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Agressores de mulheres terão que pagar 
despesas previdenciárias e de saúde

Reprodução

Reprodução

A Lei 11.366, sancionada pelo governo do estado nesta semana, vai punir financeiramente 
agressores de mulheres em Mato Grosso. Conforme a nova medida, de autoria do presidente da 
Assembleia Legislativa, deputado Max Russi (PSB), o agressor terá que ressarcir aos cofres pú-
blicos as despesas previdenciárias e de saúde inerentes ao ato praticado: atendimento médico, 
hospitalar, auxílio-doença, aposentadoria, inclusive pensão por morte. “Quem agride mulher tem 
que pagar pelos seus atos, não só pelas vias judiciais, mas também financeiras”, defende. Página 9

“TESE DO SÉCULO” Exclusão do ICMS da base 
de cálculo do PIS/Cofins vale a partir de 2017
A exclusão o ICMS da base 

de cálculo do PIS e da Cofins 
tem efeitos a partir de 15 de 
março de 2017, data em que 
o Supremo Tribunal Federal 
fixou esse entendimento. A 
modulação dos efeitos des-
sa decisão foi definida nesta 
quinta-feira (13/5) pelo Ple-
nário da Corte, por oito votos 
a três. Foram ressalvadas, po-
rém, as ações e procedimen-
tos judiciais e administrativos 
protocolados até a mesma 
data. Página 10

Lei de SC prevê suspensão a servidor 
que violar prerrogativas da advocacia

DELITO FUNCIONAL

STF invalida lei de Mato Grosso 
que estabelecia condições para 

cassação da CNH

Reprodução

O Supremo Tribu-
nal Federal (STF) decla-
rou a inconstituciona-
lidade de lei do Estado 
de Mato Grosso que es-
tabelecia procedimen-
tos sobre a suspensão 
do direito de dirigir e 
a cassação da Carteira 
Nacional de Habilita-
ção (CNH). A decisão 
foi tomada na sessão 
virtual encerrada em 
11/5, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(ADI) 6612, ajuizada pelo governo do estado. Página 11

Saldo depositado em conta poupança 
até 40 salários mínimos é impenhorável 

para pagamento de dívidas

DECISÃO

Município: 
STJ valida 

contratação 
de escritório 
de advocacia 
sem licitação

A 1ª turma do STJ, 
por unanimidade, negou 
recurso no MP/SP que 
alegava irregularidade 
na contratação de escri-
tório de advocacia para 
contrato de prestação de 
serviços sem a realização 
de prévio procedimento 
licitatório pelo município 
de Porto Feliz/SP. Página 12

Página 8

STJ aprova súmula sobre sentença 
superveniente em ação penal

Pedido prejudicado
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A RESOLUÇÃO DE CONFLITOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES

é Advogada 
Especialista em Direito 
Administrativo no 
Setor Público pela 
Faculdade de Ciências 
Sociais e Aplicadas 
de Diamantino; 
especialista em Direito 
Eleitoral e Improbidade 
Administrativa pela 
Fundação Escola do 
Ministério Público de 
Mato Grosso; Mediadora 
formada pelo Centro 
Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania de 
Mato Grosso e Graduada 
em Ciências Contábeis 
pelo Instituto Cuiabá de 
Ensino e Cultura – ICEC.

Em 1º de Abril de 2021, 
entrou em vigor a 
Lei 14.133, denomi-

nada “Nova Lei de Licitações”, 
a qual trouxe, de maneira re-
levante, a possibilidade de se 

utilizar os meios alternativos de 
resolução de controvérsias jun-

to à Administração Pública no que 
tange às normas gerais de licitação e 
contratação.

Em que pese as inovações trazi-
das pela nova legislação, imperioso 
destacar que seguem de observância 
obrigatória em sua aplicação, os prin-
cípios da legalidade, da impessoali-
dade, da moralidade, da publicidade, 
da eficiência, do interesse público, da 
probidade administrativa, da igual-
dade, do planejamento, da transpa-
rência, da eficácia, da segregação de 
funções, da motivação, da vinculação 
ao edital, do julgamento objetivo, da 
segurança jurídica, da razoabilidade, 
da competitividade, da proporciona-
lidade, da celeridade, da economici-
dade e do desenvolvimento nacional 
sustentável.

Para tanto, visando dar ainda 
mais segurança jurídica e celeridade 
na resolução das demandas oriundas 
de discordância entre o ente público e 
o particular, obedecendo ao princípio 
da publicidade, o Capítulo XII, trouxe 
nos artigos 151 a 154 a possibilidade de 
utilização da conciliação, mediação, 
do comitê de resolução de contro-
vérsias e a arbitragem, resolução de 
controvérsias afetos à direitos pa-
trimoniais disponíveis, como formas 
seguras de restabelecer o equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato, 
buscar a resolução de inadimple-
mentos por quaisquer das partes, bem 
como, possibilitar os acordos no que 
tange aos cálculos dos contratos fir-
mados com a Administração Pública.

Ainda nesse sentido, a grande 
inovação está na possibilidade de 
aditamento dos contratos já firmados, 
para que este possam ser abrangidos 
pela adoção dos meios alternativos 
das resoluções das controvérsias. Os 
meios alternativos de resolução de 
conflitos já encontram resguardo em 
nossa legislação pátria desde 2015, 
com a Lei nº 13.105.

Importante destacar que Código 
de Processo Civil de 2015 já trouxe a 
autocomposição através do incentivo 
aos métodos de solução consensual 
de conflitos, se utilizando do sistema 
multiportas, utilizando-se da media-
ção, conciliação e a arbitragem como 
um dos principais representantes 
deste novo modelo de resolução de 
demandas. Estes, inclusive, devem 
ser os primeiros a serem utilizados 
na busca da resolução das demandas, 
cabendo levar ao judiciário apenas o 
que resta evidente a impossibilidade 
de composição entre as partes.

Nesse contexto, há a Lei nº 9.307, 
denominada Lei da Arbitragem, a qual 
veio como uma forma de subsistir a 
imparcialidade nas soluções dos con-
flitos, destacando que para sua utili-
zação na resolução de controvérsias, 
por ser tratarem de contratos em que 
traz como uma das partes a Adminis-
tração Pública, sempre deverá ser 
observado o princípio da publicida-

de, sendo observado no processo de 
escolha dos árbitros, dos colegiados 
arbitrais e dos comitês de resolução 
de disputas, critérios isonômicos, 
técnicos e transparentes, conforme 
disposto no artigos 152 e 154 da Lei 
nº 14.133.

É importante destacar ainda que, 
em que pese já haver a disponibilidade 
da aplicação dos métodos alternativos 
junto a Administração Pública, uma 
vez que a Lei 13.140/2015 trouxe a pos-
sibilidade da criação das Câmaras de 
prevenção e resolução administrativa 
de conflitos, ainda vemos que a sua 
aplicabilidade ainda e pouco eviden-
te e eficaz, pois haviam critérios que 
desfavoreciam a sua aplicabilidade en-
quanto da vigência da Lei 8.666/1993.

Dessa maneira, resta evidente 
que a inovação legislativa trará maior 
celeridade e eficácia para a resolução 
das controvérsias que possam vir a 
existir nos contratos entre a Admi-
nistração Pública e o particular.

Imperioso destacar que uma das 
maiores inovações da Legislação que 
entrou em vigor está na criação do 
Comitê de Resolução de Controvér-
sias, o qual consiste na resolução e 
prevenção de conflitos atinentes a 
contratos de execução continuada, 
comuns na construção civil ou em 
obras de infraestrutura, evitando in-
tercorrências e prejuízos às partes ao 
longo da execução desse contrato.

Cabe destacar que as vantagens 
do uso dos referidos comitês em con-
tratos de execução continuada, está 
no seu reconhecimento como impor-
tante método alternativo de resolução 

de litígios, pois tem como principal 
vantagem o fato de serem compostos 
por especialistas na matéria objeto 
do contrato, os quais irão acompanhar 
todo o desenvolvimento do contrato, 
desde o planejamento até o término 
da obra. Ou seja, agirão como agen-
tes fiscalizadores. Dessa forma, caso 
sejam convocados, deverão manter a 
independência e neutralidade, visan-
do apresentar a solução que melhor 
interessar ao integral cumprimen-
to do contrato sem que haja maiores 
prejuízos.

Em caso de impossibilidade de 
solução no que tange o cumprimento 
do contrato através do referido co-
mitê, estes poderão ser levados para 
análise junto as câmaras de mediação 
e arbitragem.

Assim, podemos destacar que a 
nova Legislação trouxe uma relevante 
vantagem para a solução de contro-
vérsias entre os particulares e a Ad-
ministração Pública, sendo destacada 
a possibilidade de se obter uma solução 
em prazo bem mais reduzido e o afas-
tamento do risco de ter sua questão 
analisada por um julgador sem qual-
quer conhecimento na matéria.

Os meios alternativos de resolução 
de conflitos são os novos caminhos a 
serem trilhados pelos profissionais da 
advocacia, pois traz às partes a aces-
sibilidade; previsibilidade das decisões, 
uma vez que a parte passa a ser Agente 
e não expectador do processo e as de-
cisões são em tempo social e economi-
camente tolerável.

Reprodução

Os senadores aprovaram, 
neste (19/5), o substitutivo do 
senador Ciro Nogueira (PP-PI) 
ao projeto de lei que permite 
a averbação simplificada para 
mudar o nome de pai ou mãe 
no registro de nascimento 
dos filhos após divórcios (PL 
5.591/2019). O texto segue 
para análise da Câmara.

De autoria da senado-
ra Daniella Ribeiro (PP-PB), 
o projeto modifica a Lei de 
Registros Públicos (Lei 6.015, 
de 1973) e teve como relator o 
senador Ciro Nogueira (PP-PI), 
autor do substitutivo. Foram 
apresentadas oito emendas 
ao projeto, e cinco delas foram 
acolhidas, total ou parcialmen-
te no texto do relator, que tam-
bém fez ajustes na redação.

