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Tu és da justiça a clava forte!

Campanha
de doação
de sangue é
prorrogada
até 28/06

Diretoria
participa do
“Ao Encontro
da Advocacia”
e visita quatro
subseções 6

6

PENAL

STJ: É ilícita prova obtida por
meio de prints do WhatsApp Web
A 6ª turma do STJ reconheceu que mensagens obtidas por meio do print screen da
tela do WhatsApp Web devem ser consideradas provas ilícitas, e, portanto, desentranhadas dos autos. Para os ministros,

eventual exclusão de mensagem enviada ou
recebida não deixa vestígios, seja no aplicativo, seja no computador, e, por conseguinte,
não pode jamais ser recuperada para efeitos
de prova em processo penal. Página 10

Em entrevista, Leonardo Campos reforça contrariedade
da OAB-MT à nova Lei de Custas de Mato Grosso
“A nova Lei de Custas do estado
de Mato Grosso inviabiliza o acesso
dos cidadãos à Justiça”. Este foi o tom
das críticas à Lei 11.077/2020 feitas
pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Mato
Grosso (OAB-MT), Leonardo Campos,
em entrevista concedida à CBN Cuiabá na manhã desta terça-feira (01). O
advogado traçou ainda uma linha do
tempo das ações promovidas pela
OAB-MT no combate ao aumento das
custas judiciais no estado. Página 4

SOS MULHER

Governo do Estado e Judiciário
lançam ferramentas para quebrar
o ciclo da violência doméstica
Página 9

VEM DE ZAP

Comissão requer ao Fonaje alteração de
enunciado que versa sobre honorários
advocatícios na fase de cumprimento de sentença
Em reunião junto a
presidência do Fórum
Nacional de Juizados
Especiais (Fonaje) realizada no dia 26 de maio,
a Comissão Especial dos
Juizados Especiais da
Ordem dos Advogados
do Brasil apresentou
documento contendo
11 propostas de modificações e revogações
de enunciados que, de
acordo com a Comissão, se encontram em
total desconformidade
com a legislação vigente no país. Página 10

CCJ da Câmara aprova intimação
judicial por aplicativo de mensagens
Página 12

Lei com penas mais duras contra
crimes cibernéticos é sancionada
partir deste (28/05), os crimes cibernéticos como fraude, furto e estelionato praticados com o uso de dispositivos eletrônicos como celulares,
computadores e tablets passarão a ser punidos com penas mais duras. Foi
publicada no Diário Oficial da União a Lei 14.155, de 2021, sancionada na
quinta-feira (27) pelo presidente Jair Bolsonaro. Página 11

STF atende OAB e decide
que é inconstitucional
limitar concessão de liminar
em mandado de segurança

Página 4
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ELEIÇÕES DA OAB, REFLEXOS PARA A ADVOCACIA E PARA A SOCIEDADE

O

Re

pr
od

uç

ão

FLAVIA PETERSEN
MORETTI
é Advogada, atual Presidente
da OAB 5ª Subseção Várzea
Grande na gestão 2019-2021.
Foi vice-presidente da OAB 5ª
Subseção Várzea Grande, na
gestão de 2010 a 2012. Atuou na
Presidência desse órgão para o
triênio de 2013–2015, tendo sido
reeleita em 2016-2018.
CONTATO:
www.facebook.com/flavia.
petersenmoretti

voto é o maior
instrumento da
democracia. É
nele que despejamos nossos anseios para a sociedade
que vivemos. Ao escolher em
quem iremos depositar nosso voto, acendemos a chama da esperança de tempos
melhores.
Este 2021 é ano eleitoral
na Ordem dos Advogados do
Brasil. O reflexo do comando
das Seccionais e Subseções
em todo o Brasil reflete, sem
dúvida, na atuação da OAB
Federal.
O papel da OAB transcende a defesa da advocacia.
Ela tem o dever de “defender
a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático
de Direito, os direitos humanos, a justiça social, além de
pugnar pela boa aplicação
das leis, pela rápida administração da justiça e pelo
aperfeiçoamento da cultura
e das instituições jurídicas” (
Artigo 44 da Lei nº 8.906 de
04 de Julho de 1994 – Estatuto da OAB). Ou seja, a OAB é
um serviço público para com
a sociedade.

É importante salientar
que, ao escolher nossos Diretores, Conselheiros Estaduais e Federais, estamos
escolhendo os futuros Diretores do Conselho Federal da
OAB e decisões na esfera federal serão tomadas por eles.
Advogados e Advogadas,
seu voto é importante. Não
votar gera multa. Na OAB-MT, este valor é de 20% da
anuidade. Mas o maior prejuízo é o da omissão. A entrega
da gestão da OAB nas mãos
de pessoas que não coadunem com o que desejamos
para nossa classe e para a
sociedade é um risco que
não podemos correr.
Para votar, o(a) advogado(a) tem que estar adimplente (regular) não somente com a anuidade, mas
também com multas e taxas,
pois o não pagamento destas
também impede o exercício
do voto.
Com a pandemia, certamente teremos reflexos
inesperados nas votações
nas eleições da OAB em todo
o Brasil. É importante que o
Advogado e Advogada te-

nham ciência de que seu voto
e sua participação são importantes e imprescindíveis
tanto para a OAB, como para
toda a sociedade brasileira.
É de suma importância
que ele procure os meios
necessários de estar regular financeiramente junto à
instituição, assim como verificar quais débitos estão
em aberto, como anuidades,
multas, boletos de simples,
pedido de certidão, entre
outros, para você exercer o
seu voto.
Em eleições passadas
presenciamos advogados
com débitos altos, que no
prazo proposto para regularização, não conseguiram
quitar os valores devidos, ou
até mesmo profissionais que
deviam valores irrisórios de
taxas, mas que por não se
lembrarem delas, não conseguiram exercer o seu direito
ao voto.
Atualmente se discute na
imprensa, assim como nas
redes sociais, o uso indevido da OAB para interesses
próprios ou até mesmo fins
políticos. Uns se sentem re-

presentados pela diretoria e
outros, por outro lado, não
compactuam com a postura
ou até mesmo decisões da
mesma. Neste sentido que
precisamos despertar e nos
preparar para as Eleições da
OAB e, assim, podermos realmente exercermos nosso
direito ao voto e fazer a diferença em nossa instituição.
Não há dúvida de que o
voto do advogado e da advogada em sua cidade refletem na OAB Federal, então
é importante saber quem as
chapas estão apoiando em
âmbito federal, ou quais os
interesses do grupo A ou B?
Essas são umas das perguntas, que precisamos nos ater
na hora de ir para a urna.
Hoje precisamos de uma
OAB sem ideologia política
partidária, livre e independente para defender a Constituição e a ordem jurídica do
Estado Democrático de Direito, além de todos os seus
papéis perante a sociedade
brasileira. Precisamos ainda
de uma Ordem que busque
a valorização da advocacia e
dos poderes constituídos.

INSS TEM NOVOS PRAZOS PARA ANALISAR
PEDIDOS DE APOSENTADORIAS E AUXÍLIOS
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JOÃO BADARI
é advogado especialista em
Direito Previdenciário e sócio
do escritório Aith, Badari e
Luchin Advogados

Instituto Nacional
do Seguro Social
(INSS) tem novos
prazos para realizar a análise
de pedidos de benefícios. A
partir do último dia 10 de junho, o limite administrativo
para a conclusão da avaliação será de até 90 dias para a
maioria dos benefícios. Esse
período vale para o segurado que ingressa com um
pedido e também para todos
que estão aguardando uma
resposta.
O prazo anterior, definido em lei, era de 45 dias para
a análise final do pedido. A
mudança nos prazos é resultado de um acordo entre o

Ministério Público Federal e
o governo Bolsonaro, autorizado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) em fevereiro
deste ano, com o objetivo de
garantir que o INSS cumpra
o prazo de resposta, além de
diminuir a fila de espera e o
número de ações judiciais
contra o instituto.
Impor tante destacar
que cada benefício tem um
prazo diferente, conforme
a complexidade da análise.
Na maioria dos casos, houve ampliação do tempo. A
única exceção é para o salário-maternidade, que deve
ser analisado dentro de 30
dias. Caso os prazos não

65 3646-4725
Editor chefe
EDITORA DRM
CNPJ : 23.825.686/0001-55
Rua 13, QD 23, Casa 01, CPA 3, Setor 5
Cuiabá – MT / CEP: 58058-358

