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SEM PROTOCOLO

OAB se manifesta contra fim das
sociedades simples e mudanças em MP
A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Nacional emitiu opinião contrária
a dispositivos inseridos na Medida Provisória (MP) 1.040/2021, objeto do Projeto de Lei de Conversão 15/2021, que alteram substancialmente a legislação
societária brasileira.
A Câmara dos Deputados rejeitou as emendas do Senado nesta quinta-feira
(5/8) e manteve o texto dos deputados para a MP, que elimina exigências e
simplifica a abertura e o funcionamento de empresas, buscando melhorar o
chamado “ambiente de negócios”. Página 5

NOVO NORMAL

MEC aprova cursos de Direito a distância
e reabre debate entre especialistas
Mais de dez instituições de educação superior anunciaram neste mês
de julho que tiveram seus pedidos de
criação de cursos de Direito na modalidade a distância aprovados pelo

Ministério da Educação, por meio do
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep), responsável por analisar os
projetos. Página 12

Advocacia deve ser farol na defesa da
Democracia, do Estado de Direito e da
Constituição Federal, diz presidente da OAB-MT

Página 8

STJ afasta execução antecipada

RESPONDEU
de pena por condenação no
EM LIBERDADE
Página 9

júri a mais de 15 anos

OAB-CF

A pedido da OAB-MT, TJ
reforça aos magistrados que
utilizem ferramentas eletrônicas

A pedido da Ordem dos
Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB-MT), a
desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, presidente do Tribunal de Justiça
de Mato Grosso (TJ-MT), determinou que seja reforçado
aos magistrados de primeira
instância a orientação para
que utilizem mais ferramentas eletrônicas disponíveis,
que possibilitam mais celeridade e eficácia na prestação
jurisdicional. Página 11
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AS PORTAS DA JUSTIÇA SERÃO FECHADAS
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Jane Berwanger
é advogada e diretora do
Instituto Brasileiro de Direito
Previdenciário (IBDP). Conjur

o tempo em que aumentam os
indeferimentos de benefícios,
em que os segurados do INSS
têm cada vez mais dificuldades de alcançar seus direitos, duas mudanças legislativas tentam barrar a busca do Poder
Judiciário.
A primeira é um projeto de lei que trata
das perícias médicas judiciais. Em função
da limitação orçamentária do Judiciário,
têm sido repassados recursos de outras
verbas para pagar os honorários dos médicos que fazem as perícias na Justiça federal. Só que a Câmara aprovou um projeto
de lei que obriga os próprios segurados a
pagarem a perícia. Então, temos a seguinte
situação: um trabalhador que fica sem remuneração porque se afastou do trabalho,
sem benefício porque o INSS não reconhece a incapacidade, tem de desembolsar um valor para pagar a perícia judicial.
Ou se conforma com a negativa do INSS e
chega à conclusão de que buscar a Justiça
(e o Judiciário) não é para ele, não é para
os pobres, é para quem tem condições de
pagar. Esse projeto foi aprovado às pressas

na Câmara e agora está no Senado.
Recentemente, a Câmara dos Deputados enxertou na Medida Provisória 1.045
outra medida que afasta as pessoas do
Judiciário. Se essa mudança passar pelo
Senado, o segurado que ajuizar qualquer
ação só terá gratuidade se comprovar renda familiar inferior a três salários mínimos
ou meio salário por membro da família.
E para provar isso terá de se inscrever
no Cadastro Social Único. Atualmente,
a Justiça gratuita não tem uma regra rígida, mas em geral se utiliza do critério
do teto do Regime Geral de Previdência
Social, hoje no valor de R$ 6.433,57. Uma
alteração de regras processuais — como a
do acesso à Justiça — não poderia jamais
ser inserido numa medida provisória ou na
conversão desta em lei. É inconstitucional,
mas, até que isso se resolva depois na Justiça, quantos cidadãos terão deixados de
buscar seus direitos?
O que significa não haver Justiça gratuita? Significa que o segurado tem de pagar custas para entrar com a ação judicial.
E, se perder, tem de pagar honorários para

o procurador do INSS, no mínimo de 10%
sobre valor da causa. Se houver recurso,
esse valor aumenta. Se aprovada, essa regra
vai valer até mesmo para o Juizado Especial
Federal, que foi criado justamente para facilitar o acesso dos cidadãos à Justiça.
Essas mudanças não resolvem os problemas dos benefícios negados indevidamente ou concedidos com erros. Os segurados continuarão sendo prejudicados. Só que
agora aumenta a dificuldade de eles buscarem os seus direitos. Em resumo, o Estado
brasileiro não consegue cumprir a promessa
de “dar a cada um o que é seu” e agora tenta
retirar (ou reduzir) até mesmo o direito de
reclamar, de acessar a Justiça. A Constituição diz que nenhuma lesão ou ameaça será
excluída da apreciação do Judiciário. Se o
Senado aprovar essa medida, milhares de
lesões a direitos ficarão sem correção, serão consolidadas, porque jamais chegarão
ao conhecimento do Judiciário.
Sabemos que o conceito de Justiça é
muito relativo, mas penso que é no mínimo
de se questionar: é justo retirar o direito
de buscar os direitos?

LEI MARIA DA PENHA: O INÍCIO DO FIM DO CICLO DA VIOLÊNCIA

H

Re

pr
od

uç

ão

Clarissa Lopes
é mulher, advogada e
presidente da Comissão
do Direito da Mulher da
OAB-MT.

á 15 anos a Justiça brasileira
ganhou uma das mais importantes ferramentas de combate à violência contra mulher, com nome,
sobrenome e uma história que por si só
justifica a necessidade de uma legislação própria, a Lei Maria da Penha (Lei
11.340/2006). Nas entrelinhas de seus 46
artigos, a esperança da libertação, do fim
do silêncio e, principalmente, da continuidade da vida.
A violência doméstica e familiar contra
a mulher foi, muitas vezes, naturalizada
ou ignorada pela sociedade ao longo da
história. Pontuar o que é, como ocorre
e quais as punições devidas foi apenas o
início de uma luta que ainda está longe
de acabar. Num primeiro momento, a Lei
Maria da Penha trouxe para as mulheres
a expectativa do fim de um longo período
de silenciamento, de não terem onde ou
em que se socorrerem.
A conscientização acerca do crime vai
além da ideia de uma punição por si só,
mas, também, traz para as vítimas a consciência sobre a violência que sofrem, seja
ela psicológica, moral, patrimonial, sexual
ou física. No ciclo de violência contra a
mulher, em que os agressores são pesso-
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as que possuem laços afetivos, é comum
que haja negação, alienação ou até mesmo
a inversão de papeis com a tentativa de
culpabilizar a vítima. O ciclo se repete e
torna-se cada vez mais agressivo para a
mulher. O agressor objetiva a desestabilização emocional da mulher, deixando
subentendido sua vontade de dominá-la
e controlá-la, muitas vezes, sem que essa
tenha a real percepção do que a circunda.
Os instrumentos trazidos pela lei também
são uma ferramenta para que essa mulher
violentada possa enxergar as saídas.
Este foi o primeiro resultado sentido
após a regulamentação da lei. Uma segunda resposta, do ponto de vista jurídico, é
com relação ao trabalho de prevenção.
Vimos surgir nos últimos anos iniciativas
para evitar que a violência venha acontecer ou a reincidência dos crimes.
As medidas protetivas são um exemplo
prático disso, mas não são os únicos mecanismos disponíveis. Existem delegacias
especializadas, rondas policiais, aplicativos, canais de denúncia, uma verdadeira
rede de enfrentamento e acolhimento
para que as mulheres possam buscar apoio
quando se sentirem ameaçadas ou forem
violentadas.