Uma das principais mu-
danças feitas por Ciro Noguei-
ra assegura ao filho que só tiver 
o sobrenome de um dos pais, 

independentemente de prévia 
autorização judicial, o direito 
de acrescentar o sobrenome 
do outro, a qualquer tempo.

Ao ler seu relatório, Ciro 
Nogueira (PP-PI) observou que 
a pandemia aumentou o nú-
mero de divórcios no país. Em 
2020, foram registrados 43,8 
mil processos de divórcios no 

país, número 15% superior aos 
casos registrados pelos cartó-
rios em 2019.

Divórcio
Segundo explicou Daniella 

no projeto, a Lei de Investiga-
ção de Paternidade (Lei 8.560, 
de 1992) já permite a averbação 
de mudança no nome dos pais, 

em decorrência de casamento, 
no registro de nascimento da 
criança. Entretanto, a hipóte-
se inversa — quando os pais se 
divorciam e querem substituir 
o nome de casado pelo de sol-
teiro na certidão do filho — não 
é permitida pela legislação, e 
só ocorre via judicial.

Daniella chama a atenção 
para os transtornos e incon-
venientes causados quando 
a mãe, por exemplo, acom-
panhada do filho menor em 
viagem, precisa apresentar a 
certidão de casamento para 
provar que o nome de casada, 
que não usa mais, identificava 
a mesma pessoa que passou a 
adotar o nome de solteira após 
a separação.

Direitos
De acordo com o substitu-

tivo, o direito de acrescentar o 
sobrenome de um dos geni-

tores será exercido mediante 
requerimento do filho, acom-
panhado de documento oficial 
de comprovação da filiação. No 
caso de incapacidade absoluta, 
o requerente será representa-
do por qualquer dos pais ou, se 
for o caso, por outro represen-
tante legal.

O texto de Ciro Noguei-
ra também determina que a 
certidão expedida pelo Regis-
tro Civil das Pessoas Naturais 
com as informações atualiza-
das será considerada um docu-
mento idôneo perante quais-
quer entes ou órgãos públicos 
ou privados, inclusive para a 
emissão ou atualização de do-
cumentos de identificação em 
geral, como carteira de iden-
tidade, carteira de trabalho, 
carteira nacional de habilita-
ção, passaporte e outros.

Fonte: Agência Senado

Aprovada alteração de nome de filhos na certidão em caso de divórcio

 Foto: Pedro França
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A Agência Nacional de Transpor-
tes terrestres (ANTT) deferiu na últi-
ma terça-feira (18) o pedido de habi-
litação da Ordem dos Advogados do 
Brasil –Seccional Mato Grosso (OAB-
-MT) como amicus curiae nos pro-
cessos que apuram atrasos na execu-
ção de obras da rodovia BR- 163, sob 
responsabilidade da concessionária 
Rota do Oeste. 

Segundo ofício encaminhado pela 
agência reguladora, a inclusão da 
OAB-MT como terceiro interessado, 
admitindo a vista e acompanhamento 
dos processos e apresentação de sub-
sídios e manifestações orais, atende 
ao “bom exercício da representação 
desta entidade da sociedade civil de 
relevante papel no controle dialógico 
e democrático do Estado”.

De acordo com o presidente da 
Comissão BR-163 da OAB-MT, Abel 
Sguarezi, o deferimento da habili-
tação da entidade é de vital impor-
tância para garantir transparência 
aos processos que visam a análise do 

saneamento das irregularidades nas 
obras da BR-163 e suas consequências 
para a sociedade. Na manhã desta 
quarta-feira (18), a Comissão BR-163 
da OAB-MT realizou uma reunião de 
trabalho em posse dos novos dados 
que constam nos processos.  Foram 
criados grupos temáticos para ana-
lisar e discutir aspectos dos proce-
dimentos jurídicos.Para o presiden-

te da OAB-MT, Leonardo Campos, a 
entidade irá colaborar sobremaneira 
com a ANTT na busca por uma so-
lução mais adequada e com maior 
rapidez. “A OAB-MT esteve atenta a 
este caso desde o início, mediando 
o diálogo e apresentando subsídios 
dentro dos limites de sua atuação. Na 
condição de amicus curiae e acesso 
aos autos, temos um conhecimento 

mais aprofundado sobre o andamen-
to dos processos em sua fase atual, 
que trata da celebração do Termo de 
Ajustamento de Conduta (TAC) entre 
a Agência e a concessionária. Nossa 
intenção é sempre buscar uma reso-
lução que contemple os anseios da 
população mato-grossense”, afirmou.

No dia 21 de maio, a OAB-MT par-
ticipou de audiência com o ministro 
da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de 
Freitas, e tratou sobre o tema.

Redação com informações da 
Assessoria de Imprensa OAB-MT

O presidente da Caixa de Assistên-
cia dos Advogados (CAA-MT), Itallo Lei-
te, disse que a pandemia ofereceu novos 
desafios para a advocacia, e que a Caixa 
tem buscado assistir aos profissionais 
em um momento tão difícil.

“A pandemia ao invés de nos desa-
nimar, nos impõe a obrigação de inovar, 
otimizar e buscar novas ferramentas 
para ajudar a advocacia”, afirmou.

Ele lembra que a CAA-MT criou 
um auxílio para advogados e advoga-
das em comprovada situação de carên-
cia financeira, e um auxílio-covid, para 
operandos do direito que comprovaram 
a infecção pelo vírus. Estes auxílios 
totalizaram mais de R$ 150 mil para a 
advocacia.

Além disso, a instituição ofereceu 
uma plataforma que pôde ser aces-
sada, de forma remota e gratuita, por 
advogados e advogadas que buscavam 
orientações a respeito do Covid-19 com 
profissionais qualificados, atendimento 
gratuito com psicóloga e nutricionistas 
via consulta online e distribuição de 10 
mil kits contendo álcool 70° e máscara 
facial.

Jovem advocacia

Italo lembra, por exemplo, que a jo-
vem advocacia é um dos grupos mais 
afetados com a pandemia do COVID-19. 
“O início da carreira profissional é um 
grande desafio para qualquer pessoa. 
Na advocacia, se aprende desde cedo 
a importância sobre as relações sociais 
e as oportunidades de se demonstra a 

capacidade de trabalho, porém a pan-
demia impôs um cenário diferente, uma 
nova forma de relacionar com as pes-
soas e com o trabalho”.

Ainda de acordo com ele, é neste 
momento que as entidades de classe 
podem auxiliar, promovendo a troca 
de experiências daqueles que já trilha-
ram algum caminho com os que estão 
iniciando a sua caminhada.

“Muitas advogadas e advogados ain-
da se lembram de seus primeiros 

anos, da advocacia de correspondência, 
das idas e vindas aos fóruns e tribunais. 
Hoje, este caminho não está mais nos 
primeiros passos dos profissionais que 
ingressam na advocacia” lembrou ele.

Ele ressalta que o início de carrei-
ra de um jovem advogado hoje não é 
comum, com os desafios corriqueiros. 
“Estamos falando do desafio de superar 
as dificuldades para manter o próprio 
sustento. Conhecida como uma das 
carreiras mais tradicionais do Brasil, a 
advocacia real é tradicional também no 
seu modo de ser, um modo extrema-
mente desafiador no cenário de pan-
demia, diga-se de passagem”.

Para Itallo, a suspensão de prazos 
processuais, fóruns e tribunais fecha-
dos em medidas de restrição para a 
contenção do coronavírus significam, 
na prática das advogadas e advogados 
“salários atrasados”.

“Infelizmente sem poder acelerar 

os processos, dar o devido encaminha-
mento, boa parte dos profissionais da 
advocacia não conseguem receber seus 
honorários”, afirmou.

Outro efeito da pandemia, de acor-
do com o presidente da CAA-MT, foi o 
fato de empresas encerrarem suas ati-
vidades representando, também, perda 
de clientes para a advocacia.

“O papel de assistir a esses pro-
fissionais em um momento tão difí-
cil mostra quantas fragilidades ainda 
precisamos superar. E, nesse caminho 
de descobertas, a CAA/MT é a casa da 
assistência aos profissionais da advo-
cacia, o espaço onde cada advogada e 
advogado podem buscar esse apoio, seja 
na troca de experiências ou no amparo 
social”, finalizou.

Fonte: HF Comunicação Estratégica

ANTT defere ingresso da OAB-MT nos processos 
que apuram atrasos em obras na BR-163

Presidente da CAA-MT: pandemia oferece novos desafios para advocacia

Reprodução

Reprodução

Reprodução
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POR: REDAÇÃO DO MIGALHAS

A 6ª turma do STJ reco-
nheceu ilicitude de provas 
obtidas por meio da quebra do 
sigilo telefônico, bem como 
de todas as que delas decor-
reram e, consequentemente, 
anulou o processo. Para o 
colegiado, a decisão que de-
cretou a quebra do sigilo foi 
carente de fundamentação.

A paciente foi condenada 
à pena de 10 anos de reclu-
são, em regime inicial fecha-
do, pela prática dos crimes de 
tráfico e associação ao tráfi-
co. A defesa aduz a nulidade 
absoluta do feito, porquanto 
foi autorizada interceptação 
telefônica em decisões des-
providas de fundamentação.

Em decisão monocrática, 
o ministro Rogério Schietti 
considerou que a decisão de 
primeiro grau, embora relati-
vamente sucinta, foi lastrea-
da em minucioso relatório de 
análise criminal elaborado 
pelo Gaeco. Portanto, dene-
gou a ordem.

A defesa interpôs agravo 
regimental contra a decisão 
sustentando que o reque-
rimento de quebra de sigilo 
não se encontrava em con-

formidade na lei 9.296/96, 
ao contrário do afirmado na 
decisão agravada e que o pe-
dido de interceptação telefô-
nica foi a primeira diligência 
investigatória pleiteada após 
denúncia anônima desprovida 
de qualquer documento.

Ao analisar a matéria, 
Schietti ressaltou que no rela-
tório do Gaeco consta que as 
informações foram recebidas 
por pessoa que não quis se 
identificar por temer represá-
lias, tendo em vista que o na-
morado da paciente é recém 
egresso do sistema prisional e 
membro da organização cri-
minosa denominada PCC.