Dermivaldo Rocha
DRT- 528/MT

sejam cumpridos, haverá o
pagamento de juros e mora
ao segurado e o pedido será
encaminhado para Central
Unificada para o Cumprimento Emergencial, que terá
um prazo de dez dias para a
conclusão da análise.
Agora, o INSS poderá
responder em 90 dias os pedidos do benefício assistencial à pessoa com deficiência,
do benefício assistencial ao
idoso e das aposentadorias,
menos a por invalidez. Isso
porque a aposentadoria por
invalidez ainda deverá ter
uma resposta em 45 dias.
O pedido de auxílio-doença comum e por acidente de

www.jornaladvogado.com.br
Diretora
Marina Galle

Comercial
65 9.9935-4699
65 9.9907-6885

trabalho (auxílio temporário
por incapacidade) também é
de 45 dias.
O INSS também poderá responder em até 60
dias os pedidos referentes as pensões por morte,
aos auxílios-reclusão e aos
auxílios-acidente.
Outra mudança imposta
pelo acordo é que, durante
dois anos, os segurados não
poderão solicitar o mandado
de segurança para garantir a
implantação imediata do benefício. Será preciso aguardar a extinção do novo prazo do INSS para entrar com
uma ação judicial.

jornaladvogado@gmail.com
Tiragem
5.000 exemplares
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Medidas disciplinam aplicação da
nova Lei de Licitações e Contratos no Estado
REDAÇÃO JA

POR: NAYARA TAKAHARA

O Governo do Estado publicou no Diário Eletrônico deste
(31.05) as medidas que irão disciplinar a transição e a aplicação da nova Lei de Licitações e
Contratos Administrativos (Lei
nº 14.133, de 2021) no âmbito do
Executivo estadual.
A nova legislação foi sancionada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, no dia 1º de
abril, e instituída em substituição a atual
Lei de Licitações (Lei 8.666, de 1993), a
Lei do Pregão (Lei 10.520, de 2002), e o
Regime Diferenciado de Contratações
(Lei 12.462, de 2011).
Como parte das medidas para a
transição entre as leis, foi criada uma
Comissão Técnico-Jurídica (CTJ) com
vistas a regulamentar o novo regime
de licitações e contratos na administração pública estadual direta, autárquica e fundacional. As normas anteriores

plag), Basílio Bezerra, a implantação das novas disposições
será gradativa, segundo regras
que visem ao incremento da eficiência e gestão vantajosa das
contratações.
“O resultado disso é a segurança jurídica na aplicação da
nova lei de licitações e contratos, em razão da padronização
dos atos administrativos. Nesse
sentido, a Escola de Governo já
vem capacitando os servidores
Michel Alvim- Seplag-MT
do Estado para a correta aplicação da nova legislação”, ressaltou.
sobre licitações ainda não foram revoA Comissão será composta por regadas e coexistirão por mais dois anos
com a nova legislação.
presentantes da Seplag, das Secretarias
O objetivo é estabelecer um plade Infraestrutura e Logística (Sinfra), de
Fazenda (Sefaz), da Controladoria-Geral
nejamento para a aplicação da nova lei,
do Estado (CGE) e da Procuradoria-Geevitando que os órgãos e entidades do
Governo do Estado a utilizem sem as
ral do Estado (PGE).
condições e cautelas necessárias, poNa avaliação do secretário-controdendo acarretar prejuízo à administralador geral do Estado, Emerson Hideki
Hayashida, a CGE terá papel fundamenção pública.
De acordo com o secretário de
tal na implementação da nova lei no PoEstado de Planejamento e Gestão (Seder Executivo estadual.

“Já faz mais de dois anos que estamos acompanhando a evolução do projeto. A tarefa da comissão não é somente a regulamentação da nova lei, mas
também a implantação de uma nova
mentalidade, de sistemas inteligentes,
de bancos padronizados de bens e serviços e de soluções que aperfeiçoem o
processo de contratação do Estado”,
destacou.
Para o subprocurador-geral de
Aquisições e Contratos, Waldemar Pinheiro dos Santos, a nova Lei de Licitações representa um grande avanço na
área dos contratos públicos, “impondo
ao Estado promover a sua efetiva introdução”. “Neste sentido, como primeira
medida concreta, editou-se o Decreto
n. 959/2021 que, entre outras medidas,
prevê a criação de comissão técnico-jurídica, com integrantes de diversos
órgãos, sob a presidência da Seplag. Esta
comissão ficará, portanto, encarregada
de propor todos os atos regulamentares
necessários à plena vigência da nova Lei
em âmbito estadual”, disse.

INFUNDADAS RAZÕES

Nervosismo e fuga não justificam invasão
de domicílio sem mandado, diz ministro
Reprodução

O

fato de um suspeito, ao ver
a aproximação da viatura,
correr em direção a um
prédio residencial e depois apresentar
nervosismo diante da abordagem dos
policiais não serve para configurar fundadas razões para ingressar na residência dele sem autorização judicial.

José Alberto
Com esse entendimento, o ministro
Rogerio Schietti, do Superior Tribunal de
Justiça, concedeu a ordem em Habeas
Corpus para reconhecer a ilicitude das
provas obtidas por meio da violação de
domicílio. Como consequência, dois réus
foram absolvidos das acusações de tráfico
de drogas, com sua consequente soltura.
A decisão aplica vasta jurisprudência do STJ sobre o tema, a partir de
posicionamento do Supremo Tribunal
Federal, para quem o ingresso em domicílio sem autorização judicial só pode
ser feito diante de “fundadas razões”.
Ao analisar o caso, o Tribunal de Justiça de São Paulo justificou a legalidade
da ação policial pela apreensão de drogas
dentro do apartamento. Como o tráfico é
crime permanente, o ingresso dos agentes do Estado estaria justificado.

A mera constatação de situação
de flagrância, posterior ao ingresso na
residência, não é argumentação aceita
pelo STJ para justificar a violação ao domicilio. Assim, a Defensoria Pública de
São Paulo recorreu, e obteve decisão
monocrática favorável ao réu.
Segundo o ministro Schietti, não
seria razoável conferir a um servidor
da segurança pública total discricionariedade para, a partir de mera capacidade intuitiva, entrar de maneira
forçada na residência de alguém e, então, verificar se nela há ou não alguma
substância entorpecente.
No caso concreto, a ação foi motivada
pelo nervosismo apresentado pelos suspeitos, bem como a fuga de um deles ao
ver a viatura. Não houve investiga-

ção prévia, campana no local ou qualquer
averiguação da suspeita.
“Diante de tais considerações, tenho que a descoberta a posteriori de
uma situação de flagrante decorreu de
ingresso ilícito na moradia dos pacientes, em violação a norma constitucional
que consagra direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, o que torna
imprestável, no caso concreto, a prova
ilicitamente obtida e, por conseguinte,
todos os atos dela decorrentes e a própria ação penal”, concluiu.

Jurisprudência vasta
A jurisprudência do STJ é repleta de
outros exemplos sobre a legalidade da
invasão de domicílio. Entendeu ilícita
nas hipóteses em que a abordagem é

motivada por denúncia anônima, pela
fama de traficante do suspeito, por tráfico praticado na calçada, por atitude
suspeita e nervosismo, cão farejador,
perseguição a carro, após informação
dada por vizinhos ou ainda fuga de ronda policial ou de suspeito que correu do
portão ao ver a viatura.
Por outro lado, é lícita quando há autorização do morador ou em situações já
julgadas, como quando ninguém mora
no local, se há denúncia de disparo de
arma de fogo na residência, se é feita
para encontrar arma usada em outro
crime — ainda que por fim não a encontre — ou se o policial, de fora da casa,
sente cheiro de maconha, por exemplo.
HC 658.403

4

|

Cuiabá, 20 de Junho de 2021

JORNALADVOGADO

IME IS MONEY

Teoria do desvio produtivo pode ser
aplicada em casos trabalhistas, decide TST
Diante de sofrimento causado por conduta
abusiva de empregador,
que prejudica a prática de
atos da vida civil e provocam aborrecimentos que
superam os do cotidiano
ao empregado, cabe a aplicação da teoria do desvio
produtivo, proveniente do
Direito do Consumidor.
Esse foi o entendimento
do Tribunal Regional Federal da 17ª Região e que
foi confirmado pelo Tribunal Superior do Trabalho.
No caso, a empregadora não efetuou
o pagamento das parcelas rescisórias e
deixou de registrar e dar baixa do con-

trato de trabalho na CTPS, por não reconhecer vínculo empregatício com a ex-funcionária. Dessa forma, a empregada
passou a ter dificuldades até na busca de

novo emprego.
O TRT-17 entendeu que,
diante da característica de
hipossuficiência do consumidor e do trabalhador, há
similaridades entre a relação
de consumo e de trabalho,
sendo possível a utilização da
teoria do desvio produtivo.
O advogado Marcos
Dessaune afirma que “o desvio produtivo caracteriza-se quando o consumidor,
diante de uma situação de
Reprodução
mau atendimento, precisa
desperdiçar o seu tempo e desviar as
suas competências — de uma atividade
necessária ou por ele preferida — para
tentar resolver um problema criado pelo

