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Tu és da justiça a clava forte!
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Presidente da 
CAA-MT diz que 
desagravo em 
defesa de advogada 
é ato de justiça

VIII 
Corrida da 
Advocacia 
será virtual
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Em audiência da OAB, Ministro reforça compromisso do 
Tac com Rota do Oeste e aproxima solução para BR 163

Nunca esteve tão próxima a solução para a continuidade 
da duplicação da BR-163, em Mato Grosso. Essa é a conclusão 
que tiveram os participantes da Audiência Pública realizada 
na tarde desta sexta-feira (16) pela ordem dos Advogados do 
brasil – Seccional Mato Grosso (OAB-MT), de forma híbrida 
e simultânea em Cuiabá, Sinop, Sorriso, Nova Mutum e Lucas 
do Rio Verde. Página 9

Juiz permite que réu sem endereço 
fixo seja citado por WhatsApp

FULANO ONLINE

Um tique cinza significa 
que a mensagem foi envia-
da. Ou seja, saiu do apare-
lho de telefone celular ou do 
computador do remetente e 
chegou ao servidor do What-
sApp. Dois tiques cinzas sig-
nificam que a mensagem foi 
entregue no aparelho do des-
tinatário. Dois tiques azuis, a 
mensagem foi lida. Ou: você 
acaba de ser intimado pelo 
Poder Judiciário. Página 3

OAB sugere isentar advogados da 
proposta de tributação de dividendos

PROFISSIONAIS LIBERAIS

Reprodução

Reprodução

Reprodução

Reprodução

O Conselho Federal da 
OAB emitiu parecer e nota 
contrários à tributação de 
lucros e dividendos, pro-
posta pelo governo federal à 
Câmara na última sexta-fei-
ra (25/6). A ordem considera 
que deveria haver uma ex-
ceção aos profissionais libe-
rais organizados em forma 
de pessoa jurídica, tais como 
advogados, médicos, dentis-
tas, engenheiros etc. Página 4

Prescrição declarada de ofício por juiz 
não se aplica ao Direito do Trabalho

AQUI, NÃO

O dispositivo do Código de Processo Civil que permite ao juiz declarar de ofício a pres-
crição não tem aplicação subsidiária no Direito Processual Trabalho. Esse entendimento foi 
utilizado pela 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho para afastar a prescrição decretada 
pelo juízo de primeiro grau sobre os direitos que um operador de máquina injetora cobrou de 
sua ex-empregadora. Página 5

Visitando mais uma vez o interior, 
caravana da OAB-MT inaugura 3 

salas da advocacia em Pedra Preta, 
Alto Garças e Alto Araguaia
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OS HONORÁRIOS NA AÇÃO DE IMPROBIDADE E O MICROSSISTEMA DE COMBATE À CORRUPÇÃO

O ÂMBITO DE APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE

é juíza de Direito Substituta do Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal e Territórios, 
especialista em Função Social do 
Direito pela Universidade do Sul de 
Santa Catarina – Unisul, mestre em 
Políticas Públicas e Direito pelo Centro 
Universitário de Brasília – Uniceub, 
coordenadora do Grupo Temático de 
Direito Público do Centro de Inteligência 
Artificial do TJDFT, integrante do 
Grupo de Pesquisa de Hermenêutica 
Administrativa do Centro Universitário de 
Brasília – Uniceub e integrante do Grupo 
de Pesquisa Centros de Inteligência, 
Precedentes e Demandas Repetitivas da 
Escola Nacional da Magistratura – Enfam.

é advogado em Cuiabá e 
membro da ABRACRIM 

Apesar de a Lei nº 8.429/92 não 
trazer disposições específicas 
acerca da condenação em ho-

norários advocatícios, o Superior Tribunal 
de Justiça, por meio do REsp 577.804/RS 
[1], pacificou o entendimento de que era 
possível a aplicação do disposto no artigo 
18 da Lei nº 7.347/1985 (ação civil pública), 
no sentido de afastar honorários sucum-
benciais em ações de improbidade, salvo 
comprovada má-fé, sob o fundamento de 
que faziam parte do mesmo microssistema 
de combate à corrupção.

No entanto, o PL nº 10.887/18, que trata 
das alterações à Lei nº 8.429/92, aprovado 
pela Câmara dos Deputados no mês de ju-
nho deste ano, previu em seu artigo 23-B, 
§2º, a possibilidade da condenação ao paga-
mento de honorários advocatícios em caso 
da improcedência da ação [2].

O dispositivo legal acima mencionado 
inverte a ordem anteriormente estabelecida 
no microssistema de combate à corrupção, 
segundo a qual a condenação em honorá-

rios advocatícios quando a ação fosse im-
procedente apenas nos casos em que fosse 
comprovada a má-fé, isso porque, dada a 
importância desse tipo de instrumento 
processual para a coletividade, os agentes 
responsáveis por sua propositura não po-
deriam ficar sujeitos a tal modalidade de 
condenação, uma vez que agiam em nome 
do interesse público, sem prejuízo da refe-
rida condenação quando a ação fosse base-
ada na má-fé, razão pela qual a condenação 
em honorários advocatícios não poderia se 
mostrar como um fato inibidor da proposi-
tura da ação de improbidade administrativa.

Pois bem. Na justificativa do substitu-
tivo ao PL nº 10.887/18 foi defendida a im-
possibilidade de o referido projeto afastar a 
possibilidade de condenação ao pagamento 
de honorários advocatícios em caso de im-
procedência, sob o fundamento de que se 
tratava de uma questão orçamentária ligada 
à renúncia de receita.

Porém, conforme já mencionado ante-
riormente, a norma já consta nos artigos 10 

e 13 da Lei nº 5.747/65 (ação popular) e nos 
artigos 17 e 18 da Lei nº 7.347/85 (ação civil 
pública), que integram, juntamente com a 
Lei nº 12.846 e a Lei nº 8.429/92, o micros-
sistema de combate à corrupção, conforme 
forma de garantir sua efetividade, sem pre-
juízo da condenação em caso de compro-
vação de má-fé.

Desse modo, dispensar um tratamento 
diverso a este último diploma legal retira a 
efetividade do microssistema, uma vez que 
a Lei nº 8.429/92 não pode ser considerada 
de forma isolada, sob pena de subverter o 
referido microssistema, afastando o país 
das obrigações assumidas em razão da 
ratificação dos tratados internacionais de 
combate à corrupção.

[1] www.stj.jus.br.

[2] Artigo 23-B, §2º, do PL nº 10.887/19 
- “Haverá condenação em honorários su-
cumbenciais em caso de improcedência da 
ação de improbidade”.

A nova Lei de Abuso de Autoridade 
- Lei 13.869, de 05 de setembro de 
2019, entrou em vigor em 03 de ja-

neiro de 2020. Na oportunidade, houve gran-
de trauma no recebimento dessa lei diante de 
graves fatos jurídicos e políticos que o Brasil 
estava e ainda está enfrentando.

De qualquer maneira, deve-se compreen-
der que a responsabilização de funcionários 
públicos é aspecto necessário ao Estado de 
Direito, conceito esse histórico e de grande 
valor humano. Não obstante, observa-se que 
a nova Lei de Abuso de Autoridade acabou 
por quebrar limites anteriormente definidos, 
especialmente diante dos crimes de prevari-
cação e de violência arbitrária que passavam 
impunes aos olhos da sociedade.

Os constantes abusos do Estado culmi-
naram na necessidade de criminalizar aquele 
que é detentor do poder de julgar e condenar 
a todos. Antes inatingível no topo da hierar-
quia, agora o Estado vê-se como réu, lutando 
contra si mesmo para que se puna em razão 
do desenfreado uso de seu poderio. Mas por 
óbvio, como observado, se quem é o réu tam-
bém é quem aplica a reprimenda, não será esta 
a mais severa ou a mais odiosa que se buscará 
como resultado. 

O anseio populacional pela responsabili-
zação daqueles que abusam de seu papel en-
quanto agentes do Estado fizeram com que os 
próprios representantes do povo formulassem 
e aprovassem normas, leis ou outros meios de 
controle de tais atos, demonstrando com isso 
uma função social e aplicação igualitária do 
poder punitivo.

A figuração do Estado ou de seus agentes 
no polo passivo da demanda, modestamen-
te apareceu aos poucos, evoluindo do cível, 

até o criminal. De fato, a fantasiosa “punição” 
penal que o Estado recebe não se equivale ao 
dano sofrido pela vítima, dadas as proporções 
comparativas entre o singular indivíduo e a 
intangível presença do Estado.

Portanto, o Legislador da Lei 13.869/2019 
teve o cuidado em colocar, de maneira desta-
cada, que todos os tipos penais, configurado-
res de crime de abuso de autoridade, exigem 
além do dolo, a especial finalidade de “preju-
dicar outrem”, bem como ainda beneficiar a si 
mesmo ou a terceiro, como sistematicamente 
vivenciamos por atos irresponsáveis e covar-
des, exclusivamente por mero capricho e/ou 
prazer, unicamente para satisfação pessoal, ao 
qual a legislação agora prevê sanções rígidas 
para estes nefastos casos.

Sem dúvida, o crime de abuso de autori-
dade consiste na violação aos direitos e garan-
tias fundamentais de natureza individual, ou 
seja, classificado pela doutrina como direitos 
fundamentais.