No entanto, o ministro 
salientou que a partir de um 
minucioso cotejo entre os ar-
gumentos expostos no agravo 
e tudo o mais que consta dos 
autos, reviu a compreensão 
inicial.

Para S. Exa., é possível 
depreender que, embora o 
relatório elaborado pelo Ga-
eco haja descrito a situação 
objeto da investigação, a de-
cisão que decretou a quebra 
do sigilo telefônico está abso-
lutamente carente de funda-
mentação concreta e, em ne-
nhum momento, nem sequer 

fez referência aos argumen-
tos mencionados no relatório.

“Com efeito, a decisão que 
determinou a quebra do sigilo 
telefônico da recorrente nem 
sequer indicou e qualificou o 
nome dos indivíduos objeto 
da investigação; também não 
disse nada acerca dos fatos 
que cercaram a diligência. Da 
mesma forma, não demons-
trou, de maneira detalhada, 
o porquê da imprescindibili-
dade da medida.”

Dessa forma, deu pro-
vimento ao agravo para 
reconhecer a ilicitude das 
provas obtidas por meio da 
quebra do sigilo telefônico, 
bem como de todas as que 
delas decorreram e, con-
sequentemente, anular o 
processo, sem prejuízo de 
oferecimento de nova de-
núncia, desde que amparada 
em elementos informativos 
regularmente obtidos.

A turma seguiu o voto do 
relator à unanimidade.

Os advogados Maria Cláu-
dia de Seixas e Antonio Milad 
Labaki Neto, do escritório 
Cláudia Seixas Sociedade de 
Advogados, atuam no caso.

Processo:  HC 566.977

A Ordem dos Advogados 
do Brasil – Seccional Mato 
Grosso (OAB-MT), por meio 
de sua Comissão de Diversi-
dade Sexual, vem a público 
repudiar de forma veemente 
a postagem homofóbica do 
Deputado Estadual Gilber-
to Cattani, veiculada ontem 
(19.05) em suas redes sociais, 
e afirmar o que segue:

Indubitavelmente, todos 
os cidadãos devem respeito 
à Constituição Federal, que 
tem entre os seus princípios, 
descritos no Artigo 3º, a pro-
moção do bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade, orientação 
sexual, identidade de gênero 
e quaisquer outras formas de 
discriminação.

A postura adotada pelo 
deputado em sua manifesta-
ção não condiz com um agen-
te do Estado eleito demo-
craticamente que tem, pela 
função que ocupa, redobrada 
a obrigação de respeitar e de-

fender a Constituição.
Temos certeza que a As-

sembleia Legislativa do Estado 
de Mato Grosso, como repre-
sentante estadual da democra-
cia, irá tomar as providências 
cabíveis e reforçamos que a 
OAB-MT cobrará das autori-
dades competentes o acom-
panhamento rigoroso do caso.

Por derradeiro, Ordem 
dos Advogados do Brasil- 
Seccional Mato Grosso (OAB-
-MT), em consonância com 
o seu compromisso social e 
constitucional na defesa de 
uma sociedade livre, plural 
e justa, se solidariza com to-
das as pessoas LGBTQIA+ que 
foram atacadas e diminuídas 
em sua existência e sua luta 
pela fala do deputado.

Cuiabá, 20 de maio de 2021.
Ordem dos Advogados do 

Brasil – Seccional Mato Grosso
Comissão da Diversidade 

Sexual da OAB-MT
Assessoria de Imprensa OAB-MT

STJ anula condenação por tráfico após 
interceptação telefônica ilegal

NOTA DE REPÚDIO OAB-MT

Reprodução

A Ordem dos Advogados do Brasil – 
Seccional Mato Grosso (OAB-MT), por 
meio de sua Comissão de Estudos tribu-
tários e Defesa do Contribuinte, reque-
reu acompanhamento e participação, em 
colaboração, nos trabalhos da Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) da Renúncia 
e Sonegação Fiscal da Assembleia Legisla-
tiva de Mato Grosso (ALMT). A solicitação 
foi feita na tarde da última terça-feira (04) 
em reunião entre a diretoria da Ordem e 
o Deputado Estadual Carlos Avalone, vice-
-presidente da CPI.

Segundo a presidente da Comissão de 
Estudos Tributários da OAB-MT, Daniele 
Fukui, que participou do encontro, a reu-
nião foi importante para debater alguns 
pontos da pauta da CPI que, a princípio, não 
estavam claros. “Ressaltamos que o papel 
da OAB também é defender a Constituição, 
a ordem jurídica do Estado democrático 
de direito e pugnar pela boa aplicação das 
leis. Assim, dentro deste contexto, nos 

colocamos à disposição para acompanhar 
e contribuir com os trabalhos que estão 
sendo desenvolvidos junto a CPI”, afirmou 
a advogada ao reforçar a importância do 
pleito da Ordem.

Na reunião foram apresentadas di-
versas propostas de aprimoramento da 
legislação defendidas pela Ordem, todas 
acolhidas pelo vice-presidente da CPI 

para futuras discussões. “A presença de 
representantes da OAB-MT nesta CPI é 
fundamental. Nós temos um contencioso 
tributário muito grande no estado e pre-
cisamos buscar formas de resolver isso. A 
expertise da OAB fará muita diferença para 
acompanhamento jurídico e das ações e 
pela proposição de pontos relevantes. A 
advocacia tem a experiência do dia a dia, 

Em reunião com Avalone, OAB-MT requer 
participação na CPI da renúncia e sonegação fiscal

Quebra de sigilo

de como os tributos funcionam 
e como impactam diariamen-
te a vida do cidadão”, avaliou o 
deputado.

Esclarecimento – A reu-
nião foi realizada para esclare-
cer a polêmica envolvendo uma 
fala do deputado onde supos-
tamente teria criticado o Poder 
Judiciário e, indiretamente, a 
advocacia mato-grossense.  
“Eu fiz questão de vir aqui, de 
desfazer esse desentendimen-
to. Tenho um respeito muito 
grande pelo Poder Judiciário e 
pela OAB - MT, que é uma ins-
tituição importantíssima para 
a nossa sociedade. Houve uma 
interpretação errônea de uma 
fala minha na CPI, que trouxe 
um certo desconforto. Nessa 
reunião nós esclarecemos isso, 
reforçamos nossa parceria e 
saímos daqui felizes com o en-
tendimento e cheios de ideias 
para o futuro”, comentou. Com 
informações da assessoria 
imprensa.
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Idosos conseguem levantamento de  
penhora antes do trânsito em julgado OAB questiona no STF novo prazo 

para quitação de precatórios

JEF não possui competência para julgar ação de aposentadoria para o 
reconhecimento de tempo de serviço especial a pessoa com deficiência

A 32ª câmara de Direito 
Privado do TJ/SP reformou a 
decisão de 1º grau, que, em fase 
de cumprimento provisório de 
sentença, determinou que ido-
sos aguardassem o trânsito em 
julgado da ação principal para 
levantamento dos valores dis-
poníveis nos autos.

De acordo com o processo, 
não há óbice para o levanta-
mento dos valores em ques-
tão, especialmente porque os 
idosos preencheram todos os 
requisitos previstos no art. 521 
do Código de Processo Civil.

Para o relator do recur-
so, desembargador Francisco 
Occhiuto Júnior, “a referida 
caução pode ser dispensada 
no caso de a verba deposita-
da possuir caráter alimentar e 
pender de julgamento apenas o 
agravo previsto no art. 1042 do 
NCPC”, escreveu.

Ressaltou, ainda, que o “se 

o Código de Processo Civil pre-
vê a dispensa da caução para 
o levantamento de valores em 
sede de execução provisória, 
data vênia, não vislumbro óbice 
ao deferimento do prossegui-
mento do cumprimento pro-
visório de sentença, na forma 
pretendida”.

Assim, o colegiado enten-
deu por bem acolher o pedido 
dos idosos para reformar a 
decisão de origem e autori-

zar o levantamento dos valo-
res penhorados nos autos do 
cumprimento provisório de 
sentença.

O advogado Erick Tozzatti 
Andrade, da área Cível e Reso-
lução de Conflitos da Innocenti 
Advogados Associados, atuou 
pelos idosos.

Processo: 
2015129-79.2021.8.26.0000

Por: Redação do Migalhas

O Conselho Federal da Or-
dem dos Advogados do Brasil 
questiona, por meio de duas 
ações diretas de inconstitucio-
nalidade, o novo prazo para a 
quitação de precatórios devi-
dos pelos estados, pelo Distrito 
Federal e pelos municípios. 

De acordo com a Emenda 
Constitucional 109/2021, os 
entes da federação têm até 
31/12/2029 para pagar os dé-
bitos, atualmente estimados 
em mais de R$ 100 bilhões, 
conforme a OAB.

A OAB sustenta que o arti-
go 2º da EC 109/2021, ao alterar 
a redação do parágrafo 4º do 
artigo 101 do Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transi-
tórias (ADCT), revogou linha 
de crédito especial concedida 
pela União aos entes devedores 
e que o STF já se manifestou 
sobre a inconstitucionalidade 

da moratória na quitação dos 
débitos judiciais da Fazenda 
Pública.

Segundo a entidade, a si-
tuação dos entes da federação 
“beira o insustentável”, diante 
do tamanho da dívida e das su-
cessivas postergações que vêm 
ocorrendo há mais de 30 anos, 
“a partir de um círculo vicio-
so e em flagrante prejuízo aos 
credores públicos”.

Na sua avaliação, a medida 
não resolve o problema, mas o 
intensifica, tendo em vista que 
os juros de mora ampliam cada 
vez mais a dívida. As ADIs fo-
ram distribuídas ao ministro 
Marco Aurélio, que acionou o 
artigo 12 da Lei das ADIs e re-
meteu as ações ao julgamento 
definitivo pelo Plenário. 

Com informações da 
assessoria do STF. 