Os avanços são inegáveis, mas ainda
temos muito trabalho pela frente, sobretudo para a educação e fortalecimento
da rede de enfrentamento, visando assistência qualificada às mulheres vítimas de
violência.
Por fim, faz-se importante a reflexão
de que a criação de leis, seja criminalizando comportamentos ou tomando qualquer outra medida, como o impedindo
o acesso de agressores à ocupação de
cargos, não é o suficiente para a alteração social. Não há solução simples, para
uma questão tão complexa. O problema
da violência doméstica está longe de ser
uma questão tratada, exclusivamente,
com a ampliação do número de crimes.
O grande desafio passa pela educação,
seja de crianças ou adultos, para que
saibam identificar a violência, denunciá-la, reconhecer-se em comportamentos
abusivos e, principalmente, para que não
sejam agressores.
É responsabilidade do Estado, da sociedade e das famílias criarem mecanismos multidisciplinares a fim de que as mulheres sejam respeitadas, valorizadas e que
não sejam mantidas em nenhum contexto
de violência.
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Ação sobre uso de detector de metais
em tribunais tem trâmite negado
STF

ASSESSORIA IMPRENSA

O ministro Luís Roberto Barroso, do
Supremo Tribunal Federal (STF), não conheceu (rejeitou a tramitação) da Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI)
6235, em que o Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)
pedia que a Corte firmasse o entendimento de que advogados, membros do
Ministério Público, juízes e servidores
da Justiça tivessem tratamento idêntico
em relação ao controle por detectores
de metais no acesso às dependências de
tribunais e fóruns.

Discriminação
A entidade sustentava que o artigo 3º, inciso III, da Lei 12.694/2012, que
autoriza a utilização de detectores nos
prédios da Justiça, tem sido aplicada “de
maneira enviesada e anti-isonômica”

por alguns tribunais e pelo Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), que excluem
algumas categorias da sujeição aos
mecanismos de detecção, inclusive por
meio de atos normativos, “sem a existência de fundamentos suficientes ou
relevantes para a conduta discriminatória”. De acordo com a OAB, não há hierarquia entre magistratura, advocacia e
membros do Ministério Público.

Autonomia administrativa
Segundo o ministro Roberto Barroso, a entidade não questiona propriamente a constitucionalidade do dispositivo da Lei 12.694/2012, mas alguns atos
normativos regulamentares expedidos
por órgãos do Poder Judiciário a respeito das regras de segurança e de acesso
aos seus respectivos fóruns.
O relator apontou que esses atos foram editados no exercício da autonomia
administrativa assegurada aos órgãos

pela Constituição Federal. “As restrições
de acesso às repartições forenses por
medida de segurança inserem-se no
poder regulamentar do Poder Judiciário e devem ser estipuladas por cada um
dos seus órgãos, de forma compatível
com as regras legais vigentes”, disse.

Ato secundário
Outro ponto destacado pelo relator é que não cabe ação direta de inconstitucionalidade para examinar ato
normativo secundário que não regule
diretamente dispositivos constitucionais, e, na sua avaliação, não há incompatibilidade do dispositivo da lei com
a Constituição. Segundo ele, a aferição
de eventual ilegalidade dos atos normativos secundários editados pelo CNJ e
pelos tribunais deve ser apreciada por
intermédio dos meios processuais adequados a essa finalidade.
O relator reforçou, ainda, que o

Reprodução

dispositivo questionado não comporta
mais de uma interpretação, tanto que a
OAB não apresenta nenhum argumento que comprove a constitucionalidade
do preceito, mas apenas discorda da
sua aplicação pelas Cortes estaduais e
federais.
RP/AS//CF

Conselho Seccional da OAB-MT homenageia legado de Lenine Póvoas
O legado do advogado, historiador, professor e político cuiabano Lenine Póvoas foi reconhecido e comemorado pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional
Mato Grosso nesta sexta-feira (06), durante reunião do
Conselho Seccional. A homenagem fez alusão aos 100
anos de Póvoas, comemorado no último dia 04, e contou
com a presença de familiares do advogado.
Segundo o presidente da OAB-MT, Leonardo Campos, falar de Lenine Póvoas extrapola os limites de Mato
Grosso, tamanha a importância dele para o estado. “A
OAB-MT reconhece e homenageia o legado de Lenine.
A contribuição dele permanece viva em nossas memórias e se faz presente diariamente nas nossas lutas pela
advocacia e pelo Estado Democrático de Direito. Sua
história se confunde com a história de Mato Grosso”,
afirmou o presidente.
Na ocasião, a Prefeitura de Cuiabá também prestou
suas homenagens a Lenine. O secretário municipal de
Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico
Francisco Antônio Vuolo, esteve presente na reunião do
Conselho Seccional e entregou aos familiares do advogado uma placa de reconhecimento. “Lenine sempre foi
uma referência para os mato-grossenses, por tudo que
fez e construiu em sua história. O município
de Cuiabá deve muito a ele e hoje, com alegria
e emoção, podemos homenageá-lo aqui, junto
com esta honrosa instituição que é a OAB-MT”,
destacou o secretário.
Ao receber a placa comemorativa da
OAB-MT em nome da família Póvoas, a ex-presidente da OAB-MT e atual presidente do
Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT),
Desembargadora Maria Helena Gargaglione
Póvoas, falou sobre o aspecto de Lenine menos
conhecido: o lado pai. “Era um homem sério,
mas muito amoroso e bem-humorado, que
valorizava demais a família”. Além disso, a desembargadora entregou à OAB-MT a carteira
de advogado de Lenine, que passará a fazer

parte do museu da advocacia do estado. “Esta carteira
representa um grande legado, e agora fará parte da casa
da advocacia de Mato Grosso”, explicou Maria Helena.
O advogado Lenine Póvoas de Abreu, neto do homenageado, também agradeceu a OAB-MT pela deferência
a seu avô e relembrou um pouco a história que, segundo
ele, muito orgulha a família. “Era um homem muito humilde, que não gostava de falar sobre suas conquistas e
apegado à família e a seus valores. No entanto, era um
visionário. Em suas obras, antecipou diversas situações
vividas atualmente pelo estado e pelo país, como a explosão do agronegócio em Mato Grosso. Era também
um ferrenho defensor da democracia, das liberdades
individuais de todos e da advocacia”, concluiu Póvoas.
Lenine Póvoas - Nascido em 04 de julho de 1921, em
Cuiabá, e falecido aos 82 anos, em 29 de janeiro de 2003,
Lenine Póvoas se graduou em Ciências Jurídicas e Sociais
pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade do
Brasil em 1945. Ao longo da sua carreira como advogado,
atuou como professor-titular da cadeira de Direito Penal
na Faculdade de Direito de Mato Grosso, posteriormente incorporada à Universidade Federal de Mato Grosso
(UFMT), onde lecionou por mais de 30 anos, e presidiu o

Tribunal de Contas do Estado por três vezes.
Autor de 26 livros, Lenine ocupa a cadeira de º 33
da Academia Mato-grossense de Letras. O grande cuiabano foi ainda deputado constituinte de Mato Grosso,
vice-governador, secretário de Estado e presidente
da Fundação Cultural de Mato Grosso e da Federação
Mato-grossense de Desportos. Além disso, destacou-se como um dos mais atuantes membros do Instituto
Histórico e Geográfico de Mato Grosso.
Também estiveram presentes na homenagem o filho
de Lenine Póvoas, Eduardo Póvoas; a vice-presidente da
OAB-MT, Gisela Cardoso; o diretor tesoureiro da Ordem, Helmut Daltro; o secretário-geral, Flávio Ferreira;
o secretário-geral adjunto, Fernando de figueiredo; o
presidente da Caixa de Assistência ao Advogado, Ítalo
Gustavo Leite; o secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso (Sesp-MT), Alexandre Bustamante;
e o Secretário-adjunto de Administração Penitenciária da
Sesp-MT, Jean Carlos Gonçalves; além de diversos conselheiros estaduais, federais e presidentes de Comissões
Temáticas da OAB-MT.
(Com informações da Assessoria de Imprensa
OAB-MT)
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DECISÃO

