriana Fávero 
Solange Aparecida Gonçalves
Sueli Vieira de Souza
Suzyê Maria José Conceição Martins
Thaiane Blanch Benites 
Thaís Veiga de Campos 
Thelma Aparecida Garcia Guimarães 
Valquíria Pereira Barbosa
Vera Lúcia Alves Pereira 
Viviane Anne Diavan
Viviane Santin Rodrigues 
Viviane Souza do Couto

CAA/MT homenageia advogadas com Moção de Aplausos

A Caixa de Assistên-
cia dos Advogados de Mato 
Grosso (CAA/MT) comunica 
aos beneficiários da Unimed 
Cuiabá que o demonstrati-
vo necessário para a decla-
ração do Imposto de Renda 
2021 ano base 2020 já está 
disponível. 

Acessando o site www.
caamt.admex.com.br é pos-
sível visualizar e imprimir os 
dados financeiros referentes 

a todo o ano de 2020. 
Para ingressar no sis-

tema, 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: Uni-
med CAAMT (65) 3644-1374 / 
3644-1006 / planodesaúde@
caamt.com.br

Demonstrativo do plano de 
saúde para IR está disponível 

no site da CAA/MT
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STF extingue limite territorial dos efeitos das  
sentenças proferidas em ações civis públicas.

Fux lança aplicativo para apoio a 
pessoas egressas do sistema prisional

POR: WANESSA MAGNUSSON

No último dia 08, ao julgar o Re-
curso Extraordinário n. 1.110.937, o 
STF entendeu pela inconstituciona-
lidade do artigo 16 da Lei 7.347/85 (Lei 
das Ações Civis Públicas), que esta-
belece que a sentença civil faz coisa 
julgada nos limites da competência 
territorial do órgão prolator.

De acordo com a tese do Minis-
tro Alexandre de Moraes, relator do 
recurso, a limitação territorial da 
eficácia das sentenças proferidas em 

ações civis públicas contrariaria o 
caráter constitucional dos direitos 
difusos e coletivos discutidos nessas 
ações. O relator concluiu que a ma-
nutenção dessa limitação afrontaria 
os princípios da eficiência e da isono-
mia e conduziria a uma multiplicida-
de de ações sobre o mesmo tema. O 
entendimento foi seguido por 7 mi-
nistros, tendo havido apenas 1 voto 
divergente.

No mesmo julgamento, a Corte fi-
xou as regras de competência para as 
ações civis públicas. Estabeleceu-se 

a competência do foro da Capital do 
Estado ou do Distrito Federal, para 
ações que tratam de efeitos nacio-
nais ou regionais e, em caso ajuiza-
mento de várias ações civis públicas, 
reconheceu-se  a prevenção do juízo 
que primeiro conheceu de uma delas, 
sendo este o órgão competente para 
o julgamento conjunto das ações.

O julgamento traz reflexos impor-
tantes na sistemática das ações civis 
públicas que discutem direitos difusos 
e coletivos e resulta em ampliação dos 
limites de condenações que, de acordo 

com a regra declarada inconstitucio-
nal, teriam eficácia apenas regional.

Não houve pronunciamento ex-
presso, mas acredita-se que o novo 
entendimento poderá ter aplicação 
retroativa, ou seja, poderá ser aplica-
do a todas as ações civis públicas que 
atualmente pendem de julgamento e 
não apenas àquelas ajuizadas após o 
julgamento do dia 08.

O tema é muito relevante e me-
rece acompanhamento próximo de 
todos que já foram ou serão parte em 
ações civis públicas. 

AGÊNCIA CNJ DE NOTÍCIAS

O presidente do Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ), ministro Luiz 
Fux, lançou nesta terça-feira (20/4), 
o aplicativo Escritório Social Virtual 
(ESVirtual). A ferramenta para pes-
soas egressas do sistema prisional 
e seus familiares, lançada inicial-
mente no Distrito Federal, facilita 
o acesso a serviços e a políticas de 
apoio para a retomada da liberdade.

O aplicativo permite que as 
pessoas que saíram do sistema pri-
sional e suas famílias acessem ser-
viços, como emissão de documen-
tos, acompanhamento da situação 
processual, acesso a políticas como 
moradia, saúde e alimentação e qua-
lificação e encaminhamento profis-
sional com a nova fase do programa 
Começar de Novo. Anualmente, cer-
ca de 460 mil alvarás de soltura são 
expedidos no país, segundo dados 
do Executivo Federal.

Em desenvolvimento há dois 
anos, o Escritório Social Virtual 
é resultado de colaboração entre 
CNJ, Universidade de Brasília (UnB) 
e Fundação de Apoio à Pesquisa do 
Distrito Federal (FAP-DF), por meio 
de acordo com o governo do Distri-
to Federal. Há, ainda, parceria com 
a Kroton e a Fundação Pitágoras 

(Cogna Educação) para a oferta de 
conteúdos de qualificação gratuitos.