ADIs 6.804 e 6.805

As causas que possuem instrução pro-
cessual complexa, com a realização de 
perícias, para fins de reconhecimento de 
tempo de serviço especial, não se incluem 
na competência dos Juizados Especiais 
Federais (JEF). Esse foi o entendimento da 
1ª Seção do Tribunal Regional Federal da 
1ª Região (TRF1), ao julgar um conflito de 
competência entre os Juízes Federais da 7ª 
Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal 
(SJ/DF) e da 26ª Vara do (JEF) em processo 
de concessão de aposentadoria por tempo 
de contribuição da pessoa com deficiência 
de que trata a Lei Complementar 142/2013.

De acordo com os autos, o processo foi ajuizado 
originariamente junto ao JEF da 26ª Vara/DF, que 
se declarou incompetente para apreciar e julgar a 
matéria, em razão da necessidade de realização de 
perícia, para a concessão do beneficio ao autor, fato 
que seria incompatível com o rito dos Juizados 
Especiais Federais. Já o Juízo da 7ª Vara Federal 
suscitou o conflito de competência, ao argu-
mento de ser o valor atribuído à causa inferior 
a 60 salários mínimos.

 O relator, desembargador federal João 
Luiz de Sousa, ao analisar a questão, destacou 
ser orientação já consolidada pelo TRF1 que as 
causas com instruções complexas, com perí-
cias, para fins de reconhecimento de tempo 
de serviço especial, “não se incluem na com-
petência dos Juizados Especiais Federais, por 
não atender aos princípios da oralidade, sim-
plicidade, informalidade, economia processual 

e celeridade (art. 1º da Lei n. 10.259/2001 c/c art. 2º 
da Lei n. 9.099/95)”.

Para o magistrado, no caso em discussão, é in-
dispensável à realização de perícia médica, para as-
sim obedecer a determinados critérios e parâmetros 
constantes de portarias Interministeriais que exigem 

aferição de contexto médico e 
funcional para a identificação e 
classificação dos graus de defi-
ciência, bem como a extensão 
da limitação mental, sensorial 
e física. Sendo assim, afirmou 
João Luiz, “a perícia médica 
exigida tem grau de comple-
xidade que refoge à praxe dos 
Juizados Especiais”.

Diante disso, o Colegiado 
acompanhou o voto do relator 
e declarou a competência do 

Juízo Federal da 7ª Vara da Seção Judiciária do Distrito 
Federal para julgar o feito.

Processo: 1000 684-39.2020.4.01.0000

Assessoria de Comunicação Social/Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região

s

DECISÃO

ESTADOS E MUNICÍPIOS
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CAA/MT imuniza advocacia contra gripe H1N1

s Já tradicional no calendá-
rio da advocacia, a campanha 
de vacinação contra a gripe 
H1N1 ocorreu entre os meses 
de abril e maio. Ao todo, a Caixa 
de Assistência dos Advogados 
de Mato Grosso (CAA/MT) 
disponibilizou 6.000 doses da 
Fluarix Tetravalente para apli-
cação em Cuiabá e nas 29 sub-
seções da OAB Mato Grosso. 

“Encerramos mais uma 
ação com o sentimento de 
dever cumprido. Atribuo o su-
cesso da campanha ao trabalho 
realizado em conjunto pela di-

retoria da Caixa dos Advogados 
e Delegados e Delegadas que 
nos representam no interior do 
estado”, afirma o presidente da 
CAA/MT, Itallo Leite.  

“Todos estão de parabéns 
pela iniciativa e organização. 
Tudo muito fácil desde a com-
pra até a aplicação da vacina. 
Além do custo benefício que é 
um atrativo há, principalmen-
te, os benefícios para a saúde já 
que essa vacina contra a gripe 
H1N1 diminui o risco de intu-
bação em casos de contamina-
ção pelo coronavírus”, destaca 

a advogada Ethienne Gaião que 
participou, pela primeira vez, 
da campanha de saúde preven-
tiva da CAA/MT. 

Em comparação ao ano 
passado, além do aumento da 
quantidade total de vacinas 

ofertadas, os profissionais da 
advocacia adimplentes pude-
ram comprar até seis doses 
para si e seu núcleo familiar 
(ao invés das duas permitidas 
em 2020). Outro ponto positivo 
foi a manutenção do preço de 
venda que não sofreu reajuste, 
permanecendo em R$ 60 reais 
cada vacina. 

“Em nome dos colegas 
do Vale do Guaporé, agra-
deço pela vacinação contra 
a gripe H1N1 disponibilizada 
a custo imensamente inferior 
ao de mercado, e oferecida na 
comodidade da nossa própria 
sede. A advocacia se engran-
dece com o suporte 
garantido pela nossa 

instituição”, destaca o Dele-
gado da CAA/MT em Pontes 
e Lacerda, Senilton Vicente 
de Souza. 

Por conta da necessidade 
de distanciamento social, em 
algumas cidades, a vacina-
ção foi realizada em clínicas 
de saúde conveniadas com 
agendamento prévio. Em ou-
tras, como Jaciara, Mirassol 
D’Oeste e Várzea Grande a 
aplicação foi no sistema dri-
ve-thru. Já Cuiabá, em razão 
da grande procura, além da 
vacinação na clínica, advo-
gados e advogadas tiveram a 
opção do drive-thru também. 

A chegada de uma crian-
ça ao mundo é sempre motivo 
de muita alegria. As pequenas 
descobertas são muito cele-
bradas: o primeiro sorriso, o 
aparecimento do dentinho, 
os passinhos ainda sem muito 
equilíbrio, a ida à escola. Pen-
sando na importância de eter-
nizar estes momentos, a Caixa 
de Assistência dos Advogados 
de Mato Grosso (CAA/MT) 
presenteia as mães com o “Meu 
Álbum de Memórias”. 

A lembrança é entregue 
somente às advogadas que re-
cebem o Auxílio Maternidade. 
“Queremos fazer parte dessa 
nova história que começa a 
ser escrita. Que este álbum de 
memórias seja mais que um 
livro com fotos e anotações; 
que nele fiquem eternizados 
capítulos especiais e singulares 
para toda a família”, destaca o 
presidente da CAA/MT, Itallo 
Leite. 

No álbum do bebê, é pos-
sível registrar o dia da desco-
berta da gravidez e o porquê da 
escolha do nome do pequenino 
ou da pequenina. Informações 
sobre a família, as primeiras 
comidinhas, as primeiras pa-
lavras e o primeiro corte de 
cabelo também têm espaços 

reservados. 
Além de campos para es-

crita das informações, é pos-
sível colar fotos e deixar car-
tinhas para a criança acessar 
futuramente. No álbum, as 
mamães conseguirão registrar 
todas as conquistas da criança 
até os três anos de idade.

CAA/MT presenteia as mães com 
álbum de memórias do bebê

NOVOS CONVÊNIOS 
NACIONAL 
Go English 
30% de desconto em 
curso online de inglês
www.goenglish.com.br 
// contato@goenglish.
com.br // (51) 9 
9365-9280

IPM SISTEC  
Peritos Contábeis 
até 50% de desconto 
(verificar condições) 
breno.ipmrs@gmail.
com // (51) 98480-
1062, (51) 3273-7604

CUIABÁ 
Centro Carmindo  
Até 35% de desconto 
(verificar condições) - 
(65) 9 8432-2000

Da Feira Café  
e Tapiocaria 
20% de desconto  
(65) 3054-5614

Laboratório INAC 
unidades Jardim 
Cuiabá, Clínica Intro, 
Clínica Salutte, 
Gastro MT, Jardim 
das Américas e CPA – 
consultar tabela com 
valores especiais  
(65) 3641-2333

Líquido Cuiabá  
(moda praia e dia a dia) 
20% de desconto 
(65) 9 8443-3009

Olianz Compliance  
e Proteção de Dados 
Condições especiais  
à advocacia
www.olianz.com.br  
(65) 3054-1186

Sociedade  
Hípica Cuiabana 
Ecoterapia – 30%  
de desconto 
(65) 9 9243-0002

VF Odontologia 
20% de desconto  
(não cumulativo com 
outras promoções) 
(65) 3023-5926 

RONDONÓPOLIS
Psicologia Aline 
Rodrigues da Silva  
55% de desconto  
(66) 9 9620-8962

VÁRZEA GRANDE   
Laboratório INAC  
consultar tabela com 
valores especiais 
(65) 3058-1022
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A Caixa de Assistência dos Ad-
vogados de Mato Grosso (CAA/MT) 
informa que já está em vigor o Auxí-
lio Alimentação. Este benefício tem 
por objetivo conceder cesta básica 
(in natura) ao profissional da advo-
cacia em situação de carência eco-
nômica em decorrência da pandemia 
do Covid-19. 

“O papel de assistir aos advoga-
dos e advogadas em um momento 
tão difícil mostra quantas fragili-
dades ainda precisamos superar. E, 
nesse caminho de descobertas, a 
CAA/MT é a casa da assistência, é 
o espaço onde cada advogada e ad-
vogado pode buscar esse apoio, seja 
na troca de experiências ou no am-
paro social”, destaca o presidente da 
CAA/MT, Itallo Leite.

Ele lembra que todo o proces-
so, da solicitação até a finalização, 
será online. “Todos os pedidos de-
verão ser encaminhados ao e-mail 
auxilios@caamt.com.br, e cada pro-
fissional da advocacia poderá fazer 

até três solicitações, respeitando 
o intervalo de duas semanas entre 
elas”, informa. 

Importante destacar que esse 
auxílio terá duração de 90 dias a 
contar da publicação da Resolução 
N.01/2021 que normatiza o benefício 
ou até a ocorrência de 1.000 (mil) so-
licitações de cestas básicas, levando 
em consideração o fato que aconte-
cer primeiro.   

Veja os requisitos para solicita-
ção do Auxílio Alimentação:

- Estar adimplente com a anui-
dade profissional até 2019

- Encaminhar, via e-mail, reque-
rimento devidamente preenchido 
em formulário próprio disponível 
no site www.caamt.com.br

- Encaminhar, via e-mail, cópia 
da Carteira da OAB (frente e verso 
em arquivo pdf)

- Encaminhar, via e-mail, Decla-
ração de Hipossuficiência (de pró-
prio punho e salva em pdf)

Profissionais da advocacia 
já podem solicitar Auxílio 
Alimentação à CAA/MT

A Caixa de Assistência dos Advogados de Mato Gros-
so (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, possibili-
tamos 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 mer-
cado, disponibilizando atendimento psicoterapêutico 
remoto em diversas áreas como família, relacionamen-
tos e saúde. Atualmente, há mais de 3.000 psicólogos 
credenciados e aptos a atender casos de ansiedade, de-
senvolvimento pessoal, depressão, entre outros.  