Importante esclarecer que, para se con-
figurar abuso de autoridade, o dolo deve ter a 
motivação certa, intencional e pré-definida, 
inexistindo, no Direito brasileiro, abuso de po-
der por mera negligência. Dessa forma, para 
que haja crime, o agente deve ter a finalidade 
específica de prejudicar outrem ou beneficiar 
a si mesmo ou a terceiro.

De mais a mais, o medo da “população 
carente” e submetida, a imposição pelo silên-
cio que é feita, a promessa de reiteração das 
truculências, sem se falar do temor generali-
zado que a população sente notadamente pelo 
aparato policial, reflete bem o sentimento das 
pessoas quando das abordagens e das inter-
venções policiais. Após a desmoralização, o 
sofrimento físico, a cruel manifestação do pre-

conceito, o constrangimento sofrido e a ferida 
aberta na dignidade e integridade, um exame 
de corpo delito quase nenhuma consequência 
reparadora trará.

Dessa forma, a violência é conceito por 
demais conhecido, vivenciado pelas pessoas 
ora como agentes ora como vítimas. De um 
modo geral, consiste basicamente em uma 
ação direta ou indireta, destinada a limitar, 
ferir ou destruir as pessoas. 

Ademais, a limitação da ação dos agentes 
estatais, logicamente estendido ao trabalho 
policial, possui fronteiras constitucionalmen-
te delimitadas, onde o respeito à integrida-
de física e à dignidade humana não pode ser 
afrontado sob pena de colocar em desvalia a 
prevalência universal do princípio dos direitos 
humanos, em sua plenitude. Assim, quando a 
norma constitucional diz que o Estado bra-
sileiro tem como um dos seus fundamentos 
a dignidade da pessoa humana (Art.1º, III) ou 
que “ninguém será submetido à tortura nem a 
tratamento desumano ou degradante” (Art.5º, 
III), não está cuidando de algo teoricamente 
inaplicável, mas sim de uma efetiva exigência 
da preservação dos direitos do homem, sem a 
qual a arbitrariedade, a insegurança e o medo 
se generalizariam e a vida em sociedade volta-
ria a um estágio de barbárie, o que sem dúvida 
não se pode admitir nos dias atuais. 

Em assim sendo, a responsabilização do 
Estado e de seus agentes diante do próprio 
Direito estatal é uma das marcas indeléveis 
do Estado de Direito, como limitação do poder 
por essência, o Estado de Direito é construção 
histórica.

Reprodução

Reprodução
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No processo penal, em especial no 
procedimento comum, as alegações fi-
nais são essenciais e a ausência delas, 
pela falta de abertura de prazo, trata-
-se de erro que deve ser sanado, em 
atenção aos princípios do contraditório 
e à ampla defesa. 

Com fundamento nesse entendi-
mento, a Terceira Turma deu provi-
mento à apelação da acusada contra a 
sentença que a absolveu, na modalida-
de imprópria, da imputação da prática 
do delito de uso de documento ideo-
logicamente falso, previsto do art. 304 
c/c art. 299, ambos do Código Penal, 
e aplicou medida de segurança, con-

sistente em tratamento ambulatorial. 
Na apelação, a acusada requer seja 

declarada a nulidade da sentença, em 
face da ausência de intimação da de-
fesa para apresentação das alegações 
finais (última oportunidade de se ma-
nifestar no processo). 

O relator do caso, desembarga-
dor federal Ney Bello, afirmou que, de 
acordo com os autos, após a conclusão 
do incidente de insanidade mental de-
terminado pelo juiz da causa foi aber-
ta vista às partes para manifestação 
acerca do laudo pericial. O Ministério 
Público Federal (MPF) manifestou-se e 
o processo foi concluso para senten-

ça, mas não foram intimadas 
as partes, acusação e defesa, 
para apresentação das alega-
ções finais. 

O magistrado registrou que o fato 
causou inegável prejuízo sobretudo 
para a defesa da ré, que não foi inti-
mada para apresentar suas alegações 
finais, “situação que implica na nulida-
de da sentença”. 

Tratando-se de nulidade absoluta 
em razão da falta de apresentação das 
alegações finais, concluiu o desem-
bargador federal, sequer cabe discutir 
se houve ou não o prejuízo, pois este 
afigura-se presumido. Isso porque as 

razões finais constituem  oportunidade 
única e última de as partes aprecia-
rem as provas produzidas na instru-
ção, e deduzir argumentos junto ao 
magistrado.  

A decisão do Colegiado foi unânime. 
Processo 0004875- 47.2012.4.01.4100 
Data da decisão: 11/05/2021 
JR 
Assessoria de Comunicação Social 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região

CONJUR

Um tique cinza significa que a men-
sagem foi enviada. Ou seja, saiu do apare-
lho de telefone celular ou do computador 
do remetente e chegou ao servidor do 
WhatsApp. Dois tiques cinzas significam 
que a mensagem foi entregue no apare-
lho do destinatário. Dois tiques azuis, a 
mensagem foi lida. Ou: você acaba de ser 
intimado pelo Poder Judiciário.

Se o réu não tem endereço ou tra-
balho fixos e há uma clara dificuldade de 
encontrá-lo, mas áudios e prints de con-
versas revelam que ele é usuário ativo do 
aplicativo de mensagens, a Justiça deve 
usar a tecnologia em seu favor para citá-
-lo oficialmente. Foi o que decidiu o juiz 
Guilherme Madeira Dezem, da 44ª Vara 
Cível de São Paulo.

De acordo com a decisão, tomada 
nesta segunda-feira (5/7) em ação de 
indenização por danos morais, se está 
demonstrado nos autos que o réu é ven-
dedor autônomo ambulante, sem endere-
ço fixo ou endereços oficiais atualizados, 
mas a advogada da parte contrária con-
segue contato com ele de forma fácil por 
meio de WhatsApp, permitir sua citação 
pelo aplicativo é uma maneira de tornar 
o processo eficiente e evitar desperdício 
de recursos públicos: “Qualquer forma de 
tentativa de localização de seu endereço 
seria perda de tempo e dinheiro, do autor 
e do Estado”, escreveu o juiz na decisão.

A ação foi ajuizada pelo ex-proprietá-
rio de um estacionamento contra o dono 
de um veículo quebrado que, segundo 
alega o autor, abandonou o carro no pátio 
do local em novembro de 2019 e ignorou 
diversos pedidos para que fosse retirá-lo. 

Por conta da epidemia, o local foi fechado 
e o ex-dono do estacionamento teve de 
guinchar o carro e guardá-lo na garagem 
de sua casa. Agora, ele cobra danos mate-
riais por conta das mensalidades que não 
foram pagas e dos custos com transporte 
e manutenção de um veículo que afirma 
ser imprestável. Pede também danos mo-

rais pelos transtornos.

A advogada Bianca Abdo Eckschmie-
dt, que representa o autor do processo, 
pediu a intimação por WhatsApp com a 
justificativa de que o réu tem residência 
itinerante porque trabalha como vende-
dor autônomo em praias e cidades simi-
lares. Logo, não seria possível fornecer à 
Justiça um endereço fixo para a citação. 
Também alegou que há prova, na ação, 

de que o número telefônico indicado ao 
juiz pertence ao réu. Para isso, anexou 
à ação áudios e prints de conversas que 
teve com o réu.

O juiz Guilherme Madeira Dezem 
anotou que o pedido feito pela advogada 
não é usual e que, apesar de o Superior 
Tribunal de Justiça já ter permitido o pro-
cedimento, não há lei nem regulamen-
tação expedida pelo Tribunal de Justiça 
de São Paulo ou pelo Conselho Nacional 
de Justiça sobre citação por WhatsApp. 
A ausência de lei, contudo, não é sufi-
ciente para indeferir o pedido feito pela 
advogada.

Para o juiz, os princípios da razoabi-
lidade, da eficiência e da boa-fé devem se 
impor à falta de legislação sobre o tema. 
“As partes devem atuar em boa fé e a esta 
implica também na ausência de precon-
cepções sobre atuações de má-fé. Afinal 
de contas é bem conhecida a lição de que 
a má-fé não se presume”.  

Decisão : 030291-25.2021.8.26.0100

 Ausência de intimação prejudica o 
acusado e causa nulidade da sentença

Juiz permite que réu sem endereço fixo seja citado por WhatsApp
FULANO ONLINE

DECISÃO

Reprodução

Reprodução
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POR: REDAÇÃO DO MIGALHAS

Em sede de embargos de declaração, a juí-
za de Direito Cristina de Araujo Goes Lajchter, 
da 6ª vara Cível de Nova Iguaçu/RJ, esclareceu 
que os juros referentes a indenização por dano 
moral em caso de falsa acusação de abuso se-
xual serão contabilizados a partir da data do 
boletim de ocorrência.

No caso em tela, uma avó foi falsamente 
acusada pela ex-nora pelo crime de estupro de 
vulnerável contra a neta e receberá R$ 50 mil 
de indenização por danos morais.

Relembre o caso
Há alguns anos, a autora da ação e seu ma-

rido, que são avós paternos da criança, foram 
acusados de crime de estupro de vulnerável. 
Ambos responderam ao processo criminal, 
no qual restou constatado que o registro de 
ocorrência foi feito como mecanismo de a ré, 
ex-nora do casal, promover vingança pessoal.