Em entrevista, Leonardo Campos reforça contrariedade
da OAB-MT à nova Lei de Custas de Mato Grosso
“A nova Lei de Custas do estado de Mato
Grosso inviabiliza o acesso dos cidadãos
à Justiça”. Este foi o tom das críticas à Lei
11.077/2020 feitas pelo presidente da Ordem
dos Advogados do Brasil - Seccional Mato
Grosso (OAB-MT), Leonardo Campos, em entrevista concedida à CBN Cuiabá na manhã
desta terça-feira (01). O advogado traçou ainda
uma linha do tempo das ações promovidas pela
OAB-MT no combate ao aumento das custas
judiciais no estado.
“Desde 2019, antes mesmo desta lei ir à
votação no pleno, nós já estávamos realizando uma série de reuniões com o Tribunal de
Justiça e estudos acerca do tema. Em novembro de 2019, apresentamos parecer técnico
contrário ao aumento das custas na Comissão
de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da
Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT).
Desde o início deste debate, a OAB-MT atacou
esta proposta em todos os seus aspectos e em
todas as instâncias possíveis, justamente por
entendermos que ela limita o acesso à Justiça
e prejudica a prestação jurisdicional”, explicou
o presidente da Ordem.
Ainda em dezembro de 2019, a OAB-MT
construiu, em parceria com o deputado estadual Silvio Fávero, um substitutivo integral ao
projeto de lei de aumento das custas judiciais,
mas a alternativa não foi aprovada. Além disso,
após a aprovação da matéria pela ALMT, diversas reuniões foram realizadas junto ao Governo
do Estado e seus representantes para demonstrar a contrariedade da entidade ao projeto.
Leonardo Campos lembrou que com a entrada em vigor da nova lei de custas, a OAB MT buscou outras instâncias, o que resultou
na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI),
com pedido de liminar, proposta pelo Conselho
Federal da OAB no Supremo Tribunal Federal
(STF) em março de 2020. A ação questionou

Reprodução

os dispositivos da lei que alteraram a tabela
de custas, a forma de cálculo no recurso de
apelação que confrontam os princípios constitucionais do acesso à justiça, da capacidade
contributiva, da razoabilidade e proporcionalidade, entre outros. No entanto, o STF votou
pela constitucionalidade da Lei 11.077/2020.
Segundo o presidente, atualmente, a OAB-MT vem pleiteando alterações nos parâmetros de cálculo das custas e outros pontos que
visam amenizar os impactos negativos da nova
lei para a advocacia e para o cidadão que necessita do serviço jurisdicional.
“Nosso posicionamento, como representantes dos direitos dos cidadãos e da advocacia, sempre foi no sentido da revogação da lei.
Buscamos isso, em todas as instâncias possíveis, sempre chamando para junto de nós os
setores interessados em contribuir com esta
luta. Nunca houve omissão de nossa parte. Ao
contrário, sempre nos colocamos frontalmente
contra este projeto que, ao nosso ver, é excludente, ao impedir o acesso dos cidadãos à
Justiça”, concluiu Leonardo Campos.
Por: Mel Mendes/Assessoria de Imprensa
OAB-MT

fornecedor, a um custo de
oportunidade indesejado, de
natureza irrecuperável”.
Assim, o Tribunal entendeu que o empregador, ao
não empreender ato que lhe
competia (dar baixa do contrato na CTPS), levou a parte
hipossuficiente da relação a
desperdiçar seu tempo, pois
precisou ingressar em juízo para obter seus direitos.
Diante disso, é possível a
aplicação da teoria do desvio produtivo e é inegável o
dever do empregador de indenizar o empregado lesado.
O TST acabou então negando provimento ao recurso
da empresa empregadora,
confirmando a aplicação da
teoria do desvio produtivo.
Fonte: Conjur
1380-97.2018.5.17.0141

STF atende OAB e decide que é
inconstitucional limitar concessão de
liminar em mandado de segurança
A OAB Nacional obteve, neste (9/5), mais uma
importante vitória para a
advocacia e a cidadania.
A ação direta de inconstitucionalidade nº 4.296,
proposta pela Ordem, foi
julgada procedente pelo
Supremo Tribunal Federal
(STF), que decidiu que são
inconstitucionais normas
que proíbem a concessão
de liminar em mandado
de segurança na compensação de créditos tributários. A decisão do STF se
deu sobre trechos da Lei
do Mandado de Segurança
(Lei 12.016/09) que limitam
a concessão de liminares
neste tipo de ação.
O presidente nacional
da OAB, Felipe Santa Cruz,
classificou a decisão como
um importante avanço civilizatório. “Os ministros da
Suprema Corte entenderam
que, ao limitar a concessão
de liminar, os dispositivos
acabavam por ferir a Constituição Federal, que prevê
o mandado de segurança
para impedir que a Administração Pública ocasione
lesão ou ameaça de lesão a
direito líquido e certo do
cidadão”, apontou Santa
Cruz.
Para o presidente da
Comissão Nacional de Es-

Reprodução

tudos Constitucionais e
procurador constitucional
da OAB, Marcus Vinicius
Furtado Coêlho, trata-se de
“importante vitória para o
devido processo legal e para
a cidadania, pois permite a
concessão de medida liminar para evitar atos abusivos por parte do poder público, independentemente
de sua prévia audiência e
em matérias tributárias
relevantes”. Redação JA cominformações da assessoria
de imprensa OAB-CF
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Imóvel indivisível em copropriedade pode ser leiloado,
mas penhora só deve recair sobre cota do devedor
Nas execuções judiciais,
para que haja o leilão de imóvel indivisível registrado em
regime de copropriedade, a
penhora não pode avançar
sobre a cota da parte que não
é devedora no processo, cujo
direito de propriedade deve
ser assegurado. Estabelecida
essa limitação à penhora, é
permitida a alienação integral
do imóvel, garantindo-se ao
coproprietário não devedor as
proteções previstas pelo Código de Processo Civil (CPC)
de 2015 – como a preferência
na arrematação do bem e a
preservação total de seu patrimônio, caso convertido em
dinheiro.
O entendimento foi estabelecido pela Terceira Turma
do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) ao reformar acórdão do
Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios (TJDFT) que indeferiu pedido de
leilão judicial de imóvel indivisível. No caso, a penhora re-

caiu sobre a metade do bem,
correspondente à cota-parte
do devedor.
“Ao coproprietário do bem
indivisível até podem ser impostas a extinção do condomínio e a conversão de seu
direito real de propriedade
pelo equivalente em dinheiro – por uma necessidade de
conferir eficiência ao processo executivo –, porém, até que
isso ocorra, quando ultimada a
alienação judicial, sua parcela
do bem deve permanecer livre
e desembaraçada”, afirmou a
relatora do recurso, ministra
Nancy Andrighi

Prerrogativas
do não devedor

Segundo a magistrada,
nos termos do artigo 843 do
CPC/2015, é admitida a alienação integral de bem indivisível em qualquer hipótese de
propriedade em comum, resguardando-se ao proprietário
alheio à execução o equivalen-

te em dinheiro de sua cota na
propriedade.
A relatora também destacou que o código garante
ao coproprietário o direito de
preferência na arrematação,
caso não queira perder sua
propriedade mediante compensação financeira. Além
disso, se não exercer essa prerrogativa, o coproprietário não
devedor conserva o seu direito
à liquidação de sua cota-parte
no valor da avaliação do imóvel
– e não mais conforme o preço obtido na alienação judicial,
como ocorria no CPC/1973.
Como resultado do novo
quadro normativo introduzido
pelo CPC/2015, Nancy Andrighi destacou que a oposição de
embargos de terceiro pelo cônjuge ou coproprietário alheio
à execução se tornou desnecessária, tendo em vista que a
lei passou a conferir proteção
automática ao seu patrimônio.
“É suficiente, de fato, que o
coproprietário, cônjuge ou não,

seja oportunamente intimado da penhora e da alienação
judicial, na forma dos artigos
799, 842 e 889 do código, a fim
de que lhe seja oportunizada
a manifestação no processo,
em respeito aos postulados
do devido processo legal e
do contraditório”, apontou a
magistrada.