Autor diagnosticado com Síndrome de Imunodeficiência Adquirida
tem direito à prioridade na tramitação do processo
Será dada preferência na tramitação dos feitos em que parte ou interessado seja portador de
patologias estabelecidas no art. 6, inc. XIV, da Lei
7.713/1988, ainda que controlada. Com esse entendimento, a 3ª Seção do Tribunal Regional Federal
da 1ª Região (TRF1) deferiu o pedido em mandado
de segurança impetrado pelo autor para garantir a
prioridade na tramitação de ação negado pelo Juízo
da 19ª Vara Federal de Minas Geras, por entender
que a doença do autor encontra-se controlada.
O autor ingressou com ação pleiteando danos
morais e matérias contra a União ao argumento de
ter sido submetido a prisão ilegal, e que sua imagem, na ocasião, foi exposta ao público por filmagens da imprensa realizadas na delegacia. Alega
que seu tratamento de saúde foi interrompido nesse período, uma vez que é portador Síndrome de
Imunodeficiência Adquirida – AIDS, razão pela qual
requereu prioridade na tramitação do processo.
Ao analisar o caso, o relator, desembargador
federal Jamil Rosa de Jesus Oliveira, afirmou que
o art. 1048, do Código de Processo Civil (CPC), na
segunda parte do inciso I, faz referência ao art.
6º, inciso XI V, da Lei 7.713/1988, que estabelece
que será dada preferência aos feitos em que par-

Reprodução

te ou interessado sejam portadores de “moléstia
profissional, tuberculose ativa, alienação mental,
esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepato-

patia grave, estados avançados da doença de Paget
(osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome da imunodeficiência adquirida”.
Não resta dúvida, sustentou o magistrado, que
a Síndrome de Imunodeficiência Adquirida – AIDS
encontra-se entre as patologias capazes de conferir prioridade de tramitação ao processo, sendo
desnecessário averiguar o estágio da doença do
interessado, ou seja, sobre a necessidade ou não de
estar a parte ou interessado em estágio avançado
da doença.
O desembargador federal concluiu ressaltando
que, “ainda que controlada, tratando-se de patologia que silenciosamente debilita o sistema imunológico do indivíduo, tornando-o vulnerável à doença
oportunista, a preferência legal deve ser conferida,
sendo desnecessária a demonstração da gravidade
do estado de saúde da parte”.
A decisão foi unânime.
Processo: 1001608-55.2017.4.01.0000
Assessoria de Comunicação Social/ Foto:
Reprodução
Tribunal Regional Federal da 1ª Região

DEFESA DAS PRERROGATIVAS

OAB-MT realiza desagravo em favor de
advogada que foi presa em diligência policial
A Ordem dos Advogados do Brasil
– Seccional Mato Grosso (OAB-MT) realizou nesta sexta-feira (30) um ato de
desagravo em favor da advogada Deise
Cristina Sanabria Carvalho Alves, que
no dia 24 de maio desse ano, teve suas
prerrogativas violadas ao sofrer abuso
de autoridade policial durante diligência na qual acompanhava um cliente
de 70 anos. A advogada chegou a ser
detida, agredida e algemada sob acusação de desacato à autoridade enquanto
estava em atividade profissional.
“Quero deixar muito claro o respeito que temos em relação às forças de
segurança. O desagravo não é contra
a Polícia Civil, Militar. Esse desagravo
Reprodução

Reprodução

é face dos Direitos da Advocacia e das
nossas prerrogativas e dos direitos da
advocacia. É em defesa das prerrogativas da advogada Deise que foram
violentamente rasgadas, ofendidas e
desprezadas”, enfatizou o presidente
da OAB-MT, Leonardo Campos.
Além do desagravo, a OAB também
registrou um Boletim de Ocorrência
contra o policial que ofendeu as prerrogativas da advogada, protacolizou
uma representação junto à corregedoria da Polícia Judiciária Civil de
Mato Grosso (PJC/MT), ajuizou uma
ação penal por abuso de autoridade e

desrespeito às prerrogativas, e ajuizará
uma Ação Civil Pública para reparar os
danos morais sofridos pela advogada
Deise, e consequentemente, toda a advocacia mato-grossense.
A advogada desagravada avalia que
após todo o constrangimento que passou, a realização do ato realizado pela
OAB/MT e todas as providências tomadas lhe fazem sentir acolhida e amparada. Ela ainda afirmou durante seu
discurso aos mais de 100 advogados e
advogadas que estiveram presentes e
aos que acompanharam pelas redes
sociais que “não existe nem Estado de

direito, muito menos Justiça sem a atuação do advogado”.
“Não se curvem ao arbítrio de
quem quer que seja, pois, a lei é para ser
respeitada e vale para todos”, afirma a
advogada que já atua há nove anos na
seara criminal, e que sofreu pela primeira vez uma retaliação durante sua
atividade profissional.
A vice-presidente da OAB-MT, Gisela Cardoso, enfatizou que o ato de
desagravo é uma resposta da advocacia
mato-grossense ao chamado que Deise
fez quando estava sendo desrespeitada. Segundo narrou a própria desagravada, no momento da coação policial,
sua primeira reação foi “chama a OAB!”.
“A OAB está aqui para dar a resposta que a senhora pediu. A advocacia é
forte, e a OAB está aqui para lembrar
todos os dias que o advogado é essencial para a administração da Justiça,
que seus atos são invioláveis no exercício da profissão nos limites da lei. E
não vamos deixar isso ser esquecido.
Lembraremos a quem for preciso o que
é ser advogado e o que significa os atos
da advocacia”, enfatizou Gisela. Redação JA com informações da assessoria
imprensa OAB-MT
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Max Russi diz que projeto da pesca visa proteção ambiental e geração de emprego
e renda, é necessário fazer outro projeto para ampliar o sítio pesqueiro.

Reprodução

Apesar das críticas de seus pares, o deputado estadual Max Russi (PSB), presidente da Assembleia
Legislativa de Mato Grosso (ALMT),
afirmou que a lei de sua autoria que
proíbe a pesca profissional no rio
Manso visa proteção ambiental e
turística. Ainda afirmou que caso
Wilson Santos (PSDB) apresente
outro Projeto de Lei para invalidar
a já aprovada, ele deverá ser discutido na casa.
“O projeto que eu propus do sítio pesqueiro já foi aprovado, já é lei,
estão tentando fazer um movimento
contra isso, mas esse é um grande
projeto e falo isso com muita tranquilidade. Primeiro, estou criando
um sítio pesqueiro pensando na
questão ambiental, precisamos preservar a questão ambiental, preservar nossos rios. Estou pensando na
questão turística, gerar empregos,
gerar renda, são 52km de rio, alguém
fala em 80, mas que fosse 100, nós temos milhares de quilômetros de rios
em Mato Grosso, só esse espaço que

está entre Nobres, Chapada e a nossa Capital, a nossa Várzea Grande”,
afirmou o presidente neste (17/08).
Segundo Max, é necessário fazer outro projeto para ampliar o sítio
pesqueiro. “Em dois pontos específicos, aqui em cima que é na cabeceira,
e lá embaixo na baía de Chacororé,
Siá Mariana, onde reproduz também
precisava ter um cuidado especial,
uma atenção especial. Eu não vou
ficar, como parlamentar, de braços
cruzados, indo aos rios e não encontrando peixe. Eu vou fazer a minha
parte, já fiz esse projeto, teve a sanção do governador, e espero que a
gente consiga avançar nessa direção.
Acho que esse debate é importante e
nós precisamos usar nosso potencial,
nossa cultura, a cultura do peixe para
gerar emprego, gerar renda, e o ribeirinho pode pescar. Eu estou proibindo só a comercialização, é você
ir ali, passar a rede e levar 100, 200
mil quilos embora de peixe e depois
quem precisa, quem mora aqui, quem
quer ir ali encontrar um peixe, não

encontra. Esse foi o objetivo do meu
projeto e acho que vamos avançar
nessa direção”, argumentou.
Já em relação ao debate com
Wilson, Max afirmou que ele tem
todo o direito de questionar, mas
que o projeto já aprovado passou
pelo processo legislativo regimental. “Todo debate é importante, ele
é presidente de uma comissão, esse
projeto passou, esse projeto teve
307 dias dentro dessa casa. Foi debatido, foi feito alterações e isso faz
parte do parlamento e é legítimo,
melhora os projetos. Os projetos
que chegam do governo, a grande
maioria, tem mudanças, tem emendas dentro da Assembleia. Isso
aconteceu de uma forma bastante
tranquila, dentro do parlamento,
foi ao Governo, foi sancionado, e
agora outro projeto que virá contrário a ele também vai ter que ter
uma nova discussão e um apoio da
maioria dos deputados”, finalizou.
Com informações da Aassessoria de
Imprensa ALMT