A denúncia ocorreu após o avô da criança, 
que é médico, aplicar uma pomada na genitália 
da menina, que estava sempre avermelhada 
por falta de assepsia.

Posteriormente, foi proposta pelo Minis-
tério Público demanda de denunciação calu-
niosa em desfavor da ex-nora, por estar ciente 
da ausência de conduta criminosa por parte 
dos avós e mesmo assim ter feito o registro de 
ocorrência. Neste caso, a pretensão do parquet 
foi acolhida e reconheceu-se a prática de de-
nunciação caluniosa.

Agora, na ação de danos morais, a avó tam-
bém saiu vitoriosa. O juiz do caso fixou inde-
nização no valor de R$ 50 mil.

“Analisando a dinâmica dos fatos, verifica-

-se incontroversa a conduta criminosa da ré, 
eis que a sentença condenatória proferida na 
esfera criminal já transitou em julgado, reco-
nhecendo a ilicitude de sua conduta em pro-
ceder a denunciação caluniosa contra os avós 
da menor, com o único objetivo de prejudicar 
a convivência entre os familiares, por motivo 
egoístico, caracterizando a alienação parental, 
atingindo a honra da autora, já que foi indiciada 
e denunciada em ação criminal, tendo respon-
dido por longos quatro anos até sua absolvição, 
o que sem qualquer dúvida lhe trouxe profundo 
abalo psicológico e transtornos em sua vida, 
gerando o dever de reparação.”

Nos embargos, foi definido que os juros 
serão computados a partir do registro de 
ocorrência.

O processo é patrocinado pelos advoga-
dos João Bosco Won Held Gonçalves de Freitas 
Filho e Ruana Arcas, do escritório João Bosco 
Filho Advogados.

Processo: 0036651-19.2017.8.19.0038

Juros de indenização serão computados 
desde boletim de ocorrência

Somente energia elétrica efetivamente 
consumida dá direito ao creditamento 

da contribuição para PIS e Cofins

CONJUR

O Conselho Federal da OAB emitiu pare-
cer e nota contrários à tributação de lucros e 
dividendos, proposta pelo governo federal à 
Câmara na última sexta-feira (25/6). A ordem 
considera que deveria haver uma exceção aos 
profissionais liberais organizados em forma de 
pessoa jurídica, tais como advogados, médi-
cos, dentistas, engenheiros etc.

A segunda etapa do projeto de reforma 
tributária do Ministério da Economia sugere 
uma alíquota de 20% para lucros e dividendos. 
O CFOAB aponta que seria injusto e inaceitá-
vel conferir aos profissionais liberais o mesmo 
tratamento dado aos acionistas de empresas.

“O profissional liberal, sócio de pessoa 
jurídica, só usufrui de alguma

remuneração se, após o pagamento dos tributos 
incidentes sobre a atividade da empresa, houver 
lucro a ser distribuído”, explica o parecer.

O conselho também destaca que haveria dupla 
tributação dos lucros das sociedades de advogados, 
por exemplo, o que seria um “forte desincentivo à 

associação profissional”. Isso porque os ho-
norários recebidos por intermédio de uma 
sociedade de advogados estariam sujeitos 
a uma alíquota efetiva de 52,65% — soman-
do-se IRPJ, CSLL, PIS e Cofins —, enquan-
to incidiria uma alíquota de IRPF de 27,5% 
sobre os honorários recebidos diretamente 
por um profissional individual.

“A desformalização em massa das so-
ciedades de advogados poderá colocar 
em xeque tanto a qualidade dos serviços 
advocatícios prestados à sociedade como 
a capacidade de fiscalização da atividade 
profissional por parte da OAB”, indica o 
CFOAB.

Os documentos são assinados pelo pre-
sidente do conselho, Felipe Santa Cruz; o 
presidente da Comissão Especial de Direito 

Tributário do CFOAB, Eduardo Maneira; e o pro-
curador especial de Direito Tributário do CFOAB, 
Luiz Gustavo Bichara.

OAB sugere isentar advogados da proposta de tributação de dividendos
PROFISSIONAIS LIBERAIS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DECISÃO

Reprodução (Imagem: Pexels)

A revenda de energia não 
consumida pelas empresas 
constitui faturamento/receita 
de empresa para efeito de in-
cidência da contribuição para 
o Pis e da Cofins, decidiu a 8ª 
Turma do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região (TRF1)

Com este fundamento, o 
Colegiado negou provimento à 
apelação de uma pessoa jurídi-
ca para a reforma da sentença 
e o creditamento do PIS e Co-
fins sobre energia contratada 
e não consumida.   

A União também apelou, 
pedindo a fixação dos honorá-
rios entre 10% e 20% do valor 
da causa, de R$100.000,00, em 
lugar dos 5% determinados na 
sentença.  

O relator, desembargador 
federal Novely Vilanova da 
Silva Reis, destacou que, nos 
termos do art. 3º, XI, da Lei 
10.637/2002, “a pessoa jurídi-
ca poderá descontar créditos 
calculados em relação a ener-
gia elétrica consumida nos 
estabelecimentos da pessoa 
jurídica”.    

Nesses termos, acrescen-
tou o magistrado, a apelante 
não tem direito ao credita-
mento da contribuição para o 
PIS e a Cofins sobre a energia 
contratada e não consumida.   

Salientou ainda o relator 
que a energia excedente foi 
objeto de posterior liquidação 
financeira perante a Câmara 
de Comercialização de Energia 
Elétrica (CCEE), constituindo-
-se faturamento/receita para 
efeito de incidência da contri-
buição para o PIS e a Cofins, 
conforme firmado pela juris-
prudência do Supremo Tribu-
nal Federal (STF).   

Concluindo, o magistrado 
votou por negar seguimento à 
apelação da União, mantendo 
os honorários de 5% sobre o 
valor da causa.   

Processo 
0047530-27.2013.4.01.3800  

Assessoria de Comunica-
ção Social 

Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região   
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OAB-MT cobra celeridade na apuração do crime em  
Juscimeira e retorno de presos provisórios à Cadeia de Chapada

Prescrição declarada de ofício por juiz não se aplica ao Direito do Trabalho

POR: KEKA WERNECK

A Ordem dos Advogados do Bra-
sil – Seccional Mato Grosso (OAB-MT) 
tratou de dois assuntos em audiência 
nesta terça-feira (20) com o secretário 
de Estado de Segurança Pública, Ale-
xandre Bustamante, na sede da Sesp. 
Cobrou celeridade na apuração do vio-
lento latrocínio que vitimou o advogado 
de Rondonópolis, João Anaides Cabral 
Neto, e também pediu o retorno de 
presos provisórios que foram transfe-
ridos da Cadeia Pública de Chapada dos 
Guimarães. A remoção gerou descon-
tentamento não só para advocacia, mas 
também familiares dos detentos.

O brutal crime aconteceu em um 
rancho na zona rural de Juscimeira (a 
164 km de Cuiabá) na noite de domingo 
(17). O delegado Diogo Santana, Supe-
rintendente da Inteligência da Sesp, que 
também participou da reunião, garantiu 
que as investigações estão avançando, 

sob a tutela do delegado Ricardo Franco, 
e que muito em breve o caso deve ser 
solucionado.

“Uma força tarefa está sendo mon-
tada e, se Deus quiser, logo, logo tere-
mos o desvendar desse brutal assassi-
nato envolvendo infelizmente o João. 
Estamos cobrando celeridade e saímos 
daqui com essa garantia”, comentou o 

presidente da OAB-MT, Leonardo Cam-
pos. Ele ressaltou que tanto o conselhei-
ro Bruno de Castro quanto o presiden-
te da subseção de Rondonópolis, Stalin 
Paniago, estão acompanhando o caso.

Outra pauta da reunião foi a re-
moção de presos provisórios da Ca-
deia Pública de Chapada. O secretário 
Bustamante explicou que isso ocorreu 

em razão de reforma tanto na Cadeia 
Pública de Santo Antônio de Leverger, 
que acolhe presos da Segurança Públi-
ca, quanto na unidade de Chapada.

Neste final de semana, foi transferi-
do todo o contingente de Chapada, que 
passou a receber os presos de Leverger, 
onde a obra de reforma já vai começar. 

Quanto ao retorno dos presos pro-
visórios da Chapada, o secretário Exe-
cutivo de Administração Penitenciária 
da Sesp, Edson Cruz, disse, na reunião, 
que dentro de 60 dias, após uma análise 
das reformas nas duas unidades, poderá 
dar um posicionamento sobre isso.

Também participaram da reunião 
a vice-presidente da OAB-MT, Gisela 
Cardoso, o Secretário-Geral, Flávio José 
Ferreira, o presidente da Comissão de 
Direito Carcerário da OAB-MT, Maury 
Borges da Silva, e a advogada e verea-
dora em Chapada, Fabiana Nascimento, 
além do secretário adjunto da Sesp, co-
ronel Victor Fortes.