Para entrar na plataforma de atendimento é só pre-
encher 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 Psi-
cologia Viva.

Parceria garante consulta com psicólogos a R$ 39,90



8 Cuiabá, 20 de Maio de 2021 |   JORNALADVOGADO

Código Florestal define faixa não edificável a partir de 
curso d’água em áreas urbanas, decide Primeira Seção

Em julgamento de re-
cursos especiais repetitivos 
(Tema 1.010), a Primeira Se-
ção do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), por unanimi-
dade, firmou o entendimen-
to de que o Código Florestal 
(Lei12.651/2012) deve ser apli-
cado para a delimitação da ex-
tensão da faixa não edificável 
a partir das margens de cur-
sos d’água em áreas urbanas 
consolidadas.

Segundo o relator, mi-
nistro Benedito Gonçalves, a 
definição pela incidência do 
código leva em consideração 
a melhor e mais eficaz proteção ao 
meio ambiente, como dispõe o ar-
tigo 225 da Constituição Federal, 
observando o princípio do desenvol-
vimento sustentável (artigo 170, VI) 
e as funções social e ecológica da 
propriedade.

A tese fixada no julgamento foi a 
seguinte: “Na vigência do novo Código 
Florestal (Lei12.651/2012), a extensão 
não edificável nas Áreas de Preserva-
ção Permanente (APPs) de qualquer 
curso d’água, perene ou intermitente, 
em trechos caracterizados como área 
urbana consolidada, deve respeitar 
o que disciplinado pelo seu artigo 4º, 
caput, inciso I, alíneas ’a’, ‘b’, ‘c’, ‘d’ e 
‘e’, a fim de assegurar a mais ampla 
garantia ambiental a esses espaços 

territoriais especialmente protegidos 
e, por conseguinte, à coletividade”.

Áreas urbanas
O ministro Benedito Gonçalves 

lembrou que, antes da entrada em 
vigor do novo Código Florestal, o STJ 
pacificou a compreensão de que as 
normas do antigo código é que de-
veriam disciplinar a largura mínima 
dessas faixas marginais em meio ur-
bano (REsp 1.518.490).

“Deve-se, portanto, manter o 
entendimento desta Corte Superior 
de que não se pode tratar a discipli-
na das faixas marginais dos cursos 
d’água em áreas urbanas somente 
pela visão do direito urbanístico, en-
xergando cada urbis de forma isolada, 
pois as repercussões das interven-

ções antrópicas sobre 
essas áreas desbor-
dam, quase sempre, do 
eixo local”, observou.

Em seu voto, o re-
lator considerou que o 
artigo 4º, caput, inciso 
I, do novo código – ao 
prever medidas míni-
mas superiores para 
as faixas marginais de 
qualquer curso d’água 
natural perene ou 
intermitente, sendo 
especial e específica 
para o caso diante do 
previsto no artigo 4º, 

III, da Lei do Parcelamento do Solo 
Urbano (Lei 6.766/1976) – deve reger 
a proteção das APPs ciliares ou ripá-
rias em áreas urbanas consolidadas, 
espaços territoriais especialmente 
protegidos, que não se condicionam 
a fronteiras entre o meio rural e o 
urbano.

De acordo com o relator, tal en-
tendimento não se altera pela su-
perveniência da Lei 13.913/2019, que 
suprimiu a expressão “salvo maiores 
exigências da legislação específi-
ca” do inciso III do artigo 4º da Lei 
6.766/1976.

amPla Proteção

Para o magistrado, pelo critério 
da especialidade, o artigo 4º do novo 

Código Florestal é o que garante a 
mais ampla proteção ao meio am-
biente, em áreas urbana e rural, de-
vendo, por isso, prevalecer.

O ministro acrescentou que a 
não aplicação da norma, que expres-
samente determina a incidência do 
novo Código Florestal também ao 
meio urbano, afronta o enunciado 
da Súmula Vinculante 10 do Supre-
mo Tribunal Federal, segundo a qual 
a decisão de órgão fracionário de 
tribunal que deixa de aplicar uma lei 
sem declarar sua inconstitucionalida-
de viola a cláusula de plenário.

“O fato de agora o inciso III-A do 
artigo 4º da Lei 6.766/1976 expressa-
mente estabelecer, em caráter geral, 
a determinação do distanciamento de 
‘no mínimo’ 15 metros apenas reforça 
a função de norma geral norteado-
ra da menor distância que as faixas 
marginais, não edificáveis, devem 
manter dos cursos d’água, o que, por 
uma visão teleológica do sistema de 
proteção ambiental, não restringe a 
aplicação do artigo 4º, caput, da Lei 
12.651/2012 às áreas urbanas conso-
lidadas”, afirmou Benedito Gonçalves.

Leia o acórdão no REsp 1.770.760.
Esta notícia refere-se ao(s) 

processo(s):REsp 1770760REsp 
1770808REsp 1770967

Fonte: STJ Assessoria

Diretoria da OAB-MT recepciona a advocacia 
na reabertura do Fórum de Cuiabá STJ aprova súmula sobre sentença 

superveniente em ação penal
Neste último dia (20), 

o Tribunal de Justiça de 
Mato Grosso (TJMT) e 
outras 70 Comarcas re-
abriram as portas para 
atendimento presencial 
da advocacia. A reaber-
tura é fruto de diversos 
pleitos da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil, tanto 
no âmbito da Seccional 
Mato Grosso (OAB-MT), 
quanto do Conselho Fe-
deral da Ordem.

A Diretoria da OAB-MT este-
ve presente na reabertura do Fó-
rum da Comarca de Cuiabá para 
recepcionar a advocacia durante 
o primeiro dia dos trabalhos pre-
senciais. Além disso, a equipe da 
Seccional preparou a reativação 
da Sala da OAB-MT no Fórum, que 
volta a funcionar normalmente.

De acordo com o presidente 
da OAB-MT, Leonardo Campos, 
o momento é de celebrar a con-

quista. “Viemos recepcionar a 
advocacia após essa árdua luta 
que a OAB-MT travou, tanto na 
Justiça local quanto no CNJ, pe-
dindo a reabertura das portas do 
Poder Judiciário e o atendimen-
to presencial da advocacia. Hoje, 
viemos celebrar, pois a advocacia, 
enquanto serviço essencial para 
a sociedade, precisa do Poder 
Judiciário atendendo efetiva e 
presencialmente os operadores 
do Direito para uma prestação 

jurisdicional adequada”, 
afirmou.

Também participaram 
da recepção da advocacia 
a vice-presidente da OAB-
-MT, Gisela Cardoso; o 
diretor tesoureiro Helmut 
Daltro; o secretário geral 
adjunto Fernando Figuei-
redo; o presidente da Caixa 
de Assistência dos Advoga-
dos, Ítalo Leite; Leonardo 
de Mesquita Vergani Te-

soureiro, o conselheiro estadual 
Cláudio Assis; e o presidente da 
Comissão de Defesa dos Hono-
rários Advocatícios, Max Magno 
Ferreira Mendes.

Os prazos processuais dos 
processos físicos serão retomados 
duas semanas após a reabertura, 
nos termos do artigo 15 da Porta-
ria-Conjunta n. 428/2020.

Redação JA com informações 
da assessoria imprensa OAB-MT

A 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, es-
pecializada em Direito Penal, aprovou um enunciado 
sumular sobre os efeitos de sentença superveniente 
em pedido de trancamento de ação.

O texto da Súmula 648 diz o seguinte: “A superve-
niência da sentença condenatória prejudica o pedido 
de trancamento da ação penal por falta de justa causa 
feito em Habeas Corpus”.

As súmulas são o resumo de entendimentos con-
solidados nos julgamentos e servem para a orientação 
da comunidade jurídica a respeito da jurisprudência 
da corte.

Os enunciados serão publicados no Diário da Jus-
tiça Eletrônico três vezes, em datas próximas, nos 
termos do artigo 123 do Regimento Interno do STJ.  
Com informações da assessoria de imprensa do STJ.  

Pedido prejudicado

Reprodução

Reprodução

Reprodução
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Agressores de mulheres terão que pagar 
despesas previdenciárias e de saúde

Pagamento administrativo de benefício previdenciário  
não altera base de cálculo de honorários

A Lei 11.366, sancionada pelo go-
verno do estado nesta semana, vai 
punir financeiramente agressores de 
mulheres em Mato Grosso. Conforme 
a nova medida, de autoria do presiden-
te da Assembleia Legislativa, deputado 
Max Russi (PSB), o agressor terá que 
ressarcir aos cofres públicos as des-
pesas previdenciárias e de saúde ine-
rentes ao ato praticado: atendimento 
médico, hospitalar, auxílio-doença, 
aposentadoria, inclusive pensão por 
morte. “Quem agride mulher tem que 
pagar pelos seus atos, não só pelas vias 
judiciais, mas também financeiras”, 
defende.

De acordo com o presidente do 
Parlamento, depois de regulamenta-
da, a Lei vai abranger todas as mulhe-
res seguradas pelo Regime Próprio de 

Previdência Social de Mato Grosso e 
pelo Sistema de Assistência à Saúde 
dos Servidores Públicos Estaduais. 

“Caberá aos órgãos públicos in-
formar ao órgão previdenciário ou de 
assistência à saúde as situações que 
possam caracterizar atos de violência 
doméstica para adotar providências”, 
explicou. 

Nos últimos anos, o deputado Max 
Russi tem construído propostas de 
apoio às mulheres vítimas de violência 
no Estado. Neste ano, uma das ações de 
destaque é o “Aluguel Social”, que está 
inserido no programa de transferência 
de renda “Ser Família”, através de um 
de seus complementos, o “Ser Mulher”.  