SEM PROTOCOLO

OAB se manifesta contra fim das sociedades simples e mudanças em MP
CONJUR
A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Nacional emitiu opinião contrária a dispositivos inseridos
na Medida Provisória (MP) 1.040/2021, objeto do
Projeto de Lei de Conversão 15/2021, que alteram
substancialmente a legislação societária brasileira.
A Câmara dos Deputados rejeitou as emendas
do Senado nesta quinta-feira (5/8) e manteve o texto dos deputados para a MP, que elimina exigências
e simplifica a abertura e o funcionamento de empresas, buscando melhorar o chamado “ambiente
de negócios”.
Uma das transformações previstas é o fim da
sociedade simples e da sociedade limitada (Ltda),
determinando que todas as sociedades ficam sujeitas às normas válidas para as sociedades empresárias, independentemente de seu objeto, como
cooperativas e sociedades uniprofissionais. Já as
sociedades anônimas e por comandita por ações
são dispensadas de designar seu objeto social.
O OAB Nacional, por intermédio da sua Comissão Especial de Direito Societário, destacou
inconstitucionalidades formais de vários dispositivos acrescidos ao texto na Câmara dos Deputados, problemas de ordem técnica e, quanto
ao mérito, inconveniência de alteração de leis
societárias sem prévio debate com as entidades
representativas dos segmentos diretamente
atingidos.
Vícios e temas “estridentes”
A Ordem aponta vício de inconstitucionalidade porque a lei de conversão de medida
provisória não pode tratar de temas de direito
processual civil. Além disso, não pode tratar de

temas que não tenham sido abordados pela medida
provisória original (acréscimos esses conhecidos
como “jabutis”).
“São exemplos todas as regras que foram inseridas em seu Capítulo IX sob a epígrafe ‘Da Desburocratização Empresarial’ e que, sem método,
eliminam regras do regime societário previstas no
Código Civil”, diz a nota.
Por fim, defende ainda que “importantíssimas
leis que disciplinam a atividade econômica, por
princípio, não devem ser drasticamente alteradas
por meio de simples medida provisória”, sem debate e discussão prévios e sem a participação da
sociedade civil.
O documento salienta ainda dois temas considerados mais “estridentes” pela comissão: a pretensão
de eliminação das sociedades simples, seja como
tipo contratual ou como qualificação da natureza
jurídica; e a promoção de alterações pontuais na Lei
das Sociedades por Ações (Lei Federal 6.404/1976).

Em relação a fim das sociedades simples, a OAB
afirma que a medida “terá graves e negativas consequências de ordem prática: por exemplo, sem ou
contra a sua vontade, todas as sociedades exercentes de atividade intelectual (de natureza artística, literária ou científica) ou rural estarão sujeitas
aos severos ônus do regime jurídico empresarial;
além disso, muitos profissionais liberais — que hoje
possuem um regime de recolhimento do ISS, que
elimina uma dupla tributação com o imposto de
renda — poderão sofrer desenquadramento e, portanto, experimentar sensível oneração tributária
adicional (e tudo isso em um momento tão sensível
de retomada das atividades e no qual já se projeta
o aumento do tributos via Reforma Tributária)”.
Quanto às alterações na lei de sociedades por
ações, a OAB critica a proibição da acumulação de
cargos de CEO e presidente de Conselho e a participação obrigatória de conselheiros independentes
nas companhias abertas.
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Corrida da Advocacia tem edição virtual

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 funcionamento nos seguintes
horários: 5h às 8h30 e das 16h30 às 20h.
Além da edição ser virtual, outra
novidade é a inclusão de dois percursos, com 30 e 60 quilômetros, para
quem desejar competir de bike. Em
ambas situações (corrida ou bike) as
regras de distanciamento, uso de máscara e álcool deverão ser mantidas. O
ranking será geral para todos os participantes. Os resultados ficarão disponíveis a partir do dia 31 de agosto, às
12h, no site do evento.

A Caixa de Assistência dos Advogados de Mato Grosso (CAA/MT) realiza,
entre os dias 21 e 29 de agosto, a VIII
Corrida da Advocacia. “Em tempos de
pandemia, tivemos que nos reinventar. Manter as pessoas motivadas e se
exercitando tem sido um desafio, e, para
elevar a autoestima e proporcionar melhor disposição de todos, optamos por
retomar nossa tradicional corrida no
formato virtual”, explica o presidente
da CAA/MT, Itallo Leite.
Como na última edição, realizada
em agosto de 2019, os atletas tem as
opções de trajetos com cinco, dez ou
21 quilômetros (meia maratona). A diferença agora é que cada um escolhe
seu próprio trajeto (num parque 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.
A organização da VIII Corrida da
Advocacia adianta que nos dias 28 e 29
de agosto uma estrutura será preparada para atender aqueles corredores que

Reprodução

CORRIDA KIDS – Além da versão
adulto, a CAA/MT promoverá, entre os
dias 21 e 29 de agosto a V Corrida da Advocacia Kids. A prova será híbrida, com
estrutura montada somente no dia 28
de agosto, às 16h, para os pequenos atletas que desejarem cumprir a prova na
Associação dos Advogados, em Cuiabá.

Projeto Meu Primeiro Token é realidade
para jovem advocacia de MT
Sonho realizado. Assim define o
presidente da Caixa de Assistência
dos Advogados de Mato Grosso (CAA/
MT), Itallo Leite, o lançamento do projeto Meu Primeiro Token. O evento
ocorreu no dia 03 de agosto, durante
a solenidade de entrega de certidões
da OAB-MT aos novos advogados e
advogadas, em Cuiabá. A partir de
agora, os ingressantes no quadro da
Ordem receberão, gratuitamente, 01
token para certificado digital.
“Hoje é a realização de um grande sonho da advocacia. Enfim, anunciamos que o projeto Meu Primeiro
Token é uma realidade. Em parceria
com a Comissão da Jovem Advocacia
(Cojad) e o irrestrito apoio da nossa
seccional, passaremos a entregar a
cada novo advogado e a cada nova advogada, de Cuiabá e interior do estado,
uma ferramenta profissional obrigatória neste momento de virtualização dos
processos. Eles já começam a atividade
profissional com o token que, junto com
a carteira da OAB, são importantes instrumentos nessa grande jornada”, explica Itallo Leite.
Ele adianta que a CAA/MT oferecerá acesso ao certificado digital por um
valor abaixo do praticado no mercado.
“Celebramos convênio com a empresa
CertData que disponibilizará o certifi-

Reprodução

cado digital por R$ 69,90 para os advogados e advogadas que receberam
a sua carteira profissional a partir de
agora, dia 03 de agosto de 2021. Sem dúvidas, mais uma conquista aos colegas
que chegam ao mercado de trabalho”,
completa o presidente da CAA/MT.
O presidente da OAB-MT, Leonardo Campos, parabenizou a Caixa de
Assistência pela iniciativa. “Este é um
momento especial que marca não apenas a retomada das entregas de certidões em modo híbrido, mas também a
concretização de um antigo sonho da
jovem advocacia. O Meu Primeiro Token
é um projeto inédito que demonstra o
excepcional trabalho da Caixa de Assistência na prestação de um auxílio

fundamental. Hoje, com a tecnologia, é
essencial que tenhamos um token para
o exercício da nossa profissão”.
A vice-presidente da OAB-MT, Gisela Cardoso, reforça a importância do
Meu Primeiro Token. “O Sistema OAB,
por meio da Caixa de Assistência, tem a
felicidade de colocar em prática antigo
desejo da nossa jovem advocacia. Como
sabemos, o token é mais uma ferramenta que - somada a tantas outras – colocamos à disposição nesse início de jornada. É momento de celebrarmos mais
essa conquista e de seguirmos dando
todo o suporte necessário para que os
jovens advogados e advogadas exerçam
o pleno exercício da advocacia”.
Ex-presidente da Cojad e atual