O dispositivo do Código de Processo 
Civil que permite ao juiz declarar de ofí-
cio a prescrição não tem aplicação sub-
sidiária no Direito Processual Trabalho. 
Esse entendimento foi utilizado pela 4ª 
Turma do Tribunal Superior do Traba-
lho para afastar a prescrição decretada 
pelo juízo de primeiro grau sobre os 
direitos que um operador de máquina 
injetora cobrou de sua ex-empregadora.

O trabalhador apresentou em 2017 
reclamação trabalhista contra a Alptec 
do Brasil Ltda., com a qual manteve vín-
culo de emprego entre 2010 e 2015. En-
tre os pedidos, estavam pagamento de 
adicional de insalubridade, horas extras 
e remuneração em dobro pelos traba-
lhos em domingos e feriados. A empresa 
não compareceu à audiência na 8ª Vara 
do Trabalho de São Paulo e, em função 
disso, o juízo declarou a revelia da em-
pregadora e considerou como verdadei-
ras as alegações feitas pelo empregado, 
que não foram contestadas por outras 
empresas listadas na ação.

Embora tenha julgado procedentes 
os pedidos, porém, o juízo restringiu a 
condenação às verbas devidas a par-
tir de julho de 2012. Isso porque, sem 
a manifestação da defesa da Alptec, o 
juiz aplicou por iniciativa própria a li-
mitação temporal, por entender que 
estavam prescritos direitos referentes 
a fatos ocorridos há mais de cinco anos 
da apresentação da ação. O fundamento 
é o artigo 7º, inciso XXIX, da Constitui-
ção da República, que determina que o 
trabalhador pode pedir judicialmente 

créditos resultantes das relações de tra-
balho, com prazo prescricional de cinco 
anos até o limite de dois anos após a ex-
tinção do contrato.

Em recurso ordinário apresentado 
ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª 
Região (Grande São Paulo e litoral pau-
lista), o operador alegou que a pronúncia 
de ofício da prescrição é incompatível 
com os princípios protetivos do Direito 
do Trabalho. No entanto, a corte re-
gional manteve a restrição imposta na 
sentença com o entendimento de que 
aplica-se a esse ramo do Direito o arti-
go 487, inciso II, do Código de Processo 
Civil de 2015, pelo qual haverá resolução 
de mérito do caso quando o juiz deci-
dir, de ofício ou a requerimento, sobre a 
ocorrência de decadência ou prescrição 
do direito de ação.

Prescrição afastada

O TST, no entanto, modificou a de-

cisão. O relator do recurso, ministro 
Alexandre Luiz Ramos, votou no senti-
do de afastar a prescrição declarada de 
ofício e determinar o retorno dos autos 
à vara de origem, a fim de que julgue os 
pedidos referentes ao período anterior a 
julho de 2012, como entender de direito. 
O voto foi seguido por unanimidade.

De acordo com o ministro, o TST 
firmou entendimento de que o disposto 
no artigo 219, parágrafo 5º, do CPC/73 
(correspondente ao artigo 487, inciso 
II, do CPC/15) não se aplica subsidia-
riamente ao processo trabalhista, e, 
portanto, a aplicação do referido dis-
positivo não encontra amparo no artigo 
769 da CLT, segundo o qual, nos casos 
omissos, o Direito Processual comum 
será fonte subsidiária do Direito Pro-
cessual do Trabalho, exceto naquilo em 
que for incompatível com as diretrizes 
trabalhistas.

O relator ainda destacou tese fi-

xada pela Subseção I Especializada em 
Dissídios Individuais (SDI-1) do TST no 
sentido de que a disposição contida 
no artigo 219, parágrafo 5º, do CPC de 
1973, ao prever a decretação de ofício 
da prescrição, não se compatibiliza com 
os princípios que regem o Direito do 
Trabalho, notadamente o da proteção, 
que busca reequilibrar a disparidade de 
forças entre empregado e empregador.

“A decisão do Tribunal Regional 
que entendeu pela possibilidade do re-
conhecimento da prescrição de ofício 
discrepa da iterativa e notória jurispru-
dência desta Corte Superior, a qual não 
admite a aplicação do artigo 219, pará-
grafo 5º, do CPC/73 (artigo 487, inciso 
II, do CPC/15) no âmbito da Justiça do 
Trabalho”, argumentou o ministro. Com 
informações da assessoria de imprensa 
do TST. 

Acórdão
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VIII Corrida da Advocacia será virtual

A Caixa de Assistência dos Advoga-
dos de Mato Grosso (CAA/MT) realiza, 
entre os dias 21 e 29 de agosto, a VIII 
Corrida da Advocacia. Essa edição será 
em formato virtual e poderão partici-
par profissionais da advocacia (advoga-
dos(as)/estagiários(as)) e público geral 
acima de 18 anos de idade. As inscrições 
serão abertas no final de julho e somen-
te via internet, no site www.caamt.com.
br. O evento conta com a parceria do 
Ultramacho e apoio da OAB-MT. 

“Em tempos de pandemia, tivemos 
que nos reinventar. Manter as pessoas 
motivadas e se exercitando tem sido 
um desafio, e para elevar a autoesti-

ma e proporcionar melhor disposição 
criamos nossa corrida virtual.”, explica 
o presidente da CAA/MT, Itallo Leite. 

Como na última edição, realizada 
em agosto de 2019, os corredores te-
rão as opções de trajetos com cinco, 
dez ou 21 quilômetros (meia marato-
na). A diferença agora é que cada um 
escolhe seu próprio trajeto (num par-
que ou no condomínio, por exemplo), 
corre a quilometragem selecionada 
na inscrição, registra seu tempo e faz 
um upload da marcação do tempo e 
percurso para enviar à organização do 
evento. O participante deverá correr 
no período de 21 a 29 de agosto.

A organização da VIII Corrida da 
Advocacia adianta que nos dias 28 e 
29 de agosto uma estrutura será pre-
parada para atender aqueles corredo-
res que desejarem cumprir a prova na 
região dos Florais, em Cuiabá. Haverá 
sinalização e pontos de hidratação, 
contudo, a marcação do tempo fica 
a cargo do próprio competidor. Esse 
ponto de apoio estará em funciona-
mento nos seguintes horários: 5h às 
8h30 e das 16h30 às 20h. 

Além da edição ser virtual, outra 
novidade é a inclusão de dois percur-
sos, com 30 e 60 quilômetros, para 
quem desejar competir de bike. Em 

ambas situações (corrida ou bike) as 
regras de distanciamento, uso de más-
cara e álcool deverão ser mantidas.  A 
classificação final separada por moda-
lidade (corrida ou bike) e faixa etária.

CORRIDA KIDS – No dia 28 de 
agosto, a CAA/MT promoverá a V 
Corrida da Advocacia Kids. A prova 
será presencial, na Associação dos Ad-
vogados de Mato Grosso, em Cuiabá. 
Por conta da pandemia, os inscritos 
serão divididos em baterias para que 
não haja aglomeração. Inscrições se-
rão online, no site www.caamt.com.br. 
As vagas são limitadas. 

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 econô-
mica em decorrência da pandemia do Covid-19. 

“O papel de assistir aos advogados e ad-
vogadas em um momento tão difícil mostra 
quantas fragilidades ainda precisamos supe-
rar. 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 am-
paro social”, destaca o presidente da CAA/
MT, Itallo Leite.

Ele lembra que todo o processo, da soli-
citação 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 sema-
nas entre elas”, informa. 

CAA/MT disponibiliza Auxílio Alimentação 
aos profissionais da advocacia

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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A subseção da OAB/Jaciara realizou, na 
última semana, a entrega das doações feitas 
pelos profissionais da advocacia que partici-
param da vacinação contra a H1N1. O ato soli-
dário contemplou duas entidades beneficentes 
da cidade: Abrigo Sombra da Acácia (Casa dos 
Idosos) e Lar das Crianças. 

A campanha de imunização, realizada pela 
Caixa de Assistência dos Advogados de Mato 
Grosso (CAA/MT), ocorreu no mês de abril, 
abrangendo todas as 29 subseções da OAB-MT. 
Foram vacinados profissionais da advocacia e 
seus familiares. 

“Estamos muito felizes pela participação 
que tivemos na nossa vacinação solidária. Mes-
mo não sendo obrigatória a doação, muitos 
colegas abraçaram a causa e, graças a par-
ticipação de cada um, conseguimos auxiliar 
importante entidades beneficentes do nosso 
município”, informa a delegada da CAA/MT 
em Jaciara, Dalila Auxiliadora da Costa Leite. 

Ela conta que parte das doações de ali-
mentos foi destinada ao Abrigo Sombra da 
Acácia. Já ao Lar das Crianças, além de itens 
alimentícios, a OAB/Cáceres entregou roupas, 
brinquedos, fraldas e protetor de berço.

Ação da OAB/Jaciara beneficia 
entidades beneficentes

Presidente da CAA-MT diz 
que desagravo em defesa de 
advogada é ato de justiça

O presidente da Caixa de 
Assistência dos Advogados 
(CAA-MT), Itallo Leite, disse 
que o desagravo público apro-
vado pelo conselho da OAB-MT 
em defesa da advogada Deise 
Cristina Sanabria Carvalho 
Alves, é um ato de justiça.  A 
advogada foi agredida, alge-
mada e presa por policiais da 
Delegacia de Roubos e Furtos 
(Derf) de Cuiabá durante exer-
cício profissional, no último dia 
24 de maio.  