O aplicativo será uma ferra-
menta complementar ao atendi-
mento físico que já é realizado nos 
Escritórios Sociais, presentes em 
17 estados, e aos atendimentos psi-
cossociais que precedem a fase de 
liberdade, especialmente durante o 
período de pandemia do novo coro-
navírus (Covid-19). As funcionalida-
des georreferenciadas do aplicativo 
serão disponibilizadas em etapas, 
conforme adesão de gestores locais: 
depois do Distrito Federal, estão 
previstos Amazonas, Espírito Santo, 
Mato Grosso, Minas Gerais e Piauí, 
ainda no primeiro semestre de 2021. 
No segundo semestre, há previsão 
de Bahia, Maranhão, Paraíba, Rio 
Grande do Norte e Rondônia.

A iniciativa está inserida no 
contexto da parceria em andamen-
to desde 2019 entre o CNJ e o Pro-
grama das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD) para su-
peração de desafios estruturais no 
campo da privação de liberdade, 
hoje o programa Fazendo Justiça. 
O programa tem, ainda, importan-
te apoio do Ministério da Justiça 
e Segurança Pública por meio do 
Departamento Penitenciário Na-
cional (Depen).

TRF1 -  A alteração de domicílio do condenado 
não altera a competência do Juízo da 

condenação para a execução de pena restritiva 
de direitos substitutiva de privativa de liberdade

A Terceira Turma do Tribunal Re-
gional Federal da Primeira Região de-
cidiu, por unanimidade, que o proces-
samento da execução penal, por meio 
do Sistema Eletrônico de Execução 
Unificado (SEEU) não altera a compe-
tência do processo de execução penal, 
prevista no art. 65 da Lei nº 7.2010/1984 
– Lei de Execuções Penais (LEP), que é 
do Juízo responsável pela condenação.

A Resolução nº 280/2019 do CNJ, 
alterada pela Resolução nº 304/2019, 
fixou regras para o processamento 
da execução penal por meio do SEEU, 
plataforma nacional de tramitação de 
processos de execução penal.

O TRF1 editou então a Portaria 
Conjunta Presi/Coger nº 9418775, 
para regulamentar o funcionamento 
do SEEU, que afastou a necessidade 
de que o pedido de fiscalização se dê 
por meio de carta precatória, sem, no 
entanto, promover o deslocamento da 
competência, que permanece sendo do 
Juízo da condenação, conforme a LEP.

Na espécie dos autos o condenado 

passou a residir em Jauru/MT. O Juízo 
da condenação, da Subseção Judiciária 
de Cáceres/MT, declinou da compe-
tência para a Seção Judiciária de Mato 
Grosso, afirmando que caberia ao Juízo 
do domicílio do condenado a fiscali-
zação da aplicação das penas restri-
tivas de direito definidas na sentença 
condenatória.

O relator do processo, desembar-
gador federal Ney Bello, deu provimen-
to ao agravo em execução, ajuizado 
pelo Ministério Público contra aquela 
decisão, ao fundamento de que a de-
legação da fiscalização das medidas 
executivas ao Juízo do domicílio do 
condenado não implica em desloca-
mento da competência, mantendo-se 
a competência do Juízo Federal da 2ª 
Vara da Subseção Judiciária de Cáce-
res/MT, para o processamento e jul-
gamento nos autos da execução penal.

Processo nº 
1035349-81.2020.4.01.0000
Assessoria de Comunicação Social
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Nova lei traz mudanças nas regras para 
compra e venda de veículos; entenda

A Lei Federal nº 14.071/2020 que 
entrou em vigor neste (12/04/2021) 
em todo País trouxe alterações no 
prazo para a realização da comuni-
cação de venda do veículo e redu-
ziu a gravidade da infração e valor 
da multa para quem não realizar a 
transferência de propriedade den-
tro do prazo estipulado pelo Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB).

Com a nova lei, o proprietário 
vendedor do veículo terá o prazo de 
até 60 dias para efetuar a comunica-
ção de venda junto ao órgão execu-
tivo de trânsito. Antes da mudança, 
a comunicação deveria ser realizada 
em um prazo de 30 dias.

A comunicação de venda do veí-
culo, além de ser um procedimento 
obrigatório do proprietário vende-
dor, previsto no Código de Trânsi-
to Brasileiro (CTB), também é uma 
forma do vendedor se proteger do 
recebimento de pontuações de 
eventuais infrações cometidas pelo 
comprador e também de débitos ge-
rados a partir da venda do veículo.  