conselheiro estadual da OAB-MT,
Mário Medeiros Neto reforçou que a
necessidade da doação de um token
é uma antiga reivindicação da jovem
advocacia. “Ouvindo nossos colegas,
percebemos a necessidade do token.
Não existe advocacia sem token. É por
meio dele que a voz se faz presente na
parte, no processo. É inegável que o
token é instrumento diário de trabalho. O atual presidente da Cojad, Pedro Marques, destaca a importância
do projeto da CAA/MT na desoneração para o jovem advogado que não
precisará mais comprar o token. “A
gente sabe que para muitos, no início de
carreira, é complicado adquirir o token”.
A satisfação pelo projeto da CAA/
MT foi sentida também entre os jovens
advogados. Ana Cláudia Lopes Santana
enfatizou a importância do token para
o acesso aos processos disponíveis de
forma virtual. “Eu quero agradecer pelo
meu primeiro token. Com certeza, é um
marco na jovem advocacia”, frisa a advogada Monique dos Santos Vieira.
Além dos compromissandos, estiveram presentes ao lançamento toda
a diretoria da CAA/MT e da OAB-MT,
membros de comissões temáticas e
conselheiros estaduais da Ordem. A
ação integra a programação estadual do
Mês da Advocacia do Sistema OAB-MT.
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II Workshop de Churrasco traz
dicas de preparo de hambúrguer

simo evento que promove a união da classe e também das
famílias que podem participar, mesmo a distância, da nossa
programação do Mês da Advocacia”.
O II Workshop de Churrasco foi iniciado com dicas sobre
a escolha do corte certo para um hambúrguer suculento.
“Tão importante quanto o uso da carne mais adequada, é a
cocção e os acompanhamentos do nosso burguer”, informou
Lamonnyel Vieira.
Durante a transmissão, o mestre churrasqueiro mostrou o passo-a-passo de cada processo até a finalização do
hambúrguer. A noite foi encerrada com truques para um
churrasco perfeito.
Lamonnyel Vieira lembrou que a live ficará salva no Youtube (caamt1), possibilitando que todos continuem acessando o conteúdo e anotando as dicas para realizarem os
processos em casa.
O II Workshop de Churrasco – edição hambúrguer e
cortes – contou com o patrocínio da Cervejaria Louvada,
Dr. Sanitiza e Açougue 154.

Reprodução

Em celebração ao Mês da Advocacia,
a Caixa de Assistência dos Advogados de
Mato Grosso (CAA/MT) realizou no dia
07 de agosto o II Workshop de Churrasco
– edição hambúrguer e cortes. Desta vez,
o mestre churrasqueiro Lamonnyel Vieira
transformou o hambúrguer na atração da
noite. Por conta da pandemia, o evento foi
totalmente online, transmitido ao vivo nos
canais de comunicação da CAA/MT.
O presidente da CAA/MT, Itallo Leite,
reiterou a importância do workshop, ainda
que virtual, para o congraçamento da classe advocatícia. “Este é mais um momento

de integração promovido pela Caixa de
Assistência com o irrestrito apoio da OAB
Mato Grosso. Graças à tecnologia, unimos
a advocacia da capital e do interior para
comemorarmos um mês muito especial”.
A live foi acompanhada por profissionais da advocacia de várias localidades
como Vila Rica, Alta Floresta, Cáceres e
Mirassol D’Oeste. Houve registros de audiência no Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro
também.
O presidente da OAB-MT, Leonardo
Campos, parabenizou a CAA/MT pela organização do workshop. “É mais um belís-

Psicologia Viva oferece
consulta a R$ 39,90
A Caixa de Assistência dos Advogados de Mato Grosso (CAA/MT) informa
que segue ativo o convênio com a empresa Psicologia Viva. A parceria, celebrada em nível nacional pela Coordenação Nacional das Caixas de Assistência
dos Advogados do Conselho Federal da
OAB, oferece consulta com psicólogos
por apenas R$ 39,90 aos advogados(as)
inscritos(as) e adimplentes com a Ordem.
O pagamento é feito via boleto bancário
ou cartão de crédito.
“Este é mais um benefício subsidiado
pelas CAAs em prol da saúde mental da
nossa advocacia. Sabemos que os tempos
não estão fáceis e quão necessário é estarmos bem para seguir adiante. Com este
convênio, possibilitamos condições iguais
de acesso aos colegas da capital e interior,
além de respeitarmos as regras sanitárias
importantes nesta pandemia”, destaca o
presidente da CAA/MT, Itallo Leite.

Ele adianta que todo o processo é
online, confiável e sem complicações,
direto no site www.psicologiaviva.com.
br/caamt .
O Psicologia Viva está há mais de
cinco anos no mercado, disponibilizando atendimento psicoterapêutico remoto em diversas áreas como família, relacionamentos e saúde. Atualmente, há
mais de 3.000 psicólogos credenciados
e aptos a atender casos de ansiedade,
desenvolvimento pessoal, depressão,
entre outros.
Para entrar na plataforma de atendimento é só preencher as informações
solicitadas: número da OAB e CPF. O próximo passo é selecionar o profissional de
Psicologia desejado ou área de atuação
e tema. Tanto a data e horário da consulta quanto o pagamento são realizados
pelo(a) próprio(a) advogado(a) no site do
Psicologia Viva.
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Advocacia deve ser farol na defesa da Democracia, do Estado de
Direito e da Constituição Federal, diz presidente da OAB-MT
KEKA WERNECK
O Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato
Grosso, Leonardo Campos, disse neste 11 de agosto, Dia do Advogado e da
Advogada - que se existe democracia
no país e respeito à Constituição Federal é por força e garra da classe,
que luta diariamente contra inúmeras
adversidades para garantir a vigência
do Estado de Direito.
Leonardo Campos abriu o III Simpósio Mato-grossense de Direito da
Insolvência Empresarial, na sede da
Seccional, em Cuiabá. O simpósio faz
parte da programação do II OAB Leads, que marca o mês da Advocacia.
“Quero aqui neste dia dizer que - em meio a uma República extremamente dividida, que vai para o confronto
ao invés de ir ao encontro
da pacificação entre poderes - cabe a nós, Ordem dos
Advogados do Brasil, ser o farol que a sociedade brasileira
busca, trazendo o debate para
o campo jurídico, republicano e acima de tudo cobrando
respeito à democracia, que
se consolida através do Estado de Direito”, ressaltou o
presidente.
Ele defendeu, mais uma vez, o
caminho do devido processo legal,
com a garantia da ampla defesa e do
contraditório, seus mais importantes
e vigorosos instrumentos.
“Não há campo para essa discussão se não for pela defesa intransigente da Constituição Federal da
República do Brasil, esse é o nosso
campo, este é o nosso cenário e é esta
que deve ser a nossa defesa” propôs.

Assessoria OAB-MT

da democracia e do Estado
democrático de Direito”.

Homenagem
No evento, promovido
pela Comissão de Estudos da
Lei de Falência e Recuperação de Empresa da OAB-MT,
foram homenageados tanto
o presidente da Ordem, Leonardo Campos, quanto a vice-presidente Gisela Cardoso,
Assessoria OAB-MT
pelos serviços prestados à Advocacia mato-grossense.
“Neste dia 11 de agosto, nosso dia, nós
extrapolamos e celebramos o fortalecimento da República. Se tivemos
Destaque nacional
a distribuição de justiça, nesta panPresidente da Comissão, Breno
Augusto Pinto de Miranda, ressaltou
demia, é porque cada um advogado
que, devido à qualidade dos palese cada uma advogada das mais de 5
mil e 500 cidades do país teve e tem
trantes e dos debates, este simpósio
a garra, luta contra todas as adversimato-grossense de Direito da Insoldades. É com esse 1 milhão e 300 de
vência Empresarial se tornou um dos
profissionais que quero dividir esse
maiores eventos jurídicos do país.
dia e parabenizar você diretamente,
Ressaltou ainda, destacando mais
que é responsável pela manutenção
uma vez o Dia do Advogado, que a