No final do mês de junho, 
o conselho seccional da OAB-
-MT, aprovou um desagravo 
público em favor da opera-
dora do direito. “Já lançamos 
recentemente uma campanha 
intitulada ‘prerrogativa é uma 
questão de justiça’, e de fato é”.  

Segundo conta no pro-
cesso, Deise foi acionada por 

um cliente que estava prestes 
a ser preso. Ao perceber no 
local que o cliente, um idoso 
de 70 anos, seria algemado, 
a advogada citou a Súmula 11 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), que afirma que o uso de 
algemas só é lícito na hipótese 
de resistência, risco à vida pú-
blica ou receio de fuga, porém 
foi ignorada pelos policias, e 
ainda recebeu voz de prisão, e 
encaminhada à delegacia. 

“Aproveito para parabeni-
zar não apenas o nosso conse-
lho pelo desgravo, mas ao TDP, 
que logo que foi acionado, foi 
até a delegacia e auxiliou a ad-
vogada a obter as prerrogativas 
resguardadas”, afirmou Itallo.  
A advogada também registrou 
ocorrência junto à Correge-
doria Geral da Polícia Civil por 
abuso de poder.
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Visitando mais uma vez o interior, caravana da OAB-MT inaugura 
3 salas da advocacia em Pedra Preta, Alto Garças e Alto Araguaia

POR: KEKA WERNECK

A comitiva da Ordem dos 
Advogados do Brasil – Seccional 
Mato Grosso (OAB-MT) foi rece-
bida nesta sexta-feira (9) em três 
cidades de Mato Grosso – Pedra 
Preta, Alto Garças e Alto Ara-
guaia. Mais uma vez a Caravana 
“Ao encontro da advocacia” via-
jou até onde o profissional está, 
para debater sobre os impactos 
da covid-19 no exercício profis-
sional, ouvir demandas e fortale-
cer a advocacia no interior.

Em Pedra Preta, o presidente 
da OAB-MT, Leonardo Campos, 
inaugurou a sala “Advogado Joao 
Faustino Neto”. O homenageado 
faleceu em 7 de fevereiro deste ano 
de covid, aos 43 anos.

“Ele desbravou a cidade, foi repre-
sentante aqui na Comarca por muitos 
anos, teve uma luta muito grande em 
prol da classe dos advogados e dos 
dativos também. Era muito inteli-
gente, pessoa incrível e para mim um 
grande pai: me ensinou tudo, desde a 
colocar rodapé na petição até mon-
tar tese”, relatou a advogada Agnes 
Oliveira, atual representante da Sub-
seção de Rondonópolis na Comarca.

Sobre a visita da caravana, ela 
agradece: “Muito importante para 
nós receber a comitiva inteira”.

O presidente da Ordem destacou 
que este foi um dia histórico e tam-
bém agradeceu a todos. “Obrigado 
aos 28 colegas de Pedra Preta pela 
acolhida”.

Além dos representantes da Sec-
cional, participaram da inauguração, a 

diretoria da Subseção de Rondonópolis 
- Dr. Stalyn Paniago Pereira, Dr. Mauri 
Carlos Alves de Almeida Filho e Dr. Alex 
Onassis, que é delegado da CAAMT.

Também prestigiaram o evento 
o conselheiro federal Dr. Duilio Pia-
to Junior e os conselheiros estaduais 
Dr. Luis Filipe Oliveira de Oliveira, Dr. 
Ronaldo Bezerra e Dr. Bruno Castro.

A advogada Dra. Karina Paula 
Faustino da Silva, irmã de João Faus-
tino Neto, recebeu a homenagem 
póstuma bastante emocionada.

A prefeitura e a Câmara de Verea-
dores foram representadas respecti-
vamente por Nancy Konno e Clayton 
Luan. O coordenador do Procon, Dr. 
Marlon Yokada Fernando Fernandes, 
também compareceu à cerimônia.

Dando sequência “Ao encontro 
da advocacia”, em Alto Garças, a co-
mitiva inaugurou a segunda sala da 
OAB nas dependências do Fórum e 

agradeceu a acolhida em nome da di-
retoria da Subseção de Alto Araguaia.

O presidente Vitor Musa Gonçal-
ves ressaltou que a visita da comitiva 
foi de grande importância. “Se um dia 
fomos esquecidos, hoje já não somos 
mais”.

Também estiveram presentes no 
evento o vice-presidente Roadam 
Jhonei de Paula Leal, o representante 
do TDP, Solimar Batista dos Santos, e 
o presidente da Cojad, Mateus Lopes, 
além do conselheiro estadual Samir 
Hammoud.

O presidente da Ordem despediu-
-se agradecendo a recepção. “Obri-
gado aos 26 colegas da Comarca, que 
nos receberam com muito carinho”.

Depois disso, a caravana foi para 
o próximo encontro com a advocacia 
em Alto Araguaia e inaugurou a ter-
ceira sala do dia, também no Fórum.

“Foi uma reunião muito produtiva. 

Mais uma sala da advocacia inau-
gurada. A terceira do dia. Como é 
bom estar no interior”, comentou 
Dr Leonardo.

O conselheiro estadual Samir 
Hammoud enfatizou que, com 
essas visitas, a Seccional acolhe a 
advocacia. Ele lembrou que, para 
fortalecer a advocacia em Mato 
Grosso, o interior não pode ficar 
de fora. 

A comitiva agradeceu a par-
ticipação do Dr Vitor Musa Gon-
çalves e da secretária-geral da 
Subseção, Léia Paula Aparecida 
Claudio, assim como da tesourei-
ra Katiussuane Ferreira de Souza 
e do delegado da CAAMT, Lean-
dro Xavier Zanelati, entre outros 

participantes.
A vice-presidente da OAB-MT, 

Gisela Alves Cardoso, que compôs a 
comitiva, destaca que esta é a carac-
terística desta gestão.

“A OAB-MT mais uma vez está 
presente nas subseções, nas cidades 
do interior, junto à advocacia. Essas 
visitas são necessárias para a gente 
conhecer a realidade de cada subse-
ção, das cidades, que são diferentes”.

Ela lembrou que a inauguração 
das salas ocorre neste momento de 
retomada gradativa das atividades 
presenciais e a OAB entende a neces-
sidade de adequação de espaços as-
sim para dar suporte aos advogados.

“Inclusive essas salas estão total-
mente equipadas para atos telepre-
senciais, como audiências e susten-
tação oral, e é mais uma vez a OAB 
e a Caixa presentes no interior, na 
advocacia mato-grossense”.

A escritura pública de cessão de crédito permite 
ao adquirente prosseguir na execução

A existência de escritura públi-
ca de cessão de crédito autoriza o 
cessionário a promover a execução 
do título executivo que lhe foi trans-
ferido por ato entre vivos ou, então, 
nela prosseguir, independentemente 
da concordância da parte contrária a 
que se refere o art. 109, § 1º do CPC.

Com esse entendimento, a Quarta 
Turma do Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região (TRF1) deu provimento 
ao agravo de instrumento contra de-
cisão do Juízo da 1ª Vara Federal de 
Mato Grosso que em ação de desa-
propriação para fins de reforma agrá-
ria, indeferiu o pedido de retenção do 

valores constantes de escritura pú-
blica de cessão de créditos firmado 
entre as partes. 

Em suas razões de recurso, o 
agravante afirma que em razão da 
aquisição de créditos dos credores 
originários por força de Cessão Pú-
blica de Créditos, é sucessora pro-
cessual nos autos originais. E que na 
referida cessão consta a transferên-
cia de um percentual de 30% (trinta 
por cento), da parte pertencentes ao 
espólio dos ex-proprietários. 

Ao analisar o caso, o relator, de-
sembargador federal Cândido Ribei-
ro, afirmou que não há nos autos ne-

nhuma prova de existência de 
vício a macular o Instrumento 
Público de Cessão de Direitos 
apresentado pelo agravante. 

O magistrado destacou ainda que 
o entendimento do Superior Tribunal 
de Justiça, em jurisprudência assen-
tada, em sede de recurso repetitivo, 
pacificou-se no sentido de que, na 
execução, é aplicável o art. 778, III do 
CPC, que concede ao cessionário o 
direito de promovê-la ou nela pros-
seguir, quando resultar de título exe-
cutivo que lhe foi transferido por ato 
entre vivos. 

Ante o exposto, o Colegiado deu 

provimento ao agravo de instrumen-
to, para reformar a decisão a fim de 
que se proceda a reserva de valores 
para o pagamento nos termos esta-
belecidos na Escritura Pública. 

Processo 
1039947-78.2020.4.01.0000  
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Em audiência da OAB, Ministro reforça compromisso do 
Tac com Rota do Oeste e aproxima solução para BR 163

Nunca esteve tão próxi-
ma a solução para a conti-
nuidade da duplicação da BR-
163, em Mato Grosso. Essa é 
a conclusão que tiveram os 
participantes da Audiência 
Pública realizada na tarde 
desta sexta-feira (16) pela or-
dem dos Advogados do bra-
sil – Seccional Mato Grosso 
(OAB-MT), de forma híbrida e 
simultânea em Cuiabá, Sinop, 
Sorriso, Nova Mutum e Lucas 
do Rio Verde.