O benefício é uma ajuda financeira 
para o custeio de moradia, em âmbito 
mato-grossense, destinado as mulhe-

res que sofreram agressão 
e não possuem condições 
de arcar com os custos de 
moradia. Na semana pas-
sada, Russi também pro-
pôs que o benefício seja 
concedido as atendidas 
pela Patrulha Maria da 
Penha.

No mês passado, o 
presidente da Assembleia 
Legislativa encaminhou 
um ofício à Casa Civil, so-
licitando a liberação de uma emenda 
parlamentar de R$ 50 mil, do ex-de-
putado estadual Silvio Fávero, que fa-
leceu vítima de Covid-19.  O pedido é 
para que o aporte seja investido neste 
programa de policiamento. 

O serviço é desenvolvido em 15 
cidades do Estado e no ano passado, 
conforme informações do governo 
estadual, acompanhou 1.366 mulheres 
vítimas de violência doméstica e que 

possuíam medidas protetivas decre-
tadas pelo Poder Judiciário.

Denúncia – A agressão pode ser 
denunciada através do número 180 
– Central de Atendimento à Mulher; 
190 – Polícia Militar; pelo aplicativo Di-
reitos Humanos do Brasil ou pelo site 
www.ouvidoria.mdh.gov.br.

Por: Jose Marques- ALMT

“O eventual pagamento de bene-
fício previdenciário na via adminis-
trativa, seja ele total ou parcial, após 
a citação válida, não tem o condão de 
alterar a base de cálculo para os ho-
norários advocatícios fixados na ação 
de conhecimento, que será composta 
pela totalidade dos valores devidos.”

A tese foi firmada pela Primeira 
Seção do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) no julgamento de quatro recur-
sos especiais repetitivos, relativos ao 
Tema 1.050. A fixação da tese permiti-
rá a solução uniforme das ações com 
idêntica questão de direito.

Por unanimidade, o colegiado en-
tendeu que devem ser computadas, 
na base de cálculo para a fixação dos 
honorários advocatícios, as parcelas 
do benefício previdenciário pagas ad-
ministrativamente no curso da ação, 
além dos valores decorrentes da con-
denação judicial.

Proveito total

Segundo o desembargador con-
vocado Manoel Erhardt, relator dos 

repetitivos, ao estabelecer os 
critérios para o arbitramento 
dos honorários de sucumbên-
cia, o artigo 85, parágrafo 2º, do 
Código de Processo Civil (CPC) 
inclui o proveito econômico.

Para ele, o conceito de 
proveito econômico não equi-
vale ao valor executado a ser 
recebido em requisição de pa-
gamento, mas ao proveito ju-
rídico, “materializado no valor 
total do benefício que foi con-
cedido ao segurado por força 
de decisão judicial conseguida por 
meio da atividade laboral exercida 
pelo advogado”.

Manoel Erhardt observou que o 
valor da condenação abarca a tota-
lidade do proveito econômico a ser 
recebido pela parte beneficiária em 
decorrência da ação judicial, não se 
limitando ao montante controvertido 
ou pendente de pagamento.

O magistrado lembrou que o STJ 
tem entendimento firmado no senti-
do de que os valores pagos adminis-

trativamente devem ser compensa-
dos na fase de liquidação do julgado. 
Todavia, tal compensação não deve 
interferir na base de cálculo dos ho-
norários sucumbenciais, que deverá 
ser composta pela totalidade dos va-
lores devidos (REsp 956.263).

causalidade

Um dos recursos especiais jul-
gados pelo colegiado foi interposto 
pelo Instituto Nacional do Seguro So-
cial (INSS) objetivando a reforma do 

acórdão do Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região (TRF4) 
que decidiu não ser possível 
afastar da base de cálculo dos 
honorários os valores já pagos 
administrativamente.

Ao negar provimento 
ao recurso do INSS, Manoel 
Erhardt lembrou que o CPC 
estabelece que os honorários 
advocatícios são fixados na 
fase de conhecimento com 
base no princípio da sucum-
bência, ou seja, em razão da 

derrota da parte vencida.
Na hipótese analisada, obser-

vou, como constatado nos autos, a 
pretensão se iniciou na esfera admi-
nistrativa, com o indeferimento do 
pedido de concessão do benefício 
previdenciário.

Dessa forma, segundo o ma-
gistrado, a base de cálculo dos ho-
norários advocatícios não pode ser 
afetada por eventuais pagamentos 
administrativos realizados posterior-
mente à propositura da ação.

“A resistência à pretensão da 
parte recorrida, por parte do INSS, 
ensejou a propositura da ação, o que 
impõe a fixação dos honorários su-
cumbenciais, a fim de que a parte 
que deu causa à demanda assuma as 
despesas inerentes ao processo, em 
atenção ao princípio da causalidade, 
inclusive no que se refere à remune-
ração do advogado que patrocinou a 
causa em favor da parte vencedora”, 
concluiu o relator.

Leia o acórdão no REsp 1.847.731.

Fonte: Assessoria STJ

Reprodução
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“TESE DO SÉCULO” Exclusão do ICMS da base 
de cálculo do PIS/Cofins vale a partir de 2017

A exclusão o ICMS da base 
de cálculo do PIS e da Cofins 
tem efeitos a partir de 15 de 
março de 2017, data em que 
o Supremo Tribunal Federal 
fixou esse entendimento. A 
modulação dos efeitos dessa 
decisão foi definida nesta quin-
ta-feira (13/5) pelo Plenário da 
Corte, por oito votos a três. 
Foram ressalvadas, porém, as 
ações e procedimentos judi-
ciais e administrativos proto-
colados até a mesma data.

O Plenário também defi-
niu sobre qual ICMS deve ser 
feita a devolução. Oito minis-
tros entenderam que deve ser 
o imposto destacado na nota 
fiscal; e três, o ICMS efetiva-
mente recolhido pelos estados.

Em seu voto, a relatora do 
caso, ministra Cármen Lúcia, 
observou que, em razão do 
efeito vinculante da sistemá-
tica de repercussão geral, é 
necessário o balizamento de 
critérios para preservar a se-
gurança jurídica dos órgãos fa-
zendários. Por isso, ela acolheu, 
em parte, o pedido da União e 
propôs então que a tese só seja 
aplicada a partir da data de sua 
formulação.

Na sessão desta quinta, o 
Plenário julgou os embargos 
de declaração interpostos 

pela União, em que a Procu-
radoria-Geral da Fazenda Na-
cional pediu que os efeitos da 
tese fossem aplicados somente 
após a data de julgamento dos 
embargos.

Os seguintes ministros vo-
taram a favor de que a nova re-
gra tenha validade de 2017 em 
diante: Alexandre de Moraes, 
Dias Toffoli, Nunes Marques, 
Ricardo Lewandowski, Rober-
to Barroso, Gilmar Mendes, 
Luiz Fux, que acompanharam  
o voto de Cármen Lúcia.

Os ministros Rosa Weber, 
Edson Fachin e o decano Mar-
co Aurélio Mello foram contra 
qualquer tipo de modulação. 
Ou seja: defenderam que os 
efeitos fossem retroativos, in-
dependentemente da data do 
julgamento.

trocando em miúdos

A decisão do STF é uma 
espécie de meio termo entre 
as demandas dos contribuinte 
e as da Fazenda. Caso o pedido 
do Fisco fosse totalmente aco-
lhido, a exclusão só teria efei-
tos a partir desta quinta-feira. 
Com isso, nem mesmo aqueles 
que já tivessem ingressado em 
juízo conseguiriam a devolu-
ção do que foi pago a mais.

E, como a decisão vale a 

partir de março de 2017, mes-
mo quem não pleiteou a devo-
lução ainda pode conseguir os 
créditos. Mas apenas os refe-
rentes a cerca de quatro anos e 
dois meses — isto é, entre mar-
ço de 2017 e a decisão de hoje. 
E não os contemplados pela 
prescrição de cinco anos, que 
alcançaria a data de maio de 
2016. Ou seja, esse contribuinte 
deixa de ter direito a cerca de 
dez meses de devolução.

Para o tributarista Igor 
Mauler Santiago, o cenário 
ideal para o contribuinte se-
ria a ausência de modulação. 
“Mas, considerando que houve 
a modulação, não foi uma mo-
dulação tão ruim para o contri-
buinte”, avalia. “Quem já tinha 
entrado com ação até março de 
2017 está resguardado. E quem 

não tinha vai perder cerca de 
um ano”, diz.

O tributarista Thiago Sar-
raf, pós-graduado pelo Institu-
to Brasileiro de Direito Tribu-
tário (IBDT) e sócio do Nelson 
Wilians Advogados, vai na mes-
ma linha. “Dos males, a sensa-
ção é a de que o contribuinte 
ficou com o menor deles”, diz.

Para Heleno Taveira Tor-
res, professor titular de Direito 
Financeiro da USP, o ganho foi 
maior para o contribuinte do 
que para a Fazenda. “O STF não 
se curvou ao ativismo judicial 
baseado em consequencialis-
mo. Essa modulação prestigiou 
o Direito positivo e a coisa jul-
gada”, diz.

Quanto ao imposto a ser 
considerado no cálculo, Tor-
res afirma que “a quantifica-

ção do ICMS a ser excluído 
da base de cálculo do PIS e 
da Cofins deve ser feita por 
um critério jurídico certo, 
uniforme, dotado de norma-
lidade e que propicie a isono-
mia que a situação reclama”. 
“Por isso, somente o ‘ICMS 
destacado’ pode ser assumi-
do como medida segura para 
a referida exclusão, nos ter-
mos do artigo 13, parágrafo 
1º, I, da Lei Complementar 
nº 87/96. O valor do ICMS 
efetivamente recolhido não 
possui estes atributos, na 
medida que é influenciado 
pelo acúmulo de créditos ao 
longo da cadeia”, diz.