OAB, como seu representante, é a
casa da democracia, das liberdades e
dos direitos constitucionais. Lembrou
que, na ditadura militar, a OAB foi importante voz por liberdade e democracia e citou Sobral Pinto. “A advocacia não é profissão para covardes”.
Ele citou a crise sanitária e econômica causada pela Covid-19, momento em que empresas fecharam
as portas e famílias se endividaram,
para parabenizar os advogados pelo
essencial trabalho no campo da
insolvência.
O presidente da Caixa de Assistência dos Advogados (CAAMT) da
Seccional, Itallo Leite, comentou que
salvar empregos, salvar empresas, é
também salvar vidas. Destacou ainda
que, ao fazer isso, a Advocacia contribui com a economia e a evolução
social.
Diretor presidente da Escola Superior de Advocacia de Mato Grosso
(ESA-MT), Bruno Contra, mencionou
cursos, debates, seminários e webinários, realizados online desde o início da pandemia, em prol da qualificação da Advocacia, da Capital e até
das cidades mais distantes.
Também estiveram presentes
no evento os diretores Helmut Daltro (Tesoureiro) e Fernando Augusto
Vieira de Figueiredo (Secretário Geral Adjunto), além do vice-presidente da Comissão de Estudos da Lei de
Falência e Recuperação de Empresa
da OAB-MT e Conselheiro Estadual,
Antônio Luiz Ferreira.
Representando o Ministério Público, participou o promotor Marcelo
Vacchiano, e o Judiciário, a magistrada Silvia Renata Anffe Souza, Juíza de
Direito da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.

OAB-MT se reúne com magistrada para otimizar Juizado Especial
A Ordem dos Advogados do Brasil
– Seccional Mato Grosso (OAB-MT) se
reuniu neste último (5/7) com a juíza
Viviane Brito, titular do Juizado Especial do Jardim Glória da Comarca de
Várzea Grande, para tratar sobre erros
de procedimentos que veem ocorrendo em despachos.
A magistrada atendeu, prontamente, à diretoria da Comissão dos Juizados Especiais, da Comissão de Defesa
do Consumir e da Comissão de Direito
Civil e Processo Civil da OAB-MT.
O presidente da Comissão dos
Juizados Especiais, Munir Martins
Salomão, ressaltou a importância
da cooperação entre a Ordem e o
Poder Judiciário, oportunidade em
que requereu à magistrada atenção

para procedimentos que estão ocorrendo no âmbito do Juizado Especial
do Jardim Glória, em Várzea Grande,
e, no entender da OAB-MT, precisam
ser alterados.
“Prontamente, a magistrada acolheu às ponderações da advocacia e
adotará as providências pertinentes
para resolução dos apontamentos”,
afirma Munir Salomão.
Na oportunidade, ele parabenizou o
Poder Judiciário, em nome da magistrada e coordenadora do projeto da Pauta
Concentrada, pelos elevados resultados
obtidos no ato de conciliar, destacando
a importância do respectivo instrumento ao cumprir integralmente o que dispõe as diretrizes do instituto.
O vice-presidente do Direito do

Consumidor da OAB-MT, Claiton Luiz
Panazzolo, avalia que foi uma reunião
produtiva. “Vários pontos foram esclarecidos e a Dra Viviane, sempre
muito solicita em atender à OAB, se
comprometeu em sanar os problemas
relatados”, comenta.
A comissão esclareceu ser absolutamente a favor da conciliação, da
Pauta Concentrada, desde que respeitados os ritos processuais da Lei
específica.
A vice-presidente e coordenadora
das Comissões Temáticas da OAB-MT,
Gisela Cardoso, ressalta a necessidade
dessas demandas serem apresentadas
à Ordem, para que, de posse dessas
informações, as providências possam ser encaminhadas. Ela também

destacou a importância do diálogo
contínuo da OAB-MT com o Poder
Judiciário de Mato Grosso: “Além de
fortalecer as ações conjuntas entre
as instituições, isso vem permitindo
adequações e correções necessárias
de procedimentos, otimizando a prestação jurisdicional”.
Também participaram da reunião
a secretária geral da Comissão de Processo Civil da OAB-MT, Ariadne Sellas
Simões, o vice-presidente da Comissão dos Juizados Especiais, Fábio
Nunes Neves de Araújo, o secretário
adjunto da OAB-VG, Luís Custódio, e
o presidente Comissão de Direito do
Consumidor da OAB-VG, Wagner Spiguel. Com informações da Assessoria
de Imprensa OAB-MT
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Palestra expõe panorama da Recuperação Judicial e abre
seminário de Direito da Insolvência Empresarial
KEKA WERNECK
O momento é de crise sanitária e econômica e isso afetou o
mundo dos negócios. Neste contexto, o Direito da Insolvência Empresarial se destaca. É sobre isso
que tratou o advogado João Pedro
Scalzilli, um dos maiores especialistas da área, em palestra na noite
deste último (10/8), em Rondonópolis, organizada pela subseção
da OAB-MT. A vice-presidente da
OAB-MT, Gisela Cardoso, participou do evento representando a
Seccional.
A palestra “Overview das Alterações Legislativas em Recuperação
Judicial” abriu o III Simpósio Mato-grossense de Direito da Insolvência
Empresarial, que ocorre nesta quarta-feira (11) e quinta (12) de agosto no auditório da Seccional, em Cuiabá. Estes
eventos fazem parte da programação
do “II OAB Leads - A advocacia do futuro é agora”.
O palestrante João Pedro Scalzilli é
doutor em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo (USP). Em Porto
Alegre (RS), advoga na área e leciona na
faculdade de Direito da PUC-RS. Há 15
anos, estuda o tema e tem livros publi-

cados, sendo um deles “Recuperação
de Empresas e Falência”.
“Minha intenção foi fazer dez destaques, com base na Lei nº 11.101, alterada em dezembro de 2020, que entrou
em vigor em janeiro deste ano. Um dos
pontos mais interessantes da nova lei
é que agora ela permite que credores
se reúnam virtualmente para votar o
plano de reestruturação da empresa
em questão. Outro aspecto é que os
próprios credores podem apresentar
plano de recuperação, o que antes não
era permitido”, destaca.
O especialista ressaltou que a crise
sanitária e econômica, e as diversas

impacto na sustentabilidade financeira das empresas e, sendo
assim, impactam toda a sociedade. Foi muito bom participar desse momento em que a advocacia
está se reencontrando na sede da
subseção, em que estão de volta
à OAB, que é a casa da advocacia.
Quero parabenizar a diretoria
da Subseção de Rondonopolis e
também a Comissão de Estudos
da Lei de Falência e Recuperação de Empresas da Ordem pela
organização e por proporcionar
esse momento de debate e caAssessoria imprensa OAB-mt
pacitação para todos”, afirmou a
restrições enfrentadas atingiram nevice-presidente da OAB-MT.
Também estiveram presentes o
gativamente o empresariado brasileipresidente da Subseção de Rondonóro. Segundo ele, o papel da advocacia
neste cenário é apontar soluções lepolis, Stalyn Paniago Pereira; o Congais, fazer gestão de crise,e minimizar
selheiro Federal Joaquim Spadoni; o
perdas.
Conselheiro Estadual Bruno de CasA palestra contou com ampla adetro; e o presidente da Comissão de
Agronegócio da subseção, Rodrigo
são da advocacia de Rondonópolis,
Bressante.
sendo o primeiro evento presencial
III Simpósio de Direito da Insolrealizado na subseção desde o início
das restrições sanitárias impostas
vência - O evento será realizado pela
pela pandemia. De acordo com Gisela
plataforma Zoom, com transmissão ao
Cardoso, isso tornou a atividade ainda
vivo pelo canal do YouTube da Escomais especial.
la Superior de Advocacia (ESA-MT), a
“O tema é importantíssimo, pois as
partir das 8h desta quarta-feira (11) –
alterações recentes na lei têm grande
Dia do Advogado.