Com a presença do mi-
nistro da Infraestrutura, 
Tarcísio Gomes, e do advoga-
do-geral da União, ministro 
André Mendonça, que par-
ticiparam na sede da OAB, 
em Cuiabá, a audiência dis-
cutiu as diretrizes do Termo 
de Ajustamento de Conduta 
(TAC), que foi anunciado pelo 
ministro ao final de março 
deste ano.

O TAC tem quatro princi-
pais premissas, sendo: a re-
tomada das obras em 2022; 
prioriza os investimentos nos 
trechos mais críticos (Rodo-
via dos Imigrantes e do Posto 
Gil até Nova Mutum); manter 
patamar tarifário que já está 
sendo praticado e encaminha 
as penalidades por inadim-
plementos por meio da tarifa 
após a conclusão das obras, 
cuja previsão é serem finali-
zadas em março de 2026.

O ministro explicou que 
os próximos passos para a 
conclusão do acordo serão 
em agosto com assinatura 
do TAC, em setembro a troca 
da substituição do controle 
do contrato e em março de 
2022, o início das obras de 
duplicação.

O TAC, na avaliação do 
ministro, é a solução mais 
viável e rápida diante das 

possibilidades de respostas 
ao problema da paralisação 
das obras de duplicação da 
BR-163. A primeira opção se-
ria a caducidade, que é a ex-
tinção líquida do contrato. A 
segunda via seria a relicita-
ção, que depende da vontade 
da concessionária em deixar 
a operação.

O termo prevê ainda o 
investimento de R$ 3,17 bi-
lhões em quatro anos, com 
a duplicação de 335,7 km da 
rodovia, que representa 75% 
do trajeto que não foi entre-
gue pela concessionária, cujo 
prazo expirou em 2019.

Na avaliação do presi-
dente da OAB-MT, Leonardo 
Campos, a realização da au-
diência pública pela Ordem 
dá início a um ponto final do 
imbróglio em torno da du-
plicação e começa a solução 
para o problema.

“Estamos buscando solu-
ções para essa rodovia que 
entre 2014 e 2020 registrou 
quase 10 mil acidentes, com 
mais de 500 mortes e 1.043 
feridos graves. Essa é res-
ponsabilidade que recai so-
bre cada um de nós em razão 
desse emblemático problema 
da BR 163”, enfatizou.

O governador Mauro 
Mendes, que também par-
ticipou da audiência, ressal-
tou a importância da BR-163 
para a economia do Estado 
e destacou que o TAC será 
a melhor solução. “Acredito 
que a construção do acor-
do para permitir a troca do 
controle de forma rápida 
seja o melhor caminho para 
que Mato Grosso volte a ver 
investimentos e a duplica-
ção seja concretizada. O que 
podemos fazer aqui é pedir 
celeridade. Todas as alterna-
tivas já foram postas sobre a 
mesa. Desejo que na sequên-
cia dessa audiência pública, 
esse sonho possa acontecer 
e possamos ver a duplicação 
acontecer até Sinop”.

 Caso o TAC não seja con-
cluído, o advogado-geral da 
União, André Mendonça, que 
foi indicado pelo presidente 
da República, Jair Bolsonaro, 
para o cargo de ministro do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), garantiu ações con-
creta para que a solução seja 
a mais rápida possível.

“O TAC pode ser o divisor 
de água entre o perde-perde 
e o ganha-ganha. A não rea-
lização, será uma perda para 
a concessionário, o Estado, 

a União. A não assinatura do 
TAC resultará na avocação de 
todo o juízo arbitral para que 
essa situação se encerra da 
forma mais rápida possível. 
Porém nós podemos ganhar 
para o ganha-ganha, celebrar 
o TAC, contribuir uma solu-
ção para que permita uma re-
tomada para a concessionária 
e para os novos investidores”.

sugestões da oaB
A Comissão Especial 

da BR-163 da OAB-MT, re-
presentada pelos advoga-
dos Abel Sguarezi, Ronilson 
Barbosa, Joaquim Spadoni e 
Adriana Tancini, apresentou 
sugestões para incremen-
tar o TAC, como a inclusão 
de marcos temporários re-
ferentes ao financiamento; 
chamar o novo investidor que 
assumirá o controle da con-
cessão para também assiná-
-lo; estabelecer regras para 
solucionar eventual desiqui-
líbrio econômico financeiro; 
estabelecer a devolução ami-
gável da concessão caso os 
compromissos não voltem a 
ser cumpridos; manutenção 
de uma equipe que planeje 
um plano de contingência 
junto à ANTT e ao Ministé-
rio da Infraestrutura e que 

se aplique o chamado “fator 
D” da tarifa, em benefício dos 
usuários da rodovia.

As sugestões serão ana-
lisadas pelo Ministério da 
Infraestrutura e pela Rota 
do Oeste, e devem constar 
no termo final. Já consta no 
TAC a sugestão da OAB-MT 
de começar os investimentos 
pelos trechos prioritários, 
onde os índices de acidentes 
são maiores.

Justificativa  
da rota do oeste

O diretor institucional 
da Rota do Oeste, Júlio Per-
digão, justificou que o não 
cumprimento das metas da 
concessionária se deu por 
um desiquilíbrio financeiro 
provocado pela série de difi-
culdades impostas a partir de 
2016, como a depressão eco-
nômica e o envolvimento da 
controladora da empresa, a 
Odebrecht, nas investigações 
da Operação Lava Jato.

Apesar do histórico de 
demandas apresentadas pela 
concessionária junto ao juí-
zo arbitral, ao todo 13, com 
deferimento de oito, Perdi-
gão afirmou que a intenção 
da empresa não é litigar, e 
justificou que a demora em 
encontrar uma solução se 
deu em razão do proces-
so de convencimento dos 
investidores.

“Não estamos com espí-
rito de litigar. Para o acionis-
ta é melhor resolver. Se por 
algum motivo não houver o 
TAC, temos o compromisso 
da empresa pela devolução 
da concessão”, disse Júlio 
Perdigão reforçando a ideia 
de sintonia em encontrar 
uma solução para a BR-163.

A Audiência Pública con-
tou com a participação da ad-
vocacia mato-grossense que 
se fez presente no plenário 
e acompanhou também de 
forma virtual. Ainda partici-
pou da audiência a Bancada 
Federal de Mato Grosso, da 
Assembleia Legislativa, dos 
prefeitos de Várzea Grande, 
Sinop, Sorriso e Nova Mutum, 
entre outras autoridades po-
líticas e representantes dos 
setores econômicos. 

Redação JA com infor-
mações assessoria imprensa 
OAB-MT

Reprodução

Reprodução
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 Presidente do TJ inaugura complexo unificado de 
varas de violência doméstica no Fórum de Cuiabá

POR: ULISSES LALIO

“O Judiciário de Mato Gro-
so está ao lado das mulheres 
vítimas de violência doméstica 
e nossa voz precisa ecoar, seja 
nas periferias, seja nas mais 
luxuosas mansões: Nós com-
praremos essa briga por você e 
a acolheremos”, com essa fala a 
presidente do Poder Judiciário 
de Mato Grosso, desembarga-
dora Maria Helena Gargaglio-
ne Póvoas inaugurou, na tarde 
desta quarta-feira (14 de julho), 
o complexo unificado de Varas 
Especializadas de Violência 
Doméstica e Familiar contra 
a Mulher no Fórum de Cuiabá.

Agora as duas varas espe-
cializadas que tratam do tema 
estão reunidas em um único 
lugar localizado no complexo 
F. As melhorias vão facilitar o 
acesso das vítimas, pois an-
tes os quatro gabinetes eram 
espalhadas pelo Fórum que 
possui mais de 50 mil metros 
quadrados. A partir de hoje o 
fórum conta com sala de aco-
lhimento segura e confortável 
para as vítimas e todos os ju-
ízes da mesma competência 
estão num mesmo local, faci-
litando reuniões entre eles.

De acordo com a presiden-

te do Poder Judiciário a nova 
estrutura acolherá de forma 
mais efetiva as mulheres que 
chegam ao fórum e que são 
vítimas de violência domésti-
ca. “As mulheres que virem até 
nós, saberão que podem contar 
com a Justiça e terão o acon-
chego de nossos profissionais. 
Trazê-las para perto de nós e 
garantir que elas não recuem 
e que tenham força, pois o Ju-
diciário estará ao lado delas”, 
comentou emocionada Maria 
Helena, que tem como sua 
maior bandeira aperfeiçoar o 
atendimento da justiça estadu-
al para as mulheres vítimas de 
violência doméstica.

A desembargadora Maria 
Erotides Kneip, disse que a uni-
ficação das varas é a realização 
de um sonho. “Este é um sonho 

que eu queria ver realizado há 
muitos anos e graças a Deus: 
a presidente Maria Helena 
está realizando. Ela entendeu 
a importância de se combater 
a violência com competência, 
ciência, dados de pesquisas. 
Nesse dia, certamente a pre-
sidente presenteia todas as 
mulheres da grande Cuiabá”, 
afirmou.

juiz diretor do foro, Lídio 
Modesto da Silva Filho, expli-
cou que a unificação foi um 
pedido aceito por unanimida-
de entre os magistrados que 
são responsáveis pelas varas 
de violência doméstica. “Ti-
vemos uma adesão total dos 
quatro juízes. Eles de pronto 
se dispuseram a reunir suas 
equipes aqui no complexo. As 
varas ficavam em locais total-

mente dispersos e isso atrapa-
lhava, pois tínhamos que ficar 
procurando as mulheres pelos 
corredores”, comentou.