COmO FazER O COmuniCaDO DE vEnDa

Se quem está vendendo o veículo 
possuir os documentos de registro 
e a autorização para transferência 
de propriedade em papel moeda 
(popularmente conhecido como 
CRV) para realizar a comunicação 
de venda, tanto o proprietário como 
o comprador deverão preencher o 
verso do documento com os dados 
do comprador, reconhecer firma 
no cartório e, por fim, o compra-
dor deve realizar a transferência de 
propriedade.

nOvO mODELO - CRLv-E

Para os veículos registrados a 
partir do dia 4 de janeiro deste ano, 
o Detran expedirá ao proprietário 
vendedor somente o Certificado de 
Registro e Licenciamento de Veículo 
(CRLV-e), em formato digital, não ha-
vendo mais a emissão do documento 
em papel moeda, conforme resolução 
n° 809 de 2020 do Contran.

A Autorização para Transferên-
cia de Propriedade do Veículo (ATPV), 
que antes vinha em branco, no ver-
so do documento, desde o dia 4 de 
janeiro é expedida somente quando 
o proprietário for vender o veículo. 
Ou seja, não está mais disponível no 
verso do CRV como era até então.

O documento nesse novo formato 
deve ser solicitado e emitido de for-
ma presencial em alguma unidade do 
Detran.  

O proprietário quando for vender 
o veículo deverá solicitar junto ao De-
tran, de forma presencial, o registro 
da intenção de venda e, ao final desse 
serviço, será expedido o documen-
to de autorização de transferência, 
sem custos, informando os dados do 
comprador.

O Detran então disponibilizará 
a ATPV preenchida de forma eletrô-
nica e com o QR Code de seguran-
ça, apenas para reconhecimento de 
firma de comprador e vendedor em 
cartório e posterior transferência de 
propriedade.

TRanSFERênCia DE PROPRiEDaDE

A Lei Federal nº 14.071/2020 re-
duziu a gravidade da infração para 
quem deixa de transferir o veículo no 

prazo. Até então, deixar de efetuar 
o registro do veículo no prazo de 30 
dias era infração de natureza grave, 
sujeita a multa de R$ 195,23 e reten-
ção do veículo para regularização.

Com a mudança, o novo proprie-
tário do veículo que deixar de efetuar 
o registro no prazo de 30 dias incor-
rerá em infração média, com multa 
de R$ 130,16 e a remoção do veículo.

A transferência de propriedade é 
um procedimento obrigatório e deve 
ser feita em um prazo de 30 dias, con-
forme o Código de Trânsito Brasileiro 
(CTB), para o novo dono do veículo 
conseguir emitir o licenciamento 
anual e evitar possíveis transtornos.

RESOLuçÃO COnTRan

Na segunda-feira (12.04) foi pu-
blicada a resolução nº 830/2021 do 

Conselho Nacional de Trânsito (Con-
tran) que referenda a portaria nº 210 
de 26/03/2021, sobre os prazos de 
processos e procedimentos relacio-
nados ao trânsito em Mato Grosso.

Pela resolução, está prorrogado 
por tempo indeterminado o prazo 
para os cidadãos que adquiriram 
veículos a partir de 29 de janeiro de 
2021 realizarem a transferência de 
propriedade junto ao Detran-MT.

Com isso, não há necessidade do 
novo proprietário do veículo realizar a 
transferência de imediato, pois não in-
correrá em infração e nem pagamento 
de multa por não realizar o procedi-
mento dentro dos 30 dias estipulados 
pelo Código de Trânsito Brasileiro.

Redação com informações da as-
sessoria imprensa | Detran-MT

Reprodução

Reprodução

Analista judiciário acusado de improbidade consegue afastar imputações
POR: REDAÇÃO DO MIGALHAS

Foi aberto PAD contra o servidor 
público por supostas condutas de rei-
terados erros em cálculos judiciais ela-
borados, capazes de causar prejuízo ao 
erário, em movimentações e alterações 
indevidas no fluxo processual e no não 
atendimento às solicitações da chefia, 
modo de agir que poderia configurar 
eventual desídia funcional e ato de im-
probidade administrativa.

A defesa do servidor sustentou que 
houve sobrecarga de trabalho, além de 
meta e comparativo de produtividade. 
Apontou, ainda, que foram suposta-
mente 21 erros, sendo que o servidor 
foi responsável por mais 2500 cálculos, 
o que se torna absolutamente aceitável.

A comissão processante entendeu 
pela prática das condutas tipificadas no 

art. 116, incisos I, III e IV, da lei 8.112/90, 
afastando a imputação de eventual de-
sídia e possível desenho de ato de im-
probidade administrativa, sugerindo 
a aplicação da pena de advertência ao 
servidor.

O magistrado diretor do foro, Alci-
des Saldanha Lima, ressaltou que, na es-
fera Federal, o relatório elaborado pela 
comissão processante possui caráter 
vinculante para a autoridade julgadora.