A advogada tributarista e 
sócia do Pereira do Vale Ad-
vogados, Rafaela Calçada da 
Cruz, diz que a modulação 
dos efeitos feita pelo Supre-
mo está em consonância com 
a expectativa que tinham os 
contribuintes. “Para as ações 
em trâmite que foram ajuiza-
das até o dia do julgamento 
do referido RE (15/3/2017), 
os efeitos são retroativos, 
ou seja, os valores indevida-
mente recolhidos poderão ser 
recuperados desde os cinco 
anos anteriores à medida ju-
dicial; para as ações ajuizadas 
após essa data, os efeitos se-
rão prospectivos (futuros)”, 
explica.

RE 574.706

Fonte: Conjur

Lei de SC prevê suspensão a servidor 
que violar prerrogativas da advocacia

Número de advogadas inscritas na 
OAB-MT ultrapassa o de advogados

O governador de Santa Catarina, 
Carlos Moisés, sancionou nesta terça-
-feira (11/5) a Lei 18.111/2021, segundo a 
qual constitui infração disciplinar o ato 
ou a omissão do servidor que violar as 
prerrogativas dos advogados no exercício 
da função. Única do tipo no país, a nova lei 
altera o Estatuto dos Servidores Públicos 
Civis do estado e se aplica a integrantes 
dos três poderes.

O servidor que violar as prerrogativas 
pode ser penalizado com até 30 dias de 
suspensão. A nova normativa entra em 
vigor com a publicação no Diário Oficial 
do Estado neste(12/5).

Em entrevista à ConJur, o presiden-
te da seccional catarinense da OAB, Ra-
fael Horn, exaltou a medida. “Uma lei 
como essa protege não apenas as prer-
rogativas da advocacia, mas também a 
cidadania, já que o advogado represen-
ta o cidadão, que precisa ter garantido 
seu acesso aos direitos e ao sistema de 

Justiça.  Esperamos que essa legislação 
sirva de paradigma para os estatutos de 
outros estados”, sustenta.

Horn lembra que outras leis em defe-
sa das prerrogativas já haviam sido apro-
vadas em âmbito municipal em Santa Ca-
tarina, mas que a nova legislação estadual 
terá uma abrangência muito maior.

Também disse que a lei reforça ainda 
mais uma medida proposta pela OAB-SC 
e aprovada pelo CNJ. Trata-se de ato nor-
mativo com recomendações aos tribu-
nais, para que todos os atos processuais 
— virtuais ou presenciais — sejam grava-
dos. “Para que a conquista possa ser pre-
servada, essa legislação estadual é muito 
importante”, sustenta.

Ao sancionar a lei, o governador de 
Santa Catarina exaltou o papel da ad-
vocacia e declarou que a nova medida 
irá fazer com que o servidor tenha um 
olhar ainda mais atento à importância 
dos advogados.

O número de advogadas inscritas 
na Ordem dos Advogados do Brasil – 
Seccional Mato Grosso (OAB-MT) ul-
trapassou o número de advogados ins-
critos. O número é histórico, uma vez 
que os homens sempre foram a maioria 
no Estado. Atualmente, são 10.620 ins-
critas e 10.106 inscritos.

Mato Grosso, aliás, seguiu a ten-
dência nacional. Hoje são 610.369 
inscritas em todo o país e 610.207 
inscritos. Outras Unidades da Federa-
ção também apresentaram números 
maiores de mulheres inscritas, caso 
da Bahia (25.735 mulheres e 24.434 ho-
mens), Espírito Santo (11.900 mulheres 
e 11.334 homens), Goiás (22.733 mulhe-
res e 21.780 homens), Pará (11.083 mu-
lheres e 10.375 homens), Rio de Janei-
ro (75.412 mulheres e 70.697 homens), 
Rondônia (4.521 mulheres e 4.141 ho-
mens), Rio Grande do Sul (44.870 mu-
lheres e 43.437 homens), Sergipe (5.430 
mulheres e 5.195 homens) e São Paulo 
(165.740 mulheres e 163.626 homens).

Para a vice-presidente da OAB-MT, 
Gisela Cardoso, o número é importante 
porque mostra novos tempos para a 
advocacia. “Historicamente o curso de 
Direito, um dos primeiros das universi-
dades brasileiras, sempre foi ocupado 
por homens. É importante notar que, 
aos poucos, fomos conquistando nos-
sos espaços sociais e no mercado de 
trabalho, assim não seria diferente com 
as inscrições na OAB-MT”, afirmou.

Gisela também reforçou que o nú-
mero mato-grossense indica que há, 
cada vez mais, maior representativida-
de. “E onde existe uma maior represen-
tatividade, existe mais igualdade e uma 
possibilidade ainda maior que cada 
vez mais pessoas se sintam acolhidas 
e com seus direitos garantidos. Jamais 
devemos ver esses números como uma 
competição. Muito pelo contrário: são 
os primeiros sinais de que estamos no 
caminho certo”, completou.

( Com informações da Assessoria 
de Imprensa OAB-MT)

DELITO FUNCIONAL
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STF invalida lei de Mato Grosso que 
estabelecia condições para cassação da CNH

OAB-MT defende no CNJ instauração de 
processo disciplinar contra magistrado 
que violou prerrogativas da advocacia

Saldo depositado em conta poupança 
até 40 salários mínimos é impenhorável 

para pagamento de dívidas

O Supremo Tribunal Federal (STF) de-
clarou a inconstitucionalidade de lei do Es-
tado de Mato Grosso que estabelecia pro-
cedimentos sobre a suspensão do direito de 
dirigir e a cassação da Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH). A decisão foi tomada na 
sessão virtual encerrada em 11/5, no jul-
gamento da Ação Direta de Inconstitucio-
nalidade (ADI) 6612, ajuizada pelo governo 
do estado.

A Lei estadual 11.038/2019 determinava 
que o condutor não poderia sofrer qualquer 
restrição administrativa ao seu direito de 
dirigir enquanto não houvesse decisão de-
finitiva, em sede administrativa ou judicial, 
sempre que a infração pudesse resultar na 
suspensão ou na cassação da CNH.

Por unanimidade, a Corte seguiu o voto 
da relatora, ministra Rosa Weber. Segun-
do ela, a lei estadual invadiu a competên-

cia privativa da União para legislar sobre 
trânsito (artigo 22, inciso XI, da Constitui-
ção Federal) e criou regras diferentes das 
previstas no Código de Trânsito Brasileiro 
(Lei 9.503/1997-CTB).

condutas gravíssimas

A ministra explicou que a norma per-
mitia que condutores autuados pela prá-
tica das chamadas infrações mandatórias 
— condutas consideradas gravíssimas pelo 
CTB e punidas com suspensão ou cassação 
imediata da CNH, independentemente da 
pontuação — poderiam continuar dirigindo 
normalmente, até a confirmação, em cará-
ter definitivo, da penalidade aplicada. São 
exemplos dessas infrações dirigir embria-
gado, disputar corrida, omitir socorro a ví-
tima de acidente, transpor bloqueio policial 
e fazer malabarismos com a moto, entre 

Atuando em defesa das prer-
rogativas da advocacia mato-
-grossense, a Ordem dos Advo-
gados do Brasil - Seccional Mato 
Grosso (OAB-MT), requereu ao 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
o reexame da decisão do Tribunal 
de Justiça de Mato Grosso (TJMT) 
que arquivou sindicância em des-
favor do magistrado Alexandre 
Meinberg Ceroy, Titular da 1ª Vara 
da Comarca de Água Boa.

O pedido e Sindicância foi 
proposto pela OAB-MT após acolher diversos 
relatos negativos da advocacia da Comarca que 
apontavam, entre outras condutas do magistra-
do, a falta de urbanidade para com a advocacia, 
proferimento de decisões contrárias às normas 
legais, decisões parciais e morosidade na libe-
ração de alvarás. No entanto, o procedimento 
investigativo foi arquivado pelo TJMT alegando 
“ausência de conjunto fático-probatório míni-
mo para subsidiar um processo administrativo 
disciplinar”. 

Em sustentação oral realizada durante a ses-
são da última terça-feira (18), a vice-presidente da 
OAB-MT Gisela Cardoso apontou que, diferente 
do que consta na decisão do TJMT, o caso apre-
senta violação frontal aos deveres funcionais do 
magistrado, às normas jurídicas aplicáveis e um 
claro e inaceitável desrespeito às prerrogativas 
profissionais da advocacia. Segundo ela, “o re-
lato desses profissionais agregados aos demais 
elementos produzidos na sindicância merecem 
credibilidade”.

“Quando um profissional da advocacia re-
presenta contra um magistrado, merece aten-
ção. Quando dois representam, merece aten-
ção. Mas quando 22 profissionais da advocacia, 
em uma comarca com apenas 36 advogados 
e advogadas, representam contra um mesmo 

magistrado, a atenção se impõe”, 
reforçou a advogada.

No processo de revisão dis-
ciplinar proposto pela OAB-MT, a 
Ordem requer ao CNJ a nulidade da 
Sindicância e do julgamento realiza-
do pelo TJMT pois, durante o pro-
cedimento, foi negado a entidade o 
acesso à cópia dos autos e o direito 
à sustentação oral na sessão de jul-
gamento que arquivou a sindicância.

Além disso, caso rejeitadas as 
nulidades, a OAB-MT requereu ao 

CNJ que, em instância revisional, reveja o ato 
praticado pela Corregedoria de Justiça do TJMT 
e determine a instauração de processo admi-
nistrativo disciplinar contra o magistrado Ale-
xandre Meinberg Ceroy. O voto do relator, con-
selheiro Mário Augusto Figueiredo de Lacerda, 
foi no sentido da improcedência do pedido de 
revisão. No entanto, o Conselheiro André Luis 
Guimarães Godinho pediu vistas do processo e 
o julgamento foi suspenso.  

Redação com informações da Assessoria de 
Imprensa OAB-MT

De forma unânime, a 7ª 
turma do Tribunal Regional 
Federal 1ª Região (TRF1) deu 
provimento ao agravo de 
instrumento interposto por 
homem contra a decisão que 
determinou a penhora do va-
lor de 72.965,12 reais de sua 
conta poupança por meio do 
sistema Bacenjud, para quita-
ção de divida.