Indisponibilidade
Em seu voto, a ministra
também lembrou que o ato de
penhora importa individualização, apreensão e depósito
dos bens do devedor; após efetivado, resulta em indisponibilidade sobre os bens afetados à
execução – tratando-se, assim,
de gravame imposto pela Justiça com o objetivo de realizar,
de forma coercitiva, o direito
do credor.
“É indubitável que esse
gravame judicial não pode
ultrapassar o patrimônio do
executado ou de eventuais
responsáveis pelo pagamento

Reprodução

do débito, seja qual for a natureza dos bens alcançados”,
concluiu a relatora ao reformar o acórdão do TJDFT e autorizar a alienação judicial da
integralidade do imóvel. Com
informações da Assessoria STJ
/ Foto: Reprodução
Leia o acórdão.
Esta notícia refere-se ao(s)
processo(s):
REsp 1818926

COMPLEMENTAÇÃO DE DECISÃO

Alexandre explica hipóteses em que cabe vinculação de valores de processos
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, prestou esclarecimentos
adicionais sobre sua decisão, de fevereiro deste ano, que atribuiu à União a destinação de
valores obtidos em condenações ou acordos
de colaboração, desde que não haja vinculação
legal expressa. Na ocasião, o magistrado proibiu
o Ministério Público de gerir esses valores.
Após pedidos da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) e da Corregedoria do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o
ministro complementou sua fundamentação,
para explicar casos específicos aos quais a decisão não se aplica.
Alexandre lembrou que a decisão exclui
hipóteses legais que prevejam diretamente a
destinação específica dos valores ou bens provenientes de condenações ou acordos.
Dessa forma, a decisão não altera as modalidades de justiça consensual estabelecidas
pela Lei 9.099/1995. Na transação penal, por
exemplo, a lei autoriza o magistrado a aplicar
imediatamente pena restritiva de direitos ou
multas, a serem especificadas na proposta.
Além disso, na suspensão condicional do processo, a norma permite que o Judiciário especifique outras condições às quais a suspensão
fica subordinada, desde que adequadas ao fato
e à situação do acusado.
Da mesma forma, a decisão não se aplica ao
trecho da Lei 9.605/1998 que autoriza o juiz a
fixar prestação pecuniária direcionada à vítima
ou a entidades com fins sociais.

Por fim, Alexandre explicou que há previsão legal específica para destinação de
recursos oriundos de condenações criminais proferidas no estado de São Paulo.
Isso porque tal autorização
segue a Resolução 154/2012
do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), bem como a
Lei Estadual 9.171/1995, que
institui o Fundo Penitenciário do Estado de São Paulo,
financiado com receitas do
Fundo Penitenciário Nacional e das multas penais
aplicadas pelo Judiciário
paulista. Fonte: Conjur
ADPF 569

Rosinei Coutinho / STF
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Campanha de doação de sangue é prorrogada até 28/06
Podem participar advogados e advogadas de Cuiabá e do interior de MT
A Caixa de Assistência dos
Advogados de Mato Grosso
(CAA/MT) prorrogou até o
dia 28 de junho a campanha
“Doe sangue, multiplique a
esperança”. Podem participar
da ação advogados e advogadas de Cuiabá e do interior
de Mato Grosso. Aqueles que
doarem sangue concorrerão a
um final de semana no Malai
Manso Resort, em Chapada
dos Guimarães (MT).
“Como braço social do
Sistema OAB Mato Grosso,
temos por missão cuidar do
advogado, da advogada e suas
famílias, mas também de fomentar campanhas solidárias
em prol do bem comum. Sabemos que os estoques de sangue estão aquém do ideal nos
hemocentros, então conclamo
a advocacia mato-grossense a
abraçar essa importante causa”, observa o presidente da

CAA/MT, Itallo Leite.
Ele lembra que uma bolsa
de sangue doada pode salvar
até quatro vidas. “Quando se
doa sangue, vidas se renovam
e sonhos ganham novas oportunidades de serem realizados”, frisa Itallo Leite.
Em Cuiabá, os profissionais da advocacia deverão
fazer a doação no MT Hemocentro, na região central. No
interior, estão aptas a coletar
sangue as Unidades de Coleta e Transfusão das seguintes
cidades: Água Boa, Alta Floresta, Barra do Bugres, Barra do
Garças, Cáceres, Colíder, Jaciara, Juara, Juína, Porto Alegre do Norte, Primavera do
Leste, Rondonópolis, Sinop,
Sorriso e Tangará da Serra.
Para ser doador, é preciso
ter idade entre 18 e 65 anos;
estar bem de saúde; ter peso
superior a 50kg e apresentar

documento oficial com foto
(RG, CNH ou Carteira da OAB).
MALAI MANSO RESORT –
A CAA/MT sorteará um final
de semana para até dois adultos e até duas crianças com
idades de até nove anos de
idade (acomodadas em poltrocama) no Malai Manso Resort.
Estão aptos a concorrer
ao prêmio os profissionais
da advocacia, devidamente inscritos na OAB-MT e
adimplentes com a anuidade
de 2019. Após a doação, o(a)
advogado(a) deverá enviar
comprovante emitido pelo
hemocentro ou unidade de
coleta, nome completo e número da OAB para o whatsapp
(65) 9976-0146 até dia 28 de
junho. O sorteio será, ao vivo,
dia 30 de junho.
Acesse nosso site e leia
o regulamento do sorteio na
íntegra: www.caamt.com.br .

Reprodução

Diretoria participa do “Ao Encontro da
Advocacia” e visita quatro subseções

A Diretoria da Caixa de
Assistência dos Advogados de
Mato Grosso (CAA/MT) participou, entre os dias 17 e 18 de
junho, da terceira edição do
projeto “Ao Encontro da Advocacia”. Coordenada pela OAB-MT, a ação percorreu mais de
1.300 quilômetros, reunindo
mais de 200 profissionais da
advocacia em passagem pelas
subseções da OAB em Comodoro, Pontes e Lacerda, Mirassol D’Oeste e Cáceres.
“Estar junto aos colegas
do interior, trocando experi-

ências e entendo as reais necessidades de cada localidade
é sempre um momento ímpar
que norteia as nossas ações.
São nesses encontros, também, que prestamos contas do
trabalho realizado pela Caixa
de Assistência em benefício
da advocacia mato-grossense”, informou o presidente da
CAA/MT, Itallo Leite.
“Estar presente no interior não é obrigação, é um
prazer. Realizamos visitas às
subseções desde 2016 e nesta
gestão, ainda que impedidos

em alguns momentos pelas
restrições da pandemia, não
deixamos de estar presentes.
Encerramos mais esta etapa
cansados, mas revigorados por
toda a troca que tivemos esses
dias”, afirmou o presidente da
OAB-MT, Leonardo Campos.
Nas cidades de Comodoro
e São José dos Quatro Marcos (pertencente à subseção
da OAB/Mirassol D’Oeste), os
prefeitos municipais, por meio
de decretos, declararam as diretorias do Sistema OAB-MT
como Hóspedes Oficiais.

A CAA/MT esteve representada no “Ao Encontro da
Advocacia” pela secretária-geral, Clarissa Lopes; pelo
secretário-geral adjunto, Fabrício Pavan; pelo diretor-tesoureiro, Leonardo Vergani ; e
pelas diretoras Martha Caovilla
e Roseni Farinaceo.
Participaram ainda da
comitiva que percorreu as
subseções a vice-presidente
da OAB-MT, Gisela Cardoso,
o diretor-tesoureiro da OAB-MT, Helmut Daltro; a conselheira federal e presidente da

Reprodução

Comissão Nacional de Direito.
Ambiental, Ana Carolina Barchet; os conselheiros estaduais
da OAB-MT Adriana Tanssini,
Alinor Sena Rodrigues e Gustavo Tostes Cardoso; os presidentes das comissões temáticas de Defesa dos Direitos
dos Animais, Glaucia Amaral;
dos Juizados Especiais, Munir
Salomão; de Defesa dos Honorários Advocatícios, Max
Ferreira Mendes; de Políticas
sobre Drogas, Nestor Fidélis;
e da Jovem Advocacia, Pedro
Marques.
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Na pandemia, empresas
parceiras oferecem boxes
juninos à advocacia
A chegada dos meses de
junho e julho remete à festa
junina. Era nessa época que
a Caixa de Assistência dos
Advogados de Mato Grosso
(CAA/MT) realizava o tradicional “Arraiá da Advocacia”,
mas com a pandemia do
novo coronavírus, o evento
teve que ser suspenso.
Para não deixar a data
passar em branco, empresas parceiras se reuniram e
estão oferecendo boxes juninos aos profissionais da
advocacia.
Entre as opções, há
aqueles que servem até duas
pessoas ou a família toda.