Dessa forma, em consonância com 
as conclusões do relatório da Comissão 
Processante, decidiu julgar o servidor 
como incurso em condutas tipificadas 
na lei 8.112/90, absolvendo-o das de-
mais imputações feitas.

Assim, aplicou a pena de advertência.
O advogado Sérgio Merola, do Bam-

birra, Merola e Andrade Advogados, 
atua pelo servidor.
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Justiça exclui pagamento de sucumbência em processo trabalhista
POR: REDAÇÃO DO MIGALHAS

“Não são devidos os hono-
rários advocatícios, na Justiça 
do Trabalho, nas hipóteses de 
improcedência, desistência, 
renúncia, extinção sem mé-
rito e arquivamento da ação. 
Isto porque, não se aplicam de 
forma subsidiária ou supleti-
va, as regras sobre honorários 
advocatícios do CPC, diante da 
regulamentação própria e da 
incompatibilidade normativa e 
principiológica com o processo 
do trabalho.”

Assim decidiu a 4ª turma 
do TRT da 2ª região ao dar 
parcial provimento ao recurso 
de um trabalhador e o excluir 
da condenação ao pagamento 
de honorários sucumbenciais 
ao patrono da ré, a Irmandade 
da Santa Casa de Misericórdia 
de SP.

EnTEnDa

Na decisão recorrida, o 
autor foi condenado ao paga-
mento de honorários sucum-
benciais. Como fundamento 
recursal, ele alegou ser benefi-
ciário da justiça gratuita.

Ao analisar o pedido, a re-
latora Ivani Contini Braman-
te explicou que a lei 13.467/17 
acrescentou o artigo 791-A à 

CLT para regulamentar a apli-
cação dos honorários advoca-
tícios sucumbenciais no âmbito 
do processo do trabalho.

Segundo a magistrada, 
considerando os princípios 
que norteiam a proteção do 
hipossuficiente trabalhador, a 
matéria acerca da sucumbên-
cia merece uma interpretação 
histórica-sistemática-grama-
tical e um enfoque distinto das 
normativas do processo civil, 
para que possa ser aplicada de 
modo adequado, de acordo com 
a lógica do sistema processual 
trabalhista.

O CPC, quanto aos hono-
rários advocatícios, adotou o 
princípio da causalidade ampla 
como gênero, sendo o princí-

pio da sucumbência uma das 
espécies. Portanto, são devidos 
os honorários advocatícios, no 
processo civil, nas hipóteses 
de sucumbência típica, total 
ou parcial (art. 85, CPC) pelo 
vencido em favor do advogado 
do vencedor; bem como nos 
casos de desistência, renúncia, 
reconhecimento do pedido, ex-
tinção sem mérito e, nas instân-
cias recursais (arts. 85 usque 90 
CPC).

Entretanto, salientou a 
relatora, no processo do tra-
balho, quanto aos honorários 
advocatícios, nunca foi adota-
do o princípio da causalidade. 
“Ressalte-se que a fixação do 
fato gerador dos honorários 
advocatícios como sendo o cré-

dito e não a sucumbência me-
ramente causal não é nova do 
processo do trabalho”, anotou 
em seu voto.

“Vê-se, pois, que no pro-
cesso do trabalho, historica-
mente, à vista dos princípios 
da hipossuficiência e do jus 
postulandi (art. 791 da CLT), os 
honorários advocatícios sem-
pre foram devidos, a cargo da 
reclamada e em favor do Sindi-
cato da categoria profissional 
do reclamante, nas hipóteses de 
justiça gratuita (Lei nº 1.060/50) 
e assistência judiciária sindical 
(Lei nº 5.584/70). Portanto, des-
vinculado da causalidade ou da 
mera sucumbência, consoan-
te retratado na jurisprudência 
consolidada nas Sumulas nº 219 
e 329 do C. TST.”

Conforme explicou Ivani, o 
fato gerador dos honorários ad-
vocatícios na Justiça do Traba-
lho se dá somente nas hipóteses 
em que resultar crédito para a 
parte autora, equivale dizer: nos 
casos em que houver condena-
ção, e incide sobre o valor liqui-
dado da sentença ou o proveito 
econômico obtido.

“A imposição de honorá-
rios advocatícios no processo 
do trabalho se distancia da su-
cumbência típica do processo 
civil e assume feições de efetiva 

sucumbência creditícia, o que 
permite defini-la, no sistema 
processual brasileiro, como 
sucumbência atípica.”

No que tange à sucum-
bência recíproca, a relatora 
afirmou:

“É mister deixar claro que 
a sucumbência se refere ao pe-
dido e não ao valor do pedido, 
por conta da distinção entre 
sucumbência formal e material, 
para fins de aferição do interes-
se recursal e, consequentemen-
te, a própria existência da cha-
mada sucumbência recíproca.”