O juiz da 1ª Vara Especiali-
zada de Violência Doméstica e 
Familiar contra Mulher, Jamil-
son Haddad Campos, enalteceu 
o trabalho de gestão da presi-
dência que deu luz ao tema da 
violência contra as mulheres. 
“Eu acredito que o Tribunal 
de Justiça de Mato Grosso na 
questão da defesa da mulher 
e de combate a violência do-
méstica é o mais bem gerido 
do Brasil. Precisamos destacar 
que essa política institucional é 
a mais eficiente dentre todos 
os tribunais”, ressaltou.

Já a juíza da 1ª Vara Espe-
cializada de Violência Domés-
tica e Familiar contra Mulher, 
Ana Graziela Vaz de Campos 
observou que a administração 
realmente incentivou e promo-
veu a proteção das mulheres. 
“Essa gestão encampou várias 
formas de encorajar as mulhe-
res para que denunciem que 
quebrem o ciclo da violência 
doméstica, Botão do pânico, 
qualificações das equipes mul-
tidisciplinares e outras iniciati-
vas”, salientou.

A partir de agora os juízes 

da 2ª Especializada de Vio-
lência Doméstica e Familiar 
contra Mulher, Jeverson Luiz 
Quinteiro e Tatiane Colombo 
e os magistrados da 1ª Vara 
Especializada de Violência 
Doméstica e Familiar contra 
Mulher, Ana Graziela Vaz de 
Campos e Jamilson Haddad 
Campos dividem o mesmo 
complexo de varas.

Quebre o ciclo – O TJMT, 
sob a presidência da desem-
bargadora Maria Helena Pó-
voas, lançou em março deste 
ano a campanha ‘A vida re-
começa quando a violência 
termina: quebre o ciclo’ para 
enfrentamento da violência 
doméstica contra a mulher. O 
fortalecimento de ações como 
esta, voltada à violência contra 
a mulher é uma das seis dire-
trizes da atual gestão do Po-
der Judiciário estadual (biênio 
2021/2022).

Coordenadoria de Comu-
nicação do TJMT

TRF-1 mantém multa a advogado que abandonou ação penal sem justificativas
O abandono da causa ocorre quan-

do o advogado deixa de promover atos 
que lhe competiam em um processo, 
sem justificativa ou comunicação pré-
via. Por entender que foi esse o caso, a 
2ª Seção do Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região manteve uma multa de R$ 
10 mil contra um advogado que faltou 
à audiência de instrução e julgamento 
de uma ação penal.

O advogado chegou a ser intimado 
pela 1ª Vara da Subseção Judiciária de 
Cáceres (MT) para explicar a ausên-
cia, porém não apresentou qualquer 
justificativa. Assim, o juízo entendeu 
que o ato configurou quebra do seu 
dever funcional e, consequentemente, 
abandono do processo.

Ele confirmou que havia sido 
constituído como advogado de um 
homem preso e acusado de corrupção 
ativa. Porém, contou que teria se mu-
dado para o Espírito Santo, e por isso 
teria passado todas as procurações 

e processos em andamento a outro 
advogado.

O homem alegou que ficou saben-
do da multa por meio de um aplicati-
vo instalado em seu e-mail que traz 
diariamente notícias sobre advogados. 

Segundo ele, não teria ocorrido aban-
dono de causa, mas, no máximo, certa 
negligência no acompanhamento pro-
cessual. Por isso, impetrou mandado 
de segurança com pedido liminar no 
TRF-1.

A desembargadora-relatora Maria 
do Carmo Cardoso considerou que “a 
afirmação de que apenas um ato iso-
lado não constitui abandono da causa 
não é absoluta, e deve ser analisada 
em cada caso, levando-se em conta 
as circunstâncias fáticas no curso do 
processo e mesmo a gravidade que a 
omissão do advogado tenha causa-
do ao sistema de Justiça e às partes 
envolvidas”.

Para a magistrada, o tema deman-
daria reexame mais aprofundado da 
prova. Ela não constatou nenhuma 
ilegalidade ou abuso de poder e, por 
isso, não haveria direito líquido e cer-
to a ser amparado na via do mandado 
de segurança, que não admite dilação 
probatória. A decisão foi unânime. 
Com informações da assessoria de 
imprensa do TRF-1./ Foto: Reprodução
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Advogado Ulisses Rabaneda pede 
que OAB avalie ação contra fundão 
eleitoral no valor de R$ 5,7 bilhões

COJAD e jovem advocacia de 
Rondonópolis debatem novo 
provimento da publicidade

REDAÇÃO JA

O advogado Ulisses Rabaneda, de Mato 
Grosso, ingressou com proposição ao Con-
selho Federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) para que haja análise de eventual 
inconstitucionalidade da Lei de Diretrizes Or-
çamentárias (LDO) aprovada pelo Congresso 
Nacional na quinta-feira (15), que triplicou o 
valor do fundo destinado a campanhas eleito-
rais, que passará para R$ 5,7 bilhões. Havendo 
sanção presidencial, o pedido é para que a OAB 
ingresse no Supremo Tribunal Federal (STF) 
com a ação.

“Destaca-se que em pleno período de pan-
demia, onde a população brasileira necessita 
de atendimento médico e hospitalar para evi-
tar novas mortes por COVID-19, bem ainda 
diante do envio ao Congresso Nacional de uma 
reforma Tributária, que em certa medida irá 
taxar ainda mais a já combalida situação finan-
ceira do povo brasileiro, os valores previstos 
para as campanhas eleitorais 2022 parecem 
fugir a qualquer razoabilidade e proporciona-
lidade”, afirma Ulisses no documento.

Segundo o site OlharDireto,na Câmara fo-
ram 278 votos favoráveis e 145 contrários. Já no 
Senado, o placar foi de 40 votos a favor e 33 

votos contrários. O texto segue para sanção 
presidencial. A LDO traz ainda a previsão de 
um déficit de R$ 170,47 bilhões para os Orça-
mentos Fiscal e da Seguridade Social da União 
(Governo Central), projeta um projeta um cres-
cimento do PIB de 2,5% em 2022 e um salário 
mínimo de R$ 1.147.

“Os valores agora aprovados fogem a qual-
quer lógica razoável, data vênia, merecendo 
atenção e atuação deste Conselho Federal, 
evitando-se maiores lesões à população bra-
sileira”, alerta Ulisses Rabaneda.

Entre os que foram favoráveis à LDO estão, 
entre outros, Carla Zambelli (PSL-SP), Eduardo 
Bolsonaro (PSL-SP), Bia Kicis (PSL-DF) e Osmar 
Terra (MDB-RS). Já os opositores à proposta 
incluem nomes como Rodrigo Maia (Sem par-
tido-RJ), Marcelo Freixo (PSB-RJ), Gleisi Hof-
fmann (PT-PR) e Alessandro Molon (PSB-RJ).

De acordo com a legislação, os recursos do 
Fundo Eleitoral devem ser distribuídos pelo Tri-
bunal Superior Eleitoral aos diretórios nacionais 
dos partidos de acordo com os seguintes crité-
rios: 2% igualmente entre todos os partidos; 35% 
divididos entre aqueles que tenham pelo menos 
um representante na Câmara dos Deputados, 
na proporção do percentual de votos obtidos na 
última eleição geral para a Câmara; 48% dividi-

 POR: MEL MENDES

A Comissão da Jovem Ad-
vocacia (Cojad) da Seccional 
da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB-MT) realizou, na 
manhã da última terça-feira 
(20), reunião com jovens pro-
fissionais da 1ª Subseção de 
Rondonópolis para debater o 
novo provimento que regula a 
publicidade na advocacia.

O encontro, ocorrido na 
sede da Subseção, contou 
com a participação de cerca 
de 40 profissionais e, segundo 
presidente da COJAD Seccio-
nal, Pedro Marques, “foi uma 
grande oportunidade para 
esclarecer dúvidas sobre a 
nova regulamentação, deba-
ter a interpretação de pontos 
sensível da norma e também 
as inovações e avanços trazi-
dos no texto”.  

Durante a reunião, o presi-
dente rememorou ainda todo o 
processo de discussão do novo 
provimento, que envolveu uma 

série de eventos nos últimos 
dois anos, visando contemplar 
a advocacia de todo o país. “Na 
OAB-MT realizamos encontros 
presenciais e on-line para co-
letar contribuições, em espe-
cial da jovem advocacia mato-
-grossense”, explicou.

Para a presidente da Co-
missão da Jovem Advocacia de 
Rondonópolis, Isabela Buosi, 
o tema é de grande valia para 
toda a advocacia, o que expli-
ca a grande adesão dos profis-
sionais ao evento. “Como é um 
regramento novo, é 
natural que tenha-
mos dúvidas sobre 
a norma. Além de 
esclarecer pontos, 
pudemos tam-
bém compreender 
os princípios que 
nortearam o novo 
provimento, o que 
nos ajuda a ter uma 
conduta mais ética 
nas nossas redes 
sociais que, hoje, 

são ferramentas essenciais 
para todos os profissionais”, 
afirmou a advogada.