No cardápio, prevalecem
os quitutes típicos: curau,
bolo de milho, canjica e pamonha. Algumas empresas
oferecem um menu salgado,
com o tradicional trio: Maria Izabel, farofa de banana
e feijão empamonado.
A compra dos combos
deverá ser feita diretamente
com as parceiras da CAA/
MT, segundo condições de
pagamento e entrega por
elas estabelecidas.
Confira as alternativas de caixas juninas disponíveis para as cidades
de Campo Verde, Cuiabá e
Várzea Grande:

CAA/MT disponibiliza Auxílio Alimentação aos profissionais da advocacia
A Caixa de Assistência dos Advogados de Mato Grosso (CAA/MT) informa que continua em vigor o Auxílio
Alimentação. Este benefício concede
cesta básica (in natura) ao profissional
da advocacia em situação de carência
econômica em decorrência da pandemia do Covid-19.
“O papel de assistir aos advogados
e advogadas em um momento tão difícil mostra quantas fragilidades ainda
precisamos superar. E, nesse caminho

de descobertas, a CAA/MT é a casa da
assistência, é o espaço onde cada advogada e advogado pode buscar esse
apoio, seja na troca de experiências ou
no amparo social”, destaca o presidente da CAA/MT, Itallo Leite.
Ele lembra que todo o processo, da
solicitação até a finalização, é online.
“Todos os pedidos deverão ser encaminhados ao e-mail auxilios@caamt.
com.br, e cada profissional da advocacia poderá fazer até três solicita-

ções, respeitando o intervalo de duas
semanas entre elas”, informa.
Importante destacar que esse
auxílio tem a 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) solicitações de cestas básicas, levando
em consideração o fato que acontecer
primeiro.
Veja os requisitos para solicitação
do Auxílio Alimentação:

- Estar adimplente com a anuidade profissional até 2019
- Encaminhar, via e-mail, requerimento 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, Declaração de Hipossuficiência (de próprio
punho e salva em pdf)
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Nulidade do interrogatório por inversão da ordem
é relativa e exige prova de prejuízo para o réu
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirmou o entendimento de que a nulidade decorrente
da inversão da ordem do interrogatório
– prevista no artigo 400 do Código de
Processo Penal (CPP) – é relativa, sujeita
à preclusão e demanda a demonstração
do prejuízo sofrido pelo réu.
O colegiado negou o pedido de
revisão criminal de acórdão da Sexta
Turma que, por não observar nenhuma
nulidade, manteve em 12 anos de reclusão a condenação de um réu acusado
de abuso sexual contra sua sobrinha de
nove anos.
Para a defesa, houve nulidade absoluta na condenação, uma vez que o
réu foi interrogado antes da vítima e das
testemunhas de acusação.

STF
O relator, ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, ressaltou que o STJ, acompanhando o entendimento do plenário
do Supremo Tribunal Federal (STF) no
julgamento do HC 127.900, estabeleceu
que o rito processual para o interrogatório, previsto no artigo 400 do CPP,
deve ser aplicado a todos os procedimentos regidos por leis especiais.
Segundo o magistrado, a Quinta Turma do STJ tem precedentes no
sentido de que, para se reconhecer
nulidade pela inversão da ordem de
interrogatório, “é necessário que o inconformismo da defesa tenha sido manifestado tempestivamente, ou seja, na
própria audiência em que realizado o
ato, sob pena de preclusão. Além disso,
é necessária a comprovação do prejuízo que o réu teria sofrido com a citada
inversão”.

res da Fonseca verificou que o acórdão
submetido à revisão criminal não destoa
da jurisprudência, pois entendeu que a
questão relativa à nulidade processual
estaria preclusa, já que não foi alegada
pela defesa tempestivamente na própria audiência em que houve o interrogatório, mas apenas em embargos
de declaração na apelação; além disso,
não houve a demonstração de efetivo
prejuízo ao réu.
Reprodução

No entanto, ele lembrou que a Sexta
Turma já se posicionou pela desnecessidade da demonstração do prejuízo decorrente da inversão da ordem do interrogatório do réu, em processo no qual
foi condenado, visto que a condenação
já corresponderia ao prejuízo. No mesmo julgado, os ministros consideraram
que, por se tratar de prejuízo implícito
(ou presumido), não haveria preclusão
para a arguição da nulidade referente
à inobservância do artigo 400 do CPP.

Provas independentes
De acordo com Reynaldo Soares da
Fonseca, a concretização do interrogatório antes da oitiva de testemunhas e
da vítima priva o acusado do acesso à
informação, já que se manifestará antes
da produção de parcela importante das
provas. “A inversão do interrogatório,
portanto, promove nítido enfraquecimento dos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa – indevido, ao meu ver, no âmbito da persecução penal”, declarou.
Na avaliação do magistrado, porém, não se pode considerar presumi-

do o prejuízo decorrente da inversão
da ordem do interrogatório do réu,
unicamente em virtude da superveniência de condenação. Para ele, há que
se verificar, no mínimo, se a condenação
se amparou em provas independentes,
idôneas e suficientes para determinar
a autoria e a materialidade do delito,
mesmo que desconsiderados os depoimentos das testemunhas, “pois não há
utilidade em anular uma sentença que,
de toda forma, se manteria com base em
outros fundamentos independentes”.
O relator também afirmou que o
argumento da desnecessidade de arguição do vício processual na audiência
de instrução e julgamento “transmuta
a nulidade relativa em nulidade absoluta, essa sim que pode ser reconhecida e declarada, mesmo de ofício, em
qualquer grau de jurisdição e que não
admite a convalidação ou repetição do
ato procedimental”. Contudo, o ministro
lembrou que, para a jurisprudência do
STF, a inversão na ordem do interrogatório do réu constitui nulidade relativa
e sujeita à preclusão.
No caso em análise, Reynaldo Soa-

Divergência
Ao divergir do relator, o ministro
Rogerio Schietti Cruz lembrou que a
Lei 11.719/2008 – editada quatro anos
antes do interrogatório em discussão
– mudou os procedimentos e deixou
claro que o acusado deve ser interrogado por último. Ele afirmou que o interrogatório é, essencialmente, um ato
de autodefesa, mas não foi dada ao réu
a possibilidade de se manifestar, ao final
da instrução, sobre os fatos apontados
pelas testemunhas ou sobre as provas
da acusação – com o que poderia ter
influenciado na formação do convencimento do juiz.
“Não há como se imputar à defesa
do acusado o ônus de comprovar eventual prejuízo em decorrência de uma
ilegalidade para a qual não deu causa e
em processo que já resultou na sua própria condenação. Isso porque não há,
num processo penal, prejuízo maior do
que uma condenação resultante de um
procedimento que não respeitou as diretrizes legais”, completou o ministro.O
número deste processo não é divulgado
em razão de segredo judicial.
Fonte: Assessoria STJ

Comissão do Direito do Idoso da OAB-MT cobra cumprimento da
lei que garante desconto em passagens de ônibus intermunicipais
A Comissão de Direitos
Humanos, Defesa dos Direitos
da Mulher, Cidadania, Amparo
à Criança, ao Adolescente e ao
Idoso da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) se
reuniu na última terça-feira
(8) para debater a Lei Estadual 10.320/2015. Na sessão, o
representante da Ordem dos
Advogados do Brasil –Seccional Mato Grosso (OAB-MT)
cobrou a ampla divulgação e
cumprimento da lei que garante desconto a pessoas de
60 anos ou mais, com renda
de até dois salários mínimos,
na compra de passagens de
ônibus intermunicipais.
Segundo o presidente da