Ou seja, se o juiz fixar in-
denização inferior ao pedido 
da inicial, não haverá respon-
sabilidade pelo indenizado a 
pagar honorários ao adverso e 
ou partilhar custas e despesas, 
em proporção, haja vista não ter 
sofrido qualquer derrota neste 
ponto.

Assim, concluiu que não são 
devidos os honorários advocatí-
cios, na Justiça do Trabalho, nas 
hipóteses de improcedência, 
desistência, renúncia, extinção 
sem mérito e arquivamento da 
ação.

A advogada Cibele Dos San-
tos Tadim Neves (Tadim Neves 
Advocacia) atua na causa.

Processo: 
1001156-80.2019.5.02.0059
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Dependentes e agregados têm tempo igual 
em plano de saúde após morte do titular

Na hipótese de morte do 
beneficiário titular de plano 
de saúde, a Lei 9.656/1998 não 
faz distinção entre os mem-
bros do grupo familiar (de-
pendentes e agregados) para 
efeito do exercício do direito 
de permanência no plano. No 
entanto, segundo a legislação, 
essa permanência deve respei-
tar o prazo máximo de 24 me-
ses, garantida ao beneficiário 
a portabilidade das carências 
para outro plano.

Assim entendeu a 3ª Tur-
ma do Superior Tribunal de 
Justiça ao manter acórdão do 
Tribunal de Justiça do Distri-
to Federal e dos Territórios 
(TJ-DFT) que negou o pedido 
de uma beneficiária agregada 
para ser mantida no plano de 
saúde, como titular, mesmo 
após o prazo de 24 meses do 
falecimento da titular original.

Segundo a corte de segun-
da instância, o artigo 30, pa-
rágrafo 2º, da Lei 9.656/1998 
trata da manutenção do plano 
de saúde para todos os inte-
grantes do grupo familiar, mas 
o parágrafo 3º do mesmo ar-
tigo contempla essa hipótese 
apenas para os dependentes 
do titular, não para os seus 
agregados.

No recurso especial apre-
sentado ao STJ, a beneficiária 
agregada defendeu o direito de 
assumir a posição de titular do 
plano de saúde, saindo da si-
tuação de dependente, sob a 
única condição de arcar com 
as obrigações do contrato. Ela 
também apontou não haver di-
ferença entre os dependentes 
e os agregados.

DiREiTO à SuCESSÃO

A ministra Nancy Andri-

ghi, relatora do recurso, lem-
brou que a 3ª Turma firmou o 
entendimento de que, no caso 
de morte do titular do plano de 
saúde coletivo, seja empresa-
rial ou por adesão, nasce para 
os dependentes já inscritos o 
direito de pleitear a sucessão 
da titularidade, nos termos da 
Lei 9.656/1998, desde que as-
sumam o pagamento integral.

Segundo a ministra, ao 
tratar da hipótese de perma-
nência em caso de morte do 
beneficiário titular, a lei, ao 
contrário do entendimento do 
TJ-DFT, assegura o direito aos 
membros do grupo familiar, 
que são os dependentes e os 
agregados.

No entanto, Andrighi 
destacou que o artigo 30, pa-
rágrafo 1º, da Lei 9.656/1998 
estabelece um prazo para a 
manutenção da condição de 

beneficiário após o rompimen-
to do vínculo empregatício, 
sendo no mínimo de seis e no 
máximo de 24 meses. A mesma 
regra vale no caso de morte do 
titular.

Como apontado pelo TJ-
-DFT, o contrato de plano de 
saúde previa também que o be-
neficiário dependente poderia 
permanecer no plano, após 
o falecimento do titular, pelo 
prazo máximo de 24 meses. 
Consequentemente, segundo a 
ministra, a operadora de saúde 
agiu no seu direito ao conside-
rar encerrada a relação contra-
tual com a beneficiária agrega-
da após decorrido o prazo legal 
e previsto no contrato.

Ao manter o acórdão do 
TJ-DFT, a relatora lembrou 
ainda que é assegurada ao 
dependente, na hipótese de 
morte do beneficiário titular, 
a faculdade de usar a portabi-
lidade de carências, a fim de 
que fique isento da necessi-
dade de cumprimento de um 
novo período de carência de-
pois de finalizado o prazo para 
a manutenção do plano ante-
rior, nos termos da Resolução 
438/2018 da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS). 
Com informações da assesso-
ria de imprensa do STJ. 

Acórdão
REsp 1.841.285

NA MESMA

Reprodução
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Instituto pede urgência em análise de 
proposta de eleições virtuais na OAB

Supremo declara normas da 
Lei Kandir inconstitucionais

OAB e Anamatra questionam exclusão 
da TR para correções trabalhistas

CONJUR

O Instituto Movimento 133 (M133) 
pediu ao Conselho Federal da Ordem 
dos Advogados do Brasil a apreciação 
urgente pelo Pleno de sua proposta 
de votação online nas eleições de re-
presentantes da entidade.