RESPONDEU EM LIBERDADE

STJ afasta execução antecipada de pena por
condenação no júri a mais de 15 anos
CONJUR
Enquanto o Supremo Tribunal
Federal não concluir o julgamento sobre as hipóteses de execução
antecipada de pena por condenação
no Tribunal do Júri, ela deve ser
afastada para o réu que respondeu
ao processo em liberdade, até o
trânsito em julgado da condenação.
STF ainda não decidiu se penas
de mais de 15 anos decorrentes de
condenação no Júri podem ser executadas imediatamente
Com esse entendimento, a 6ª
Turma do Superior Tribunal de Justiça concedeu a ordem em Habeas
Corpus ajuizado pelo réu LCS, que
em 2020 foi condenado a 23 anos e
três meses de reclusão pelo assassinato de sua ex-namorada.
O crime aconteceu em Vitória,
em 1996, e obteve destaque nacional. Gabriela, 19 anos, morreu após
cair do 12º andar de um hotel em
Vitória (ES). Principal suspeito, o
namorado permaneceu em liber-

dade por 24 anos até o julgamento
pelo Tribunal do Júri, que fora adiado nove vezes.
Condenado a cumprir a pena em
regime fechado, ele teve a prisão
decretada pelo presidente do júri e
confirmada pelo Tribunal de Justiça
do Espírito Santo. No STJ, a 6ª Turma seguiu o relator, ministro Antonio Saldanha Palheiro, para quem o
réu deve aguardar em liberdade até
o trânsito em julgado.
Isso porque ele respondeu em
liberdade durante todo o processo.
Aplica-se o precedente do Supremo
Tribunal Federal, que em novembro
de 2019 afastou a execução antecipada de pena. O acórdão do STJ
prevê a possibilidade de fixar outras
medidas cautelares, caso demonstrada a necessidade.
Em 2019, a Lei 13.964/2019,
conhecida como pacote “anticrime”,
incluiu no artigo 492 do Código
de Processo Penal a possibilidade
de execução provisória da pena
no caso de a condenação pelo Júri

Reprodução

resultar em mais de 15 anos de
reclusão.
No entanto, o STF ainda está
definindo se será possível executar
as condenações impostas pelo júri.
O julgamento está paralisado desde
abril de 2020 por pedido de vista do
ministro Ricardo Lewandowski.
A situação de Sardenberg difere
do que foi decidido pela mesma 6ª

Turma em outras ocasiões, como no
caso do empresário condenado a 82
anos de prisão por dois homicídios
triplamente qualificados. A execução da pena após condenação pelo
Júri foi mantida porque, nesse caso,
identificou-se a necessidade de
garantir a ordem pública.
Acórdão
HC 649.103
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DECISÃO

TRF1 decide que a competência para
julgar ações de concessão de aposentadoria
especial é da Vara Federal Cível

Reprodução

A 1ª Seção do Tribunal Regional Federal da
1ª Região (TRF1) declarou que a 1ª Vara Federal de Rondonópolis/MT deve julgar ação de
concessão de aposentadoria especial, proposta
contra o INSS. O entendimento fixado foi em
conflito negativo de competência, apresentado pela 1ª Vara Federal em face da 2ª Vara

do Juizado Especial Federal (JEF), ambos da
Subseção Judiciária de Rondonópolis.
No caso, a 2ª Vara do Juizado Especial Federal afirmou que a Turma Recursal, ao apreciar por duas vezes recursos contra sentenças
proferidas nos autos principais, reconheceu
o cerceamento de defesa pela falta de prova

pericial. Como a produção de
provas é complexa, não pode
ser realizada pelo JEF.
Já a 1ª Vara Federal argumentou que, embora a Turma
Recursal tenha concluído pelo
cerceamento de defesa, a autora da ação desistiu da produção de prova pericial. Por
isso, a competência não seria
do Juizado Especial Federal.
O relator, desembargador Federal César Jatahy,
esclareceu em seu voto que
a jurisprudência da 1ª Seção
“é pacífica no sentido de que
extravasa a competência dos
JEF’s a lide previdenciária que
objetiva a concessão de aposentadoria especial se a solução da divergência, atinente à
eventual presença de agentes
nocivos ou insalubres, exige prova pericial complexa,
como a relativa ao ambiente
laboral, hipótese dos autos”.
O magistrado informou
que, embora a autora tenha
desistido da produção de
prova pericial por considerar
que o seu Perfil Profissional

Previdenciário (PPP) seria
suficiente para demonstrar
os agentes nocivos aos quais
estava exposta, a Turma Recursal também analisou essa
questão.
Ficou demonstrado pela
Turma Recursal que “o PPP
apresentado não atende ao
fim destinado”. Desta forma,
não existiria qualquer outro
elemento probatório suficiente para embasar o pedido da
aposentadoria especial e seria “fundamental a realização
da perícia técnica expressamente requerida, sob pena
de caracterizar o indesejado
cerceamento de defesa”.
Assim, a 1ª Seção, por
unanimidade, declarou competente a 1ª Vara Federal de
Rondonópolis/MT, nos termos do voto do relator.
Processo
1012419-69.2020.4.01.0000
Assessoria de Comunicação Social/ Foto:
Reprodução
Tribunal Regional Federal da 1ª Região

DÁ UM DESCONTO

Aérea deve indenizar por cobrar passagem
cheia de criança com deficiência
Uma empresa aérea deve
seguir as normas de regulamentação da Agência Nacional de
Aviação Civil (Anac) referente a
passageiros com necessidades
especiais, pois caso contrário o
consumidor é colocado em desvantagem demasiada.
Assim entendeu a 12ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais ao condenar a Azul
Linhas Aéreas Brasileiras S.A. a
indenizar um menino de 7 anos e
a mãe dele, que pagaram o preço
integral de uma das passagens,
apesar de a acompanhante ter
direito a desconto no valor conforme norma da Anac.
Segundo o processo, a mãe
adquiriu bilhetes para Orlando, nos
Estados Unidos, onde ela ia comprar
medicamentos para o filho, que tem
paralisia cerebral, epilepsia e autismo.
No momento da reserva, ela disse ao
atendente que usaria o formulário Medif para passageiro com necessidades
especiais. Essa é a condição para o abatimento de 80% do valor da passagem
do acompanhante, conforme determina
a Resolução 9/2007 da Anac.
Durante a compra, a empresa in-

formou que, para não perder a reserva,
a mãe deveria pagar o valor integral, e
os valores cobrados a mais seriam estornados após análise e aprovação da
documentação. Contudo, depois dessa
etapa, a companhia aérea reembolsou
somente R$ 918,24, correspondentes a
37% do total de R$ 2.463,17.
Em primeira instância, o pedido da
família foi atendido parcialmente, mas a
mãe e a empresa recorreram. A empresa alegou que nenhum dispositivo legal

Ao analisar os autos, a desembargadora Juliana Campos Horta
observou que, em uma relação de
consumo, existe responsabilidade
civil objetiva, que independe da
existência de culpa do prestador de serviços. A resolução da
Anac prevê concessão de no mínimo 80% do valor da passagem
ao acompanhante de passageiro
com necessidade de assistência
especial, o que não ocorreu, pois
foram excluídas diversas tarifas.
A magistrada determinou a
devolução da quantia que faltava
para o abatimento, no valor de
R$1.642,80. “Não se pode admitir
que cada empresa aérea estabeReprodução
leça requisitos próprios para conceder o desconto previsto na resolução
impõe às companhias aéreas a obrigada Anac, pois tal conduta onera excesção de emitir passagens sob condição
suspensiva do pagamento devido pelo
sivamente o consumidor e o coloca em
serviço. Explicou, ainda, que o descondesvantagem demasiada”, afirmou.
Ela avaliou, porém, que o valor da
to foi dado, mas que ele não inclui as
indenização por danos morais estiputaxas do serviço de inspeção da saúde
animal e vegetal dos EUA, de alfândelado em primeira instância era condiga, segurança, combustível, imigração
zente com a condição das partes e o
e de embarque nacional e internacional,
caráter pedagógico da punição, sem
nem o imposto de transporte e de uso
se traduzir em enriquecimento ilícidas instalações cobrados pelo governo
to. Com informações da assessoria de
norte-americano.
imprensa do TJ-MG
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JUDICIÁRIO