Comissão do Direito do Idoso
da OAB-MT, Isandir Rezende,
a ordem recebe inúmeras denúncias sobre situações nas
quais a lei não é cumprida.
Além disso, de acordo com
ele, há uma carência grande
de informações sobre a legislação por parte da população
beneficiada, o que dificulta que contribuam também
com a cobrança pelo cumprimento da lei.
“O Poder Legislativo fez a
sua parte criando a lei. A execução, acompanhamento e
fiscalização é responsabilidade do Poder Executivo. Muita
gente não sabe que existe uma
lei que garante aos idosos 50%

de desconto na compra das
passagens de ônibus quando
as duas vagas gratuitas destinadas a este público já estiverem ocupadas. O Governo
do Estado precisa divulgar e
orientar a população para que,
com o conhecimento da lei, os
idosos de Mato grosso possam
acessar esse direito”, afirmou
o advogado.
Como resultado da reunião, o Ministério Público do
Estado de Mato Grosso (MP-MT), por meio de seu representante na Comissão, o
promotor de Justiça Wagner
Fachone, se comprometeu em
instaurar procedimento administrativo com objetivo de

Reprodução

garantir o cumprimento da
lei. Além disso, o presidente
da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos
Delegados (AGER-MT), Luís
Alberto Nespolo, a garantiu
que a fiscalização será intensificada e que serão realizados
estudos para disponibilização
de materiais informativos sobre o direito ao desconto nos

pontos de vendas de passagens intermunicipais.
Serviço - Denúncias sobre
o descumprimento dos direitos
dos idosos podem ser feitas à
Ouvidoria do Ministério Público por meio do telefone 127. A
ligação é gratuita. Redação JA
com informações da Assessoria de Imprensa OAB-MT
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Ausência de prova na inicial da ação
previdenciária leva à extinção do
processo sem julgamento do mérito
Segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), em julgamento sob o rito dos
recursos repetitivos, e com aplicação restrita a ações previdenciárias,
“a ausência de conteúdo probatório
eficaz a instruir a inicial implica a
carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do
processo, impondo a sua extinção
sem o julgamento do mérito” e a
consequente possibilidade de o autor
ajuizar novamente a ação (art. 268 do
CPC), caso reúna os elementos necessários a tal iniciativa.”
Sob esse fundamento, a 1ª Turma do Tribunal Regional Federal
da 1ª Região (TRF1) julgou extinto o
processo, sem resolução do mérito e

por isso não conheceu da apelação,
ou seja, não chegou a julgar o pedido, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), de
reforma da sentença que concedeu à
autora o beneficio de aposentadoria
especial rural.
Ao analisar o caso, o relator, desembargador federal Wilson Alves de
Souza, constatou que a autora, ora
apelada, não juntou ao processo documentos em nome próprio capazes
de constituir prova, ou mesmo início
razoável de prova, do exercício de
atividade rural. Destacou ainda o relator que o INSS trouxe contraprovas
de que o cônjuge da autora mantinha
vínculos na categoria de segurado urbano, não havendo como ser verifica-

Reprodução

da a condição de segurada especial
da apelada, o que a tornaria apta a
receber o benefício requerido.
Por esse motivo, e conforme a
jurisprudência do STJ citada acima,
o magistrado votou pela extinção do
processo, sem resolução do mérito.
Concluiu o relator que, conforme decidido pelo Supremo Tribunal
Federal (STF), as parcelas que foram
recebidas pela antecipação de tutela
até o presente momento são irrepetí-

veis, ou seja, não são passíveis de restituição por visarem a sobrevivência
da pessoa, ficando, entretanto, esse
ponto com a eficácia suspensa até a
conclusão do julgamento do Tema
692 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Colegiado, por unanimidade,
acompanhou o voto do relator.
Processo:
1000451-52.2019.4.01.9999
Assessoria de Comunicação /Tribunal Regional Federal da 1ª Região

Assessoria

SOS MULHER

Governo do Estado e Judiciário
lançam ferramentas para quebrar
o ciclo da violência doméstica
As mulheres que vivenciam situação de violência doméstica e familiar terão, a partir desta terça-feira
(22.06), mais duas ferramentas para
quebrar o ciclo da violência. Trata-se

do aplicativo ‘SOS Mulher MT – Botão do Pânico’ e do ‘site Medida Protetiva On-line’, ambos desenvolvidos
pela Polícia Civil de Mato Grosso, em
parceria com o Poder Judiciário do
Estado e da Secretaria de Segurança
Pública (Sesp).
A cerimônia de lançamento contará com a presença do governador
Mauro Mendes e demais autoridades, e será realizada às 14h do dia 22
de junho, de forma híbrida, ou seja,
parcialmente presente no Auditório
Gervásio Leite, localizado no TJ-MT,
bem como pelo canal oficial do Judiciário no YouTube.
O aplicativo permitirá que a
mulher tenha acesso ao Botão do
Pânico, um pedido de socorro no
formato virtual, quando o agressor
descumprir a medida protetiva. Ao
acionar o botão, em 30 segundos o
pedido chega ao Centro Integrado
de Operações de Segurança Pública
(Ciosp) da Secretaria de Estado de
Segurança Pública (Sesp). O Ciosp
enviará a viatura mais próxima, em
socorro à vítima.
É importante ressaltar que o Botão do Pânico está disponível para
mulheres que moram nas cidades
de Cuiabá, Várzea Grande, Cáceres
e Rondonópolis, onde já tem unida-

des do Ciosp. Também é necessário
lembrar que para ter acesso à ferramenta, um juiz precisa autorizar
a liberação, que é solicitada no momento em que a vítima requere a
medida protetiva.
Para as mulheres das demais
cidades o aplicativo oferece as demais funcionalidades, como canal
de denúncias, solicitação de medida
protetiva e telefones de emergência.
Já o site ‘Medida Protetiva Online’
permite que a mulher vítima de violência possa solicitar o serviço sem
a necessidade se deslocar até uma
delegacia. Mulheres de todo o estado
podem solicitar medida protetiva online, pelo site ou pelo aplicativo SOS
Mulher. Assim que a vítima preenche
todos os dados, a medida protetiva
será analisada por um delegado que,
na sequência envia para um juiz para
análise do pedido. A medida protetiva já é integrada ao Processo Judicial
eletrônico (PJe), de forma ágil e segura, com resposta à vítima em poucas
horas. Redação JA com informações da
assessoria de imprensa
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STJ: É ilícita prova obtida por meio
de prints do WhatsApp Web
A 6ª turma do STJ reconheceu que mensagens obtidas
por meio do print screen da tela
do WhatsApp Web devem ser
consideradas provas ilícitas,
e, portanto, desentranhadas
dos autos. Para os ministros,
eventual exclusão de mensagem enviada ou recebida não
deixa vestígios, seja no aplicativo, seja no computador, e, por
conseguinte, não pode jamais
ser recuperada para efeitos de
prova em processo penal.
Consta dos autos que o paciente foi denunciado, com outros dois corréus, pela prática
do crime previsto no art. 333,
parágrafo único, do CP, tendo
suscitado, em sede de resposta
à acusação, a nulidade de todo
o inquérito policial e das decisões concessivas de cautelares.
Os pleitos foram afastados
pelo juízo de primeiro grau, o
que fez com que a defesa impetrasse habeas corpus na
origem, tendo o Tribunal local
denegado a ordem.
Ao STJ, a defesa aduz
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constrangimento ilegal, ao argumento de que os prints das
telas de conversas do WhatsApp Web, juntadas à denúncia
anônima, não têm autenticidade porque não apresentada
a cadeia de custódia da prova,
portanto, é de ser considerada ilícita e desentranhada dos
autos.
O relator, ministro Nefi
Cordeiro, observou que o Tribunal estadual não verificou a
“quebra da cadeia de custódia”,
pois entendeu que nenhum

elemento probatório demonstrou que houve adulteração
das conversas espelhadas pelo
WhatsApp Web, alteração na
ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de
quem quer que seja, a ponto de
invalidar a prova.
Nefi ressaltou, contudo,
que a 6ª turma tem precedente segundo o qual é inválida a
prova obtida pelo espelhamento de conversas do WhatsApp
Web via código QR Code.
“Eventual exclusão de