Em fevereiro do ano passado — 
antes de a epidemia de Covid-19 ter 
tomado a magnitude atual —, a enti-
dade sugeriu alteração do Provimen-
to nº 146/2011 da Ordem para per-
mitir que o voto dos seus processos 
eleitorais pudesse ser feito por meio 

da internet, visando uma maior par-
ticipação dos advogados associados.

Entre dezembro e janeiro, o Colé-
gio de Presidentes da ordem aprovou 
uma proposta da seccional do Distri-
to Federal que viabilizava as eleições 
virtuais. A ideia também foi aprovada 
pelo Conselho Federal, que ficou res-
ponsável pela regulamentação. Mas a 
votação à distância passou a ser tes-
tada apenas em algumas seccionais 
— e é uma opção que pode ser feita 
por cada uma das outras seccionais.

O tema nunca chegou a ser le-
vado para o Pleno do conselho. O 

M133 argumenta que, com a crise 
de Covid-19, o voto digital tornou-se 
medida de saúde pública, já que elei-
ções presenciais mobilizam milhares 

de pessoas em centenas de locais de 
votação. O documento ainda chama 
atenção para a prática de “boca de 
urna”, que potencializa aglomerações.

CONJUR

A circulação de mercadorias que 
gera incidência de ICMS é a jurídica. 
A partir desse entendimento, o Ple-
nário do Supremo Tribunal Federal, 
por unanimidade, declarou a incons-
titucionalidade de dispositivos da Lei 
Kandir (Lei Complementar 87/96) que 
previam a incidência desse imposto 
sobre o deslocamento de mercado-
rias entre estabelecimentos do mes-
mo titular localizados em estados 
federados distintos.

A decisão foi tomada no Plenário 
virtual da Corte, em julgamento que 
se encerrou à 0h deste sábado (17/4). 
Votaram com o relator, ministro Ed-
son Fachin, os ministros Alexandre 
de Moraes, Cármen Lúcia, Marco 
Aurélio, Dias Toffoli, Ricardo Lewan-
dowski, Luiz Fux, Luís Roberto Bar-
roso, Rosa Weber, Nunes Marques e 
Gilmar Mendes. Ou seja, o relator foi 
acompanhado por unanimidade

O caso julgado se refere a uma 
ação declaratória de constituciona-
lidade ajuizada pelo estado do Rio 
Grande do Norte. Um dispositivo da 
Lei Kandir prevê que o fato gerador 
de ICMS ocorre no momento  da saída 
de mercadoria de estabelecimento de 
contribuinte, “ainda que para outro 
estabelecimento do mesmo titular”. 
Assim, para o autor da ação, deve-
-se adotar o entendimento de que a 
circulação de mercadorias, para fins 
tributários, é a econômica, e não a ju-
rídica — isto é, não é preciso ocorrer 
transferência de titularidade.

Para Fachin, no entanto, ainda 
que algumas transferências entre 
estabelecimentos do mesmo titular 
possam gerar reflexos tributários, 

a interpretação de que a circulação 
meramente física ou econômica de 
mercadorias gera obrigação tributá-
ria é inconstitucional.

Assim, o relator votou por julgar 
improcedente o pedido, declarando 
a inconstitucionalidade dos artigos 11 
(parágrafo 3º, II), 12, I (no trecho

“ainda que para outro estabeleci-
mento do mesmo titular”), e 13, pará-
grafo 4º, da Lei Kandir.

O relator lembrou que há diver-
sas decisões proferidas, em Tribunais 
Superiores e de Justiça, que têm con-
trariado essas normas da Lei Kandir. 
Assim, por haver essa divergência 
entre Judiciário e Legislativo, admi-
tiu a ação.

Um dos entendimento judiciais 
citados é do Superior Tribunal de Jus-
tiça, que fixou a Súmula 166, segundo 
a qual “não constitui fato gerador do

ICMS o simples deslocamento de 
mercadoria de um para outro estabe-
lecimento do mesmo contribuinte”.

CONJUR

O Conselho Federal da OAB e a As-
sociação Nacional dos Magistrados da 
Justiça do Trabalho (Anamatra) proto-
colaram, nesta quarta-feira (14/4), em-
bargos de declaração contra a decisão do 
Supremo Tribunal Federal que afastou o 
uso da Taxa Referencial (TR) na correção 
de dívidas trabalhistas.

Para entidades, STF não podia co-
nhecer das ADCs porque as ações não 
foram instruídas por decisão declarando 
inconstitucionalidade

Em dezembro do último ano, o STF 
estabeleceu que a correção monetária 
deve ser feita pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo Especial 
(IPCA-E) na fase pré-judicial e pela taxa 
Selic a partir da citação.