TJMT ignora a própria jurisprudência e deixa de
combater 15 cargos irregulares na controladoria de VG
Apesar de já possuir duas Ações Diretas de
Inconstitucionalidade julgadas procedentes em
relação à cargos irregulares em unidades de
controle interno, o Tribunal de Justiça de Mato
Grosso (TJMT) julgou parcialmente procedente a
ADI (nº 1023402-18) contra o município de Várzea
Grande, apresentada pela Associação dos Auditores e Controladores Internos do Município
(AUDICOM).
Em suma, o pedido da AUDICOM apontava a
existência de 15 cargos irregulares, providos por
livre nomeação e em comissão, que descumprem
as regras constitucionais, e, potencialmente, colocam em risco o erário e a administração pública. Contudo, os desembargadores ativeram
apenas na apreciação de um único pedido, referente ao cargo de assessor-técnico, que sequer era
o principal objeto da ADI, mas acabou se tornando a
única resposta que o Tribunal deu ao controle interno municipal mato-grossense, após acatar quase que
majoritariamente o conteúdo do parecer do Ministério Público, que embasou o voto do relator Marcos
Machado.
Por oito votos a quatro, que se deu em torno da
divergência apresentada pelo desembargador Orlando Perri, o Órgão Especial do TJMT declarou inconstitucional apenas o artigo 22 da Lei 4.083/2015, que
concede atribuições aos assessores-técnicos – como
emissão de pareceres – permitindo, inclusive, que a
função seja preenchida por provimento em comissão,
sem a exigibilidade do concurso público.
A formação da maioria em torno da divergência
também foi uma questão confusa, marcada por idas e
vindas. Na sessão de julgamento realizada pelo Órgão
Especial do TJMT, na quinta-feira (12.08), o voto do
desembargador Paulo da Cunha formou a maioria em
favor da procedência parcial do pedido. “Eu acompanho a divergência, porque eu já votei igualmente em
ações idênticas de Rondonópolis e Cáceres”, afirmou
Paulo da Cunha, referindo-se às ADIs 1014296-32 (Cáceres) e 1018096-68 (Rondonópolis), também ajuizadas

que ter concurso público. [...] Ora, um assessor
não pode dar pareceres para a municipalidade,
para a comuna, para isso ele tem o controlador
do município, que tem que ser cargo efetivo”, enfatizou Perri.
Com seu argumento, Perri impediu que toda
a ADI fosse tratada como improcedente, como
votou o relator, desembargador Marcos Machado, baseando-se de forma elogiosa no parecer
do Ministério Público, apresentado pelo procurador-geral de Justiça José Antônio Borges Pereira. Tal posicionamento, inclusive, é o oposto
do entendimento do promotor de Justiça Cível
de Várzea Grande, Jorge Paulo Damante Pereira,
que em recomendação ao prefeito do município,
Assessoria
em razão de inquérito Civil contra o município,
entende que é inconstitucional o art. 7º da Lei Compela AUDICOM, e que resultaram na declaração de
plementar nº 3.242/2008 – que estabelece que o cargo
inconstitucionalidade de legislações que criavam e
de Secretário do Controle Interno é exercido a título
mantinham cargos comissionados na função do conde função de confiança, podendo ser ocupado, prefetrole interno, além de outras irregularidades.
Votaram seguindo a divergência os desembarrencialmente, por controlador efetivo – questão não
enfrentada no TJMT.
gadores Rubens de Oliveira, Juvenal Pereira da Silva,
Por sua vez, o procurador-geral de Justiça, José
Sebastião de Moraes Filho, Maria Helena GargaglioAntônio Borges Pereira, quando atuou na ADI contra o
ne Póvoas, José Zuquim Nogueira e Carlos Alberto
município de Rondonópolis foi favorável à procedência
Alves da Rocha, que inclusive destacou ter sido reda ação, diferente do posicionamento adotado referenlator das ADIs de Rondonópolis e Cáceres, e que na
ocasião votou pela procedência de ambas, vislumte ao município de Várzea Grande, que diante de um
“caso idêntico”, como afirmaram os desembargadores
brando, dessa forma, a igualdade do pedido feito em
Paulo da Cunha e Carlos Alberto da Rocha – por se trarelação à Várzea Grande.
Orlando Perri, em seu voto divergente, proclamado
tar de cargos irregulares no controle interno - emitiu
na sessão de julgamento realizada no dia 13 de maio
parecer pela improcedência do pedido.
deste ano, reforçou que o cargo de assessor-técnico
A AUDICOM manifesta que em nome do princínão pode ser preenchido ao critério do gestor.
pio da segurança jurídica, vai ficar atenta à publi“Me parece que este dispositivo do inciso primeiro
cação do acórdão e caso haja alguma imperfeição
(Art. 22, da Lei Complementar 4.083/2015), embora
que permita aos gestores burlar a Constituição em
seja genérico, envolvendo toda a área de assessoria
cargos que o provimento deve ser exclusivamente
técnica que o município possa ter – é uma função típor meio de concurso público, poderá ingressar com
embargos e pedido de uniformização do entendipica de cargo a ser preenchido por concurso público,
porque todos sabemos que os cargos comissionados
mento do Tribunal, com base nas ADIs parecidas já
não são de natureza permanente. E toda área que enjulgadas procedentes. Com informações da VB Asvolva rotina e permanência é de natureza efetiva, tem
sessoria de Imprensa

A pedido da OAB-MT, TJ reforça aos magistrados
que utilizem ferramentas eletrônicas
KEKA WERNECK
A pedido da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso
(OAB-MT), a desembargadora Maria
Helena Gargaglione Póvoas, presidente
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
(TJ-MT), determinou que seja reforçado
aos magistrados de primeira instância a
orientação para que utilizem mais ferramentas eletrônicas disponíveis, que
possibilitam mais celeridade e eficácia
na prestação jurisdicional.
Exemplos dessas ferramentas são
os sistemas de busca SERAJUD, que
serve para facilitar a tramitação dos
ofícios entre os tribunais e a Serasa;
o SISBAJUD, que interliga a Justiça ao

Banco Central e às instituições financeiras; além
do RENAJUD, de restrição
judicial de veículos, que
interliga o Judiciário ao
Departamento Nacional
de Trânsito (Denatran),
entre outros.
A OAB ressaltou, junto
ao TJ-MT, a importância
do uso desses meios virtuais, já que a pandemia
impôs a suspensão do
atendimento presencial
dos usuários externos e do público externo em geral.
“Com vistas à análise do pleito,
esclareço que a Portaria-Conjunta Nº

428/2021 estabeleceu todas as diretrizes para amenizar o impacto decorrente da pandemia provocada pela Covid-19
(novo coronavírus) no âmbito do Poder

Judiciário, visando dar segurança aos servidores e usuários externos que utilizam do
Judiciário, além de eficácia, celeridade e eficiência na tramitação dos processos, devendo
ser respeitada a possibilidade
de adaptação do PRPAP às normas de cada município, levando
em consideração a evolução do
combate à pandemia, para que
evite prejuízos a todos que necessitam do Poder Judiciário”,
Assessoria
diz trecho da decisão.
A demanda é da Subseção da OAB
– Sinop, diante do Plano de Retorno
Programado às Atividades Presenciais (PRPAP).
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NOVO NORMAL

MEC aprova cursos de Direito a distância
e reabre debate entre especialistas
FONTE: COJUR
Mais de dez instituições
de educação superior anunciaram neste mês de julho
que tiveram seus pedidos de
criação de cursos de Direito na modalidade a distância
aprovados pelo Ministério da
Educação, por meio do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep), responsável
por analisar os projetos.
Desde 2009, diversas instituições buscavam o credenciamento junto ao MEC de
cursos de Direito feitos de forma 100% virtual. Os pedidos
ficaram parados durante anos,
mas de acordo com o Sindicato
das Mantenedoras do Ensino
Superior (Semesp), cerca de
90% das instituições com pedidos de autorização relataram movimentações recentes em seus processos.
Um dos motivos relatados para o rápido andamento e as autorizações recebidas pelas instituições foi o fato de que,
a partir de abril de 2021, em decorrência
da pandemia de Covid-19, o Inep começou a fazer as visitas de