mensagem enviada (na opção
“Apagar somente para Mim”)
ou de mensagem recebida
(em qualquer caso) não deixa
absolutamente nenhum vestígio, seja no aplicativo, seja
no computador emparelhado,
e, por conseguinte, não pode
jamais ser recuperada para
efeitos de prova em processo
penal, tendo em vista que a
própria empresa disponibilizadora do serviço, em razão
da tecnologia de encriptação
ponta-a-ponta, não armazena
em nenhum servidor o conteúdo das conversas dos usuários.”
Diante disso, considerou
que mensagens obtidas por
meio do print screen da tela
da ferramenta WhatsApp Web
devem ser consideradas provas
ilícitas, e, portanto, desentranhadas dos autos. O ministro
manteve, no entanto, as demais provas produzidas após
as diligências prévias da polícia
realizadas em razão da notícia
anônima dos crimes.
Em embargos o pacien-

te afirmou haver contradição
quanto ao alcance do reconhecimento da nulidade da prova.
O novo relator, desembargador convocado Olindo Menezes, ressaltou que não há ilegalidade quanto à manutenção
das demais provas produzidas
após as diligências prévias da
polícia realizadas em razão da
notícia anônima dos crimes,
pois “a abertura do inquérito
policial, a produção de outras
provas a partir da notícia anônima do crime, e a decisão que
autorizou a quebra do sigilo
telefônico não consideraram
apenas a notícia anônima das
condutas criminosas apresentada juntamente com as imagens das conversas do aplicativo WhatsApp, mas também se
verificam outras providências
após o recebimento da notícia
apócrifa, como por exemplo,
a oitiva de testemunhas e a
requisição de cópia das Notificações de Imposição de Penalidades Interestadual”, razão
pela qual foram mantidas.
Assim, rejeitou os embargos de declaração. A decisão foi
unânime.
Processo: RHC 133.430
Por: Redação do Migalhas

Comissão requer ao Fonaje alteração de enunciado que versa sobre
honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença
Em reunião junto a presidência do
Fórum Nacional de Juizados Especiais
(Fonaje) realizada no dia 26 de maio, a
Comissão Especial dos Juizados Especiais da Ordem dos Advogados do
Brasil apresentou documento contendo 11 propostas de modificações
e revogações de enunciados que, de
acordo com a Comissão, se encontram
em total desconformidade com a legislação vigente no país.
Duas propostas prioritárias foram apontadas, entre elas a que requer modificação do enunciado nº 97
do Fonaje com aplicação integral do
artigo 523 do Código do Processo Civil
(CPC) aos Juizados Especiais Cíveis.
Com isso, seriam incluídos os parágrafos 2º e 3º, que versam sobre a incidência de multa e acréscimo de dez
por cento nos honorários advocatícios
em caso de não pagamento voluntário
da condenação.
O presidente da OAB-MT, Leonardo Campos, destaca que a proposta
já vem sendo debatida há, pelo menos, três anos pela entidade, tanto
no âmbito da Comissão de Juizados
Especiais, quanto nas Comissões de
Defesa dos Honorários Advocatícios e
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de Direito Civil e Processo Civil.
“A apresentação da proposta é fruto de uma série de esforços em defesa das prerrogativas da advocacia.
A aplicação integral do artigo 523 do
CPC no âmbito dos juizados, além de
fazer valer o texto legal, é uma questão de justiça aos profissionais. Para
nós, honorário advocatício é cláusula

pétrea para a advocacia”, afirmou o
presidente da Seccional.
Para o presidente da Comissão de
Juizados Especiais da OAB-MT, Munir Salomão, a proposta encaminhada
refletirá positivamente de forma imediata para toda advocacia brasileira. “É
uma pauta extremamente importante
que terá reflexos imediatos em todo

o sistema, resultando diretamente na
celeridade dos procedimentos de execução, bem como reforçando as decisões prolatadas pelos magistrados”.
Salomão reforça que os enunciados estabelecidos no FONAJE são
elaborados de forma unilateral, considerados meramente argumentativos
e não possuem força de lei. “Diante
disso, em nossa análise, a limitação
imposta pelo Enunciado nº 97 do Fonaje não possui justificativas sustentáveis dentro do ordenamento jurídico
brasileiro atual”, explica.
Segundo ele, a reunião entre o Fonaje e a Comissão Nacional se pautou
na “concordância de que só a cooperação estreita entre a advocacia e a
magistratura torna possível melhorar
a prestação jurisdicional dentro dos
microssistemas dos Juizados Especiais”, concluiu o advogado.
As propostas apresentadas pela
Comissão Nacional de Juizados Especiais da OAB-MT ao Fonaje serão debatidas internamente no órgão e, posteriormente, apreciadas pelo Fórum.
Por: Mel Mendes
Assessoria de Imprensa OAB-MT
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Lei com penas mais duras contra
crimes cibernéticos é sancionada
A partir deste (28/05), os crimes cibernéticos como fraude, furto e estelionato praticados com o uso de dispositivos eletrônicos
como celulares, computadores e tablets passarão a ser punidos com penas mais duras.
Foi publicada no Diário Oficial da União a Lei
14.155, de 2021, sancionada na quinta-feira (27)
pelo presidente Jair Bolsonaro.
A lei, que tem origem no Projeto de Lei
(PL) 4.554/2020, do senador Izalci Lucas (PSDB-DF), foi aprovada pelo Senado no início
do mês. O texto altera o Código Penal (Decreto-Lei 2.848, de 1940) para agravar penas
como invasão de dispositivo, furto qualificado
e estelionato ocorridos em meio digital, conectado ou não à internet.
Conforme a nova redação do Código, o
crime de invasão de dispositivo informático
passará a ser punido com reclusão, de um a
quatro anos, e multa, aumentando-se a pena
de um terço a dois terços se a invasão resultar em prejuízo econômico. Antes, a pena
aplicável era de detenção de três meses a um
ano e multa.
A penalidade vale para aquele que invadir
um dispositivo a fim de obter, adulterar ou
destruir dados ou informações sem autorização do dono, ou ainda instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita.
Já se a invasão provocar obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas,
segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas ou o controle remoto não autorizado do dispositivo invadido, a pena será
de reclusão de dois a cinco anos e multa. Essa

pena era de seis meses a dois anos e multa
antes da sanção da nova lei.
Na pena de reclusão, o regime de cumprimento pode ser fechado. Já a detenção é
aplicada para condenações mais leves e não
admite que o início do cumprimento seja no
regime fechado.

Furto qualificado
A lei acrescenta ao Código Penal o agravante do furto qualificado por meio eletrônico, com ou sem a violação de mecanismo de
segurança ou a utilização de programa malicioso, ou por qualquer outro meio fraudulento
similar. Nesse caso, a pena será de reclusão de
quatro a oito anos e multa.
Se o crime for praticado contra idoso ou
vulnerável, a pena aumenta de um terço ao dobro. E, se for praticado com o uso de servidor
de informática mantido fora do país, o aumento da pena pode ir de um terço a dois terços.

Estelionato
O texto inclui no Código Penal que a pena
do estelionato será de reclusão de quatro a
oito anos e multa quando a vítima for enganada e fornecer informações por meio de redes
sociais. Anteriormente o estelionatário — indivíduo que engana alguém e causa prejuízo
a essa pessoa para obter vantagem ilícita —
podia ser punido com pena reclusão de um a
cinco anos e multa.
Assim como no furto qualificado, a pena
para estelionato via meio eletrônico é aumentada se for utilizado servidor fora do território
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nacional ou se o crime for praticado contra idoso ou vulnerável.
Quando o estelionato for
praticado por meio de depósito,
emissão de cheques sem fundos ou mediante transferência
de valores, a competência será
definida pelo local do domicílio
da vítima.