As entidades argumentam que a 
corte afastou a vigência da validade 
constitucional da taxa de 1% de juros de 

mora prevista no § 1º do artigo 39 da Lei 
nº 8.177/1991, quando “estava em debate

Dentre outros argumentos, a OAB 
e a Anamatra entendem que o STF não 
poderia conhecer das ações declarató-
rias de constitucionalidade, porque elas 
não teriam sido instruídas com qual-
quer decisão que tivesse declarado a 
inconstitucionalidade dos dispositivos 
questionados.

Há também a alegação de que, ao 
afastar a TR, o STF não poderia adotar 
outro índice que também não busca re-
fletir a correção monetária. Mas, mesmo 
assim, instituiu a Selic. As organizações 
citam jurisprudência do Superior Tribu-
nal de Justiça a favor da impossibilidade 
de aplicação dessa taxa e uso de índices 
oficiais de correção monetária. 

Embargos
ADC 58 e 59
ADIs 5.867 e 6.021

AÇÃO DECLARATÓRIA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PLENO DO CONSELHO

Reprodução
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Leonardo Campos compõe grupo nacional de estudo de 
estratégias para vacinação da advocacia contra Covid-19

Evento da OAB-MT debate perspectivas 
de futuro para o Pantanal mato-grossense

O Conselho Federal da Or-
dem dos Advogados do Brasil 
(CFOAB) criou, por meio da Re-
solução nº12/202, o Grupo de 
Trabalho para Análise de Es-
tratégias Relacionadas ao Plano 
da Vacinação Nacional Contra a 
Covid-19. O presidente da OAB-
-MT, Leonardo Campos, compõe 
o grupo destacado para analisar 
a viabilidade de aquisição de 
imunizantes para a vacinação 
dos profissionais da advocacia.

“Esse grupo irá se debruçar 

sobre o Plano Nacional de Imu-
nização (PNI) e - somente após 
a vacinação dos grupos priori-
tários previstos em Lei, e con-
siderando que a legislação atual 
permite a compra do imunizante 
por entidades privadas - traçar 
estratégias com a perspectiva de 
aquisição pela Ordem de vacinas 
contra a Covid-19.”, explicou Le-
onardo Campos.

A proposta de criação do 
Grupo de Trabalho foi aprovada 
pelo Pleno do Conselho Federal 
da OAB em reunião no dia 13 de 

abril que destacou a necessidade 
de preparar e organizar o siste-
ma OAB para o momento em que 
existam ofertas de vacinas sufi-
cientes para a compra privada 
dos imunizantes, sem concor-
rência com o Sistema Único de 
Saúde (SUS). O grupo irá reali-
zar a análise considerando toda 
a logística necessária para uma 
possível campanha de imuniza-
ção, desde o armazenamento até 
a distribuição das doses. Com 
informações da Assessoria de 
Imprensa OAB-MT

Reprodução

Reprodução
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O 
combate às grandes queimadas que 
atingiram o Pantanal em 2020 e suas 
consequências só foi possível pela 
união de diversas organizações e 

pessoas. Desse esforço, surgiram o grupo Amigos 
do Pantanal e, dentro da Ordem dos Advogados do 
Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB-MT), a Co-
missão de Políticas Públicas do Pantanal. Na última 
quinta-feira (15), esses grupos se reuniram no even-
to on-line “Unidos pelo Pantanal”, promovido pela 
OAB-MT, para debater as perspectivas de futuro, 
compartilhar experiências e estratégias de com-
bate a incêndios e mobilizar a sociedade visando o 
próximo período de seca.

O evento reuniu representantes do poder pú-
blico, da academia, do setor produtivo e entidades 
representativas de vários setores. Na mediação dos 
debates, os presidentes das Comissões da OAB-MT 
de Políticas do Pantanal, Flávio Ferreira, e de Direi-
tos dos Animais Glaucia Amaral. Na abertura, a vi-
ce-presidente da OAB-MT, Gisela Cardoso, destacou 
a importância do encontro e do trabalho que vem 
sendo realizado no último ano em prol do Pantanal. 
“Temos aqui um verdadeiro exemplo do que é pos-
sível conquistar quando todos unem as mãos com o 
mesmo objetivo. Defender o Pantanal é uma pauta 
fundamental não só para o Mato Grosso, mas para 
o Brasil e o mundo devido à grande importância do 
bioma”, completou a advogada.

No primeiro momento do encontro, os repre-
sentantes da Secretaria de Estado de Meio Ambien-
te (Sema-MT) apresentaram o plano de ação para 

combate a incêndios florestais 2021, que já está 
sendo desenvolvido pelo órgão. Enéas Corrêa de 
Figueiredo Junior destacou que um dos focos prin-
cipais será a proteção e atendimento emergencial 
da fauna silvestre atingida pelo fogo. Além disso, 
informou que está prevista a contratação de 100 
brigadistas e a aquisição de uma aeronave específica 
para o combate aos incêndios.

Já a Comandante do Batalhão de Emergências 
Ambientais, Tem. Cel. Jusciery Marques, detalhou 
as ações previstas no plano em três frentes: preven-
ção, preparação e fiscalização. Entre os destaques, 
as campanhas de educação ambiental envolvendo 
comunidades, estruturação de brigadas indígenas e 
capacitação e ampliação das equipes. “Em compa-
ração com o mesmo período de 2020, temos até o 
momento, uma redução de 44,6% nos focos de calor 
na região do Pantanal. Estamos mais bem prepara-
dos e equipados para lidar com os incêndios deste 
ano”, completou.

Ação política - Os representantes do Legislativo 
Estadual e Federal também marcaram presença, 
compartilhando as ações já em andamento e as pre-
vistas bem como as lições aprendidas com as quei-
madas de 2020. O Deputado Estadual e Presidente 
da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Le-
gislativa do Estado de Mato Grosso (ALMT), Carlos 
Avalone, destacou a importância da transparência 
de ações e orçamentária. “É papel do legislativo ga-
rantir que não haja contingenciamento no orçamen-
to de combate a queimadas. Só nossa união pode 
proteger o Pantanal e impedir que outro desastre 
aconteça”, reforçou o deputado.

A Deputada Federal Rosa Neide apresentou os 
trabalhos da Comissão Externa de Queimadas em 
Biomas Brasileiros, a qual preside, e os projetos de 
lei que impactam o Pantanal em tramitação da Câ-
mara dos Deputados. “Temos que trabalhar muito 
para que não tenhamos mais um ano de fogo, e que 
as questões ambientais, climáticas e de preservação 
sejam efetivamente incluídas nas pautas do poder 
público”, explicou.

Para o Deputado Estadual Alan Kardec, panta-
neiro de nascimento, umas das grandes questões 
que precisam ser enfrentadas é a redução do volume 
de água nos rios que banham o Pantanal. “No com-
bate aos incêndios, é nesses pequenos cursos d’agua 

que as equipes se abastecem. Precisamos buscar 
soluções desde já”, afirmou. O Senador Wellington 
Fagundes reforçou a importância de dar apoio ao 
povo pantaneiro, fundamental na preservação do 
bioma. “Falar do Pantanal é falar de vida, de pessoas. 
Quem cuida do Pantanal é o pantaneiro, os quilom-
bolas, os indígenas e sitiantes”, avaliou o senador.

Abordagem social - Os representantes do se-
tor produtivo reforçaram esta abordagem social.  O 
presidente do Sindicato Rural de Poconé, Raul San-
tos, lembrou que durante os incêndios, as áreas de 
fazendas abandonadas foram as que mais sofreram 
perdas, principalmente pela dificuldade de acesso 
das equipes. “O pantaneiro precisa ser valorizado 
e visto como protagonistas na preservação. Além 
disso, passada a fase aguda da crise, as equipes se 
vão, e a população é quem fica lá tendo que lidar 
com as consequências”, alertou o produtor. 

Ele compartilhou a experiência da Associação 
Guardiões do Pantanal e as ações promovidas pelo 
grupo visando a prevenção dos incêndios. Na mesma 
linha, a presidente do Sindicato Rural de Cáceres, 
Ida Beatriz, defendeu a qualificação da população 
local. “É importante chegar lá na ponta e montar 
estratégias efetivas para essas pessoas, em parce-
ria com os órgãos e entidades. As ações precisam 
ser pensadas considerando todos os elementos que 
compõem o Pantanal: a vegetação, a terra, a água, 
os bichos e as pessoas que vivem lá”, reforçou.

A pesquisadora e professora da Universidade 
Estadual de Mato Grosso (UNEMAT), Carolina Joana 
da Silva, apresentou dados promissores do projeto 
de restauração de áreas que sofreram com os gran-
des incêndios de 2020. “Eu achei que estaríamos 
muito vulneráveis, como estivemos ano passado. 
Mas vendo tudo o que foi compartilhado aqui, per-
cebo que estamos muito mais preparados e, com 
estratégia e união, temos esperança”, finalizou a 
pesquisadora.  

A programação contou ainda com a apresen-
tação do plano de ações do Corpo de Bombeiros 
Militar, realizada pelo Coordenador-Geral do Cen-
tro Integrado Multiagências (CIMA), Major Rafael 
Ribeiro Marcondes; e de representantes da Embrapa 
Pantanal, com resultados preliminares do projeto 
Fazendas Pantaneiras. Cminformações da Assesso-
ria de Imprensa OAB-MT