Em seu recurso ao tri-
bunal o agravante sustentou 
a impossibilidade jurídica de 
recair a penhora sobre o valor 
correspondente a 40 salários 
mínimos, conforme inciso X, 
do art. 833 do Código de Pro-
cesso Civil (CPC).

O relator do caso, juiz 
federal convocado Alexan-
dre Buck Medrado Sampaio, 
ao analisar o caso, acolheu o 
argumento trazido pelo ho-

mem, e afirmou que o enten-
dimento do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) “é firme no 
sentido da impenhorabilida-
de de valor até 40 salários 
mínimos poupados ou man-
tidos pelo devedor em conta 
corrente ou em outras aplica-
ções financeiras ressalvadas a 
comprovação de má-fé, abuso 
de direito ou fraude”.

 Sendo assim, concluiu 
o magistrado, “merece re-
forma a decisão que tornou 
indisponibilidade do valor de 
R$ 72.965,12, uma vez que não 
respeitado o referido enten-
dimento jurisprudencial”.

Processo 
0018016-20.2013.4.01.3900

Assessoria de Comunica-
ção Social/Tribunal Regio-

nal Federal da 1ª Região

DECISÃO

outros.
Segundo Rosa Weber, em-

bora assegure ao condutor 
autuado o direito ao devido 
processo legal, o CTB permite 
que os órgãos e as autoridades 
de trânsito apliquem medidas 
administrativas de natureza 
cautelar, como o recolhimento 
imediato da CNH. Nesses ca-

sos, estabelece-se a modali-
dade de contraditório diferido 
(quando se toma uma decisão 
para depois intimar a parte a 
se manifestar), com recurso 
sem efeito suspensivo.

A ministra lembrou, ain-
da, que, no julgamento da ADI 
3951, o STF declarou com-
patíveis com a Constituição 
Federal e com os postulados 
do contraditório e do devido 
processo legal as medidas 
administrativas previstas no 

CTB que determinam a sus-
pensão imediata do direito de 
dirigir e a apreensão do docu-
mento de habilitação em caso 
de excesso de velocidade supe-
rior a 50% da máxima permiti-
da para a via. 

Com informações da As-
sessoria STF
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STF permite cobrança de diferencial de 
alíquota de ICMS no Simples Nacional

Município: STJ valida contratação de escritório de advocacia sem licitação

“É constitucional a imposição 
tributária de diferencial de alíquo-
ta do ICMS pelo estado de destino 
na entrada de mercadoria em seu 
território devido por sociedade 
empresária aderente ao Simples 
Nacional, independentemente da 
posição desta na cadeia produtiva 
ou da possibilidade de compensa-
ção dos créditos”.

Essa foi a tese de repercussão 
geral firmada pelo Plenário virtual 
do Supremo Tribunal Federal ao 
negar recurso extraordinário in-
terposto por uma microempresa 
gaúcha contra a cobrança do di-
ferencial de alíquota do ICMS. O 
julgamento se encerra neste (11/5) 
e a decisão teve placar de seis vo-
tos a cinco.

A microempresa questionou 
acórdão do Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Sul que manteve a 
validade da cobrança. A corte es-
tadual afirmou que as Leis gaú-
chas 8.820/1989 e 10.045/1993, 
que preveem essa cobrança, não 
extrapolam a competência atri-
buída aos estados pelo artigo 155 
da Constituição Federal e que a 
incidência desta sistemática so-
bre as mercadorias adquiridas por 
empresa optante do Simples Na-
cional possui respaldo no artigo 
13 da “lei do Simples” (Lei Com-
plementar 123/2006).

As leis questionadas dispõem 
que o tratamento diferenciado 
dado aos micro e pequenos em-
preendimentos não dispensa es-

sas empresas de pagar o ICMS re-
lativo à diferença entre a alíquota 
interestadual e a alíquota interna 
do estado nas entradas de merca-
dorias ou bens oriundos de outra 
unidade da federação. Assim, ao 
comprar um produto de outro 
ente federado, a empresa adqui-
rente deve pagar, no momento 
da aquisição, a diferença entre a 
alíquota de ICMS interestadual e 
a praticada no Rio Grande do Sul.

O julgamento foi iniciado em 
2018 e interrompido por pedido de 
vista do ministro Gilmar Mendes. 
O relator do caso, ministro Edson 
Fachin, entendeu que é constitu-
cional o diferencial de alíquota do 
ICMS cobrado pelo estado de des-
tino na entrada de mercadoria em 
seu território quando a empresa 
optante pelo Simples Nacional faz 
uma compra.

Fachin apontou que a cobran-

ça do diferencial é expressamente 
autorizada pela Lei Complemen-
tar 123/2006, que criou o Estatuto 
Nacional da Microempresa e da 
Empresa de Pequeno Porte.

O magistrado também re-
jeitou a alegação de ofensa ao 
princípio da não cumulativida-
de. Isso porque o artigo 23 da LC 
123/2006 veda, explicitamente, a 
apropriação ou a compensação 
de créditos relativos a impostos 
ou contribuições abrangidas pelo 
Simples Nacional. Conforme Fa-
chin, não há como aderir parcial-
mente ao Simples Nacional, pa-
gando as obrigações tributárias 
centralizadas e com carga menor, 
mas deixando de recolher o dife-
rencial de alíquota nas operações 
interestaduais.

O relator propôs a seguin-
te tese de repercussão geral: “É 
constitucional a imposição tri-
butária de diferencial de alíquota 
do ICMS pelo estado de destino 
na entrada de mercadoria em seu 
território devido por sociedade 
empresária aderente ao Simples 
Nacional, independentemente da 
posição desta na cadeia produtiva 
ou da possibilidade de compensa-
ção dos créditos”.

O voto de Fachin foi seguido 
pelos ministros Dias Toffoli, Rosa 
Weber, Gilmar Mendes, Nunes 
Marques e Luiz Fux.

voto divergente

O ministro Alexandre de Mo-
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TRIBUTAÇÃO COMPLEXA

A 1ª turma do STJ, por 
unanimidade, negou re-
curso no MP/SP que alega-
va irregularidade na con-
tratação de escritório de 
advocacia para contrato de 
prestação de serviços sem 
a realização de prévio pro-
cedimento licitatório pelo 
município de Porto Feliz/
SP. O colegiado considerou 
que o conjunto probatório 
mostrou requisitos da sin-
gularidade do serviço.

O MP/SP alegou a 
ocorrência de ato de improbidade 
administrativa, relacionado com a 
contratação irregular de escritório 
de advocacia, mediante a celebração 
de contrato de prestação de serviços, 
sem a realização de prévio procedi-

mento licitatório pelo município.
O juízo de primeiro grau julgou 

improcedente a ação do MP, assim 
como o TJ/SP, que negou provimen-
to ao recurso ao reconhecer que o 
conjunto probatório foi hábil a de-

monstrar a notória espe-
cialização e singularidade 
dos serviços de advocacia 
prestados pelo escritório.

Ao STJ, o órgão esta-
dual sustentou violação 
ao art. 25 da lei 8.666/93, 
considerando a neces-
sidade da realização da 
licitação para a contrata-
ção dos serviços jurídicos 
para a prefeitura.

O relator, ministro 
Gurgel de Faria, salien-
tou que a jurisprudência 

de ambas as turmas que compõem a 
1ª seção se firmou no sentido de se-
rem imprescindíveis à contratação 
de advogado com inexigibilidade de 
licitação os requisitos da singulari-
dade do serviço e da inviabilidade 

da competição.
“Hipótese em que a Corte de ori-

gem, ao afastar a prática da conduta 
ímproba, reconheceu que o conjunto 
probatório foi hábil a demonstrar a 
notória especialização e singularida-
de dos serviços de advocacia presta-
dos pelo escritório de advocacia, de 
modo que, na hipótese, o acolhimento 
da pretensão recursal para modificar 
tal entendimento implicaria neces-
sariamente o reexame do conjunto 
fático-probatório.”

Diante disso, negou provimen-
to ao agravo interno. A decisão foi 
unânime.

O escritório Gradim Advogados 
Associados atua no caso.

Processo: AREsp 1.426.621

Redação Migalhas

raes abriu a divergência. Ele lembrou que o objetivo da 
Emenda Constitucional 87/2015, que prevê a cobrança 
da diferença de alíquotas de ICMS, foi o de equilibrar 
a distribuição de receitas entre os entes federativos 
de forma a evitar que só os estados de origem arreca-
dassem. A norma não pretendeu alterar o tratamento 
diferenciado previsto no artigo 170 da Constituição 
dado às micro e pequenas empresas desde 1988, res-
saltou o ministro.

O magistrado destacou que o diferencial de alí-
quotas aumentaria a carga tributária desproporcio-
nalmente para os optantes do Simples, contrariando o 
tratamento tributário mais benéfico às micro e peque-
nas empresas estabelecido pela Constituição Federal.

Alexandre ressaltou que as micro e pequenas em-
presas pagam, em uma guia unificada, todos os tribu-
tos, cujos valores são depois rateados pelas Fazendas 
federal, estaduais e municipais. Porém, as micro e pe-
quenas empresas não podem abater o diferencial de 
alíquotas desse valor pago de forma unificada, já que o 
Simples proíbe a tomada de créditos para a posterior 
compensação.

Alexandre de Moraes sugeriu a seguinte tese de 
repercussão geral: “É inconstitucional a imposição tri-
butária de diferencial de alíquota do ICMS pelo estado 
de destino na entrada de mercadoria em seu território 
devido por sociedade empresária aderente ao Simples 
Nacional, independentemente da posição desta na 
cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação 
dos créditos”.

Seguiram a divergência os ministros Luís Rober-
to Barroso, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski e 
Marco Aurélio.

argumentos das Partes

O recurso extraordinário foi interposto pela mi-
croempresa Jefferson Schneider de Barros & Cia, con-
tra o pagamento do diferencial de alíquotas de ICMS. 
A empresa sustentou que a cobrança era incompatível 
com o Simples.

Em defesa da norma, a Fazenda do Rio Grande do 
Sul sustentou que ela não viola a Constituição Federal, 
uma vez que todos os estados cobram o diferencial de 
alíquotas de ICMS.

RE 970.821

Fonte: Conjur
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