Explosão de casos
Ao apresentar o projeto no
ano passado, Izalci Lucas apontou que o Brasil ocupava então o terceiro lugar no ranking
mundial em registros de fraudes
eletrônicas. Uma das razões, segundo o senador, seria uma legislação branda para punir esse
tipo de crime.
“Líderes em segurança contra fraudes lamentam todo o
esforço para combater esse tipo
de crime enquanto a legislação

considerar essa prática como
um crime menor, cujas penas
são muitas vezes substituídas
por penas alternativas”, argumentou o senador.
Depois de passar pela primeira aprovação no Senado, o
texto seguiu para a Câmara e
retornou com alterações que
foram aprovados pelos senadores. O relator, Rodrigo Cunha
(PSDB-AL), concordou com o
argumentou de Izalci e recomendou a aprovação, que se
deu por unanimidade no Plenário do Senado.
“A atual orientação jurisprudencial acaba por estabelecer o
império da impunidade em relação a essas fraudes, com grave prejuízo à administração da
justiça e à sociedade em geral”,
avaliou Rodrigo Cunha.
Fonte: Agência Senado

DECISÃO

É inviável a análise e verificação de
informações que interferem na contagem de
prazo prescricional em sede de habeas corpus
ler o acórdão transitado em julgado para que o réu
comece a cumprir a pena, se será do momento em
que a acusação não pode mais recorrer ou se partir
do trânsito em julgado para todas as partes (art. 112,
inciso I, do Código Penal).
Ao analisar o caso concreto, dada a necessidade
de comprovação das múltiplas informações referentes ao processo, o magistrado concluiu que “o
pedido de habeas corpus baseado na prescrição da
pretensão executória requer a análise de diversas
informações, não apenas quanto ao trânsito em
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A

4ª Turma do Tribunal Regional Federal
da 1ª Região (TRF1) denegou a ordem de
habeas corpus impetrado pela Defensoria
Pública da União (DPU) para extinguir a punibilidade dos réus, alegando a ocorrência de prescrição
da pretensão executória, que é quando o Estado
perde o direito de executar a pena.
O relator, desembargador federal Néviton Guedes, apontou que o Supremo Tribunal Federal (STF)
decidirá a controvérsia sobre quando começa a va-

julgado para a acusação e início da execução da
pena, como também sobre ocorrência de incidentes que interferem diretamente na contagem do
prazo prescricional, sendo inviável na via estreita
do habeas corpus proceder-se a tal verificação”.
O Colegiado, por unanimidade, denegou a
ordem de habeas corpus, nos termos do voto do
relator.
Processo 1038753-77.2019.4.01.0000
Assessoria de Comunicação Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

12

|

Cuiabá, 20 de Junho de 2021

JORNALADVOGADO

VEM DE ZAP

CCJ da Câmara aprova intimação
judicial por aplicativo de mensagens
A Comissão de Constituição e Justiça
e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (16/6), o
Projeto de Lei 1.595/2020, que autoriza a
intimação judicial por meio de aplicativo
de mensagens.
Como a proposta, que veio do Senado,
tramitou em caráter conclusivo, poderá seguir para sanção presidencial, a não ser que
haja recurso para votação pelo Plenário.
Em 2017, o Conselho Nacional de
Justiça considerou válida a utilização do
WhatsApp para a comunicação de atos
processuais às partes. E diversos tribunais já adotaram o procedimento. Para o
autor do projeto, senador Tasso Jereissati, a previsão em lei contribui para que
a prática seja disseminada no país com
segurança jurídica.
A partir da sanção, as partes em processos judiciais e seus representantes que
manifestarem interesse por essa forma de
comunicação poderão ser intimados eletronicamente por meio de aplicativo de

mensagens. A intimação será considerada cumprida se
houver confirmação
de recebimento da
mensagem no prazo de 24 horas de
seu envio.
A resposta deverá ser encaminhada
por meio do aplicativo, em mensagem
de texto ou de voz,
usando-se as expressões “intimado(a)”, “recebido”, “confirmo o recebimento” ou outra
expressão análoga. Caso não haja confirmação de recebimento no prazo, deverá
ser feita outra intimação.

Justiça 4.0
A aprovação do PL1595/2020 reforça
o programa Justiça 4.0. Por meio dele, o
CNJ, em parceria com o Conselho de Justiça Federal e o Programa das Nações Uni-
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das para o Desenvolvimento (PNUD), busca
promover o acesso à Justiça por meio de
ações e projetos desenvolvidos para o uso
colaborativo de novas tecnologias e inteligência artificial.
“O Programa Justiça 4.0 está ligado
à evolução que aponta para a Justiça do
futuro. Ele representa a introjeção da tecnologia para fornecer maior efetividade
ao Poder Judiciário”, afirma o presidente
do CNJ, ministro Luiz Fux. Isso propicia

incremento da governança,
da transparência e da eficiência do Judiciário, com efetiva
aproximação com o cidadão e
redução de despesas.
O programa compreende
um pacote de projetos que são
levados aos tribunais, como
a plataforma Sinapses de desenvolvimento e cooperação
em inteligência artificial e a
Plataforma Digital do Poder
Judiciário, o Juízo 100% Digital
e o Balcão Virtual.
Além disso, ainda auxilia
no aprimoramento dos registros processuais primários,
higienização e envio dos dados para a Base Nacional de
Dados do Poder Judiciário
(DataJud) e na implantação
de extrator do Codex, que
consolida em texto decisões
e documentos, de modo a
servir de insumo para inteligência artificial e automatização do envio de informações ao DataJud. Com
informações da assessoria de
imprensa do CNJ.

ENGENHARIA SOCIETÁRIA

Marco legal das startups cria regime da “sociedade anônima simplificada”
O chamado marco
legal das startups (Lei
Complementar 182/21),
sancionado nesta terça-feira (1º/6) pelo
presidente Jair Bolsonaro, fez alterações
importantes na Lei das
sociedades por ações
(Lei 6.404/76 — LSA),
consideradas as mais
significativas dos últimos tempos. A principal delas diz respeito à
criação de condições
facilitadas para o acesso de companhias de
menor porte ao mercado de capitais, matéria que deve ser
regulada pela Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) — conforme o artigo
294-A da LSA. Apesar de a lei não usar
essa terminologia, o novo regime vem
sendo chamado de “sociedade anônima simplificada”
Assim, empresas menores vão poder deixar de captar dinheiro exclusivamente nos bancos, ofertando então
ações e títulos de dívida no mercado
de capitais. Segundo o artigo 294-B da
LSA — inserido pela LC 182 —, são consideradas “empresas de menor porte”
as que tenham receita bruta anual inferior a R$ 500 milhões.
“Em um momento em que o merca-

do de ações está aquecido, como agora,
a poupança privada está sendo desaguada no mercado de ações. É a melhor
maneira de financiar uma nova empresa, dar a ela um impulso inicial”, diz o
advogado Walfrido Warde Jr. Ao lado do
também advogado Rodrigo Monteiro de
Castro, ele foi um dos mentores de um
projeto de lei apresentado à Câmara
Federal em 2012 pelo deputado federal
Laercio Oliveira (PP-SE). Segundo Warde, a maior parte dos dispositivos desse
PL foi incorporada pela LC 182. Os dois
advogados também publicaram o livro
Regime Especial da Sociedade Anônima
Simplificada, pela editora Saraiva.
De acordo com as alterações, por

exemplo, a CVM poderá dispensar ou modular algumas exigências,
como a de instalação do
conselho fiscal a pedido
de acionistas; de intermediação de instituição
financeira em distribuições públicas de valores
mobiliários; de recebimento de dividendo
obrigatório; e quanto à
forma de publicações
determinadas pela LSA.
Outra alteração
importante na LSA diz
respeito a companhias
Dollar Photo Club
fechadas com receita bruta anual de até R$ 78 milhões,
que passam a poder, por força da lei,
publicar eletronicamente — e não em
jornais impressos — as documentações exigidas pela LSA. Essas empresas também poderão substituir livros
contábeis e outros documentos societários por registros mecanizados
ou eletrônicos. As previsões constam
do atual artigo 294 da LSA.
“Basta então constituir um sociedade anônima com regime simplificado, com um diretor só, sem os custos
de publicação — um manejo muito
mais simples —e buscar dinheiro no
mercado de capitais”, afirma Warde,
referindo-se também a outra mudan-

ça na LSA. É que partir de agora, segundo o artigo 143 da lei, a diretoria
das companhias será composta por
um ou mais membros. Antes da alteração, eram exigidos no mínimo dois
diretores.
Warde explica que até agora as pequenas e médias empresas se constituíam como sociedades limitadas, por
causa dos custos diretos e indiretos
envolvidos na criação e manutenção
de sociedades por ações, além das
dificuldades administrativas. Agora,
segundo o advogado, vai ficar mais
simples e mais barato para essas sociedades limitadas entrar no mercado de capitais, bastando para tanto a
conversão para o regime das sociedades anônimas.

Distribuição de dividendos
A LC 182 trouxe ainda outra novidade: a possibilidade de os dividendos serem distribuídos livremente, por
meio de decisão da assembleia geral,
mas desde que não seja prejudicado o
direito dos acionistas preferenciais de
receber os dividendos fixos ou mínimos a que tenham prioridade. Assim,
um sócio que tenha participação menor, mas que contribua com a sociedade por meio de seu próprio trabalho,
poderá auferir dividendos maiores —
em relação ao quinhão proporcional a
que antes teria direito. Fonte: Conjur