Também participaram da 
reunião o presidente da 1ª Sub-
seção de Rondonópolis, Stalyn 
Paniago; o conselheiro Estadu-
al da OAB-MT, Bruno de Castro 

Silveira; o delegado da Caixa de 
Assistência ao Advogado (CA-
A-MT) em Rondonópolis, Alex 
Roece Onassis; e o secretário-
-geral da Cojad da Seccional, 
Bruno Martins Sorna.

Novo provimento – A últi-
ma parte do projeto que atu-

aliza o Provimento 94/2000, 
que dispõe sobre a publicidade 
para a advocacia, foi aprovado 
na última quinta-feira (15) pelo 
Conselho Federal da OAB. As 
novas regras entrarão em vi-
gor 30 dias após a publicação 
do provimento.

Reprodução
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dos entre as siglas, na proporção do número de representantes na 
Câmara, consideradas as legendas dos titulares; e 15% divididos 
entre os partidos, na proporção do número de representantes no 
Senado Federal, consideradas as siglas dos titulares.

Em recente julgamento, o TSE revisou os parâmetros para 
a divisão nas Eleições Municipais de 2020. Para o cálculo de 
distribuição, a Corte Eleitoral decidiu considerar o número de 
representantes eleitos para a Câmara e para o Senado na últi-
ma eleição geral, bem como o número de senadores filiados ao 
partido que, na data do pleito, estavam no primeiro quadriênio 
de seus mandatos.

PUBLICIDADE NA ADVOCACIA
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Conselho Pleno da OAB aprova novo 
provimento sobre a publicidade na advocacia

O Conselho Pleno da OAB Nacional en-
cerrou a análise do novo provimento so-
bre a publicidade na advocacia e aprovou 
o texto. A proposta atualiza o Provimento 
94/2000 e reúne o trabalho de mais de 
dois anos de audiências públicas e con-
sultas aos advogados em todas as seccio-
nais do país. Na sessão desta quinta-feira 
(15), foram analisados os últimos artigos, 
que destacam a possibilidade do exercício 
da advocacia em locais compartilhados 
(coworking) e vedações ao pagamento ou 
patrocínio para viabilizar a aparição em 
rankings, prêmios ou qualquer tipo de 
recebimento de honrarias em eventos ou 
publicações.

As normas aprovadas também esta-
belecem a proibição, na publicidade ativa, 
de qualquer informação relativa às dimen-
sões, qualidades ou estrutura física do es-
critório, assim como a menção à promessa 
de resultados ou a utilização de casos con-
cretos para oferta de atuação profissional. 
Também ficou vedada, em qualquer publi-
cidade, a ostentação de bens relativos ao 
exercício ou não da profissão, como uso de 
veículos, viagens, hospedagens e bens de 
consumo, bem como a menção à promessa 
de resultados ou a utilização de casos con-
cretos para oferta de atuação profissional.

Por fim, o texto do provimento tratou 
da criação do Comitê Regulador do Marke-
ting Jurídico, de caráter consultivo, vin-
culado à Diretoria do Conselho Federal e 
composto por conselheiros federais repre-
sentantes de cada região do país, indicados 
pela diretoria do CFOAB; representantes 
do Colégio de Presidentes das Seccionais; 
dos Tribunais de Ética e Disciplina; da 
Coordenação Nacional de Fiscalização e 
do Colégio de Presidentes da Jovem Ad-
vocacia. Além disso, o provimento estabe-
lece que as seccionais poderão conceder 

poderes coercitivos às suas Comissão de 
Fiscalização, permitindo a expedição de 
notificações.

Por decisão dos conselheiros federais, 
a votação do texto do novo provimento 
ocorreu artigo por artigo, para avaliar de-
talhadamente a apresentação de emendas 
e propostas, tendo em vista a importância 
do novo marco da publicidade para a advo-
cacia de todo o Brasil. Pontos fundamentais 
do texto já tinham sido aprovados, como o 
trecho que aborda a possibilidade de im-
pulsionamento em redes sociais, desde que 
não esteja incutida a mercantilização, cap-
tação de clientela ou emprego excessivo 
de recursos financeiro. A proposta atuali-
za as regras de publicidade para os novos 
tempos, com uso da internet e das redes 
sociais, e ao mesmo tempo respeita balizas 
e limites éticos da advocacia brasileira.

O novo provimento também trouxe a 
definição de aspectos fundamentais para o 
uso da publicidade pelos escritórios, como 
uso das redes sociais para promoção dos 
serviços jurídicos, marketing jurídico em 

outras plataformas, publicidade nas mo-
dalidades ativa e passiva, impulsionamento 
de conteúdo, entre outros temas.

A relatora da matéria no Conselho 
Pleno, conselheira federal Sandra Krieger 
(SC), levou em conta no seu voto as colabo-
rações feitas pelo Colégio de Presidentes 
das Seccionais e dos representantes da 
jovem advocacia, por meio da presidente 
da Comissão Nacional da Advocacia Jovem, 
Amanda Magalhães. “Quero agradecer 
pela oportunidade que me foi dada com 
a relatoria. Demos um grande passo em 
direção ao futuro da advocacia no país. É 
uma construção coletiva, democrática e 
vai ficar na história do Conselho Federal 
da OAB”, afirmou Sandra Krieger.

“Pela primeira vez, de fato, a jovem 
advocacia foi ouvida, através da minha 
voz e da voz das demais 26 lideranças do 
país. Colocamos a mão na massa e o novo 
provimento tem muito do DNA da jovem 
advocacia. Que o novo provimento seja 
inclusivo, seja efetivo e realmente traga 
respostas, para que o mercado seja mais 

Na linha do entendimen-
to do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), a Primeira Turma 
do Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região (TRF1) vem deci-
dindo pela “irrepetibilidade 
(não-devolução) de valores 
recebidos pelo segurado por 
força de antecipação de tu-
tela posteriormente revo-
gada, visto que destinados à 
sua subsistência, no mais das 
vezes pessoa hipossuficiente 
e sem condições de restituir 

tais valores”.   
A devolução ao Erário do 

benefício recebido a título de 
auxílio-doença foi objeto de 
ação proposta pelo Instituto 
do Seguro Social (INSS), em 
razão da reforma das deci-
sões judiciais que haviam 
concedido o benefício.  

O réu apelou da conde-
nação, alegando que a juris-
prudência do STF já havia 
assentado que o benefício 
previdenciário recebido an-

tecipadamente por decisão 
judicial, de boa-fé, é desti-
nado à subsistência e não se 
sujeita a devolução.    

O relator, juiz federal 
convocado Rodrigo de Go-
doy Mendes, assinalou que o 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), por sua vez, está revi-
sando a tese do Tema 692, 
de que “a reforma da decisão 
que antecipa a tutela obriga 
o autor da ação a devolver 
os benefícios previdenciá-

rios indevidamente recebi-
dos”, podendo ser reafirma-
da, restringida ou mesmo 
cancelada.   

Concluindo, o magistra-
do votou no sentido de dar 
provimento à apelação para, 
reconhecendo a irrepetibili-
dade dos valores recebidos a 
título de antecipação de tu-
tela, fica suspensa a eficácia 
desta decisão até que o STJ 
se pronuncie sobre o mérito 
da questão do Tema 692.   

Por ter sido provido o re-
curso da parte ré, inverteu-
-se o ônus de sucumbência, 
condenando-se o INSS ao 
pagamento dos honorários 
advocatícios e dos honorá-
rios recursais.   
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inclusivo e que toda a advoca-
cia se fortaleça cada dia mais”, 
disse a presidente da Comissão 
Nacional da Jovem Advocacia, 
Amanda Magalhães.

As novas regras sobre a 
publicidade entrarão em vi-
gor 30 dias após a publicação 
do provimento. Confira aqui 
a minuta do provimento que 
passará pela redação final e 
será publicado em breve.

Impeachment
O Conselho Pleno da OAB 

Nacional também aprovou, por 
unanimidade, uma questão de 
ordem feita pelo conselheiro 
federal pelo Rio Grande do Sul 
Renato Figueira que propôs 
recolher mais informações 
sobre possíveis irregularida-
des cometidas pelo presidente 
da República antes de deci-
dir sobre a aplicabilidade do 
dispositivo constitucional do 
impeachment.

“Sempre foi muito comum, 
é uma tradição deste Conse-
lho Federal, ouvir o Colégio 
de Presidentes das seccionais, 
ouvir também as seccionais e a 
base nessas questões. Não sig-
nifica que o Pleno do Conselho 
Federal esteja abdicando das 
suas obrigações, mas é uma 
questão de sabedoria e de ex-
periência ouvir neste momen-
to. Isto engradece as decisões 
do Conselho Federal da OAB”, 
defendeu Renato Figueira.

Serão realizados os estu-
dos sobre o impeachment com 
a necessidade de designação 
de um relator e de um revisor 
para o tema, oitiva dos conse-
lhos seccionais e do Colégio de 
Presidentes antes do tema che-
gar para a análise do Conselho 
Pleno. Da Assessoria OAB-CF

Reprodução

Verbas recebidas pelo segurado do INSS por tutela antecipada posteriormente 
revogada têm caráter alimentar não sendo devida a restituição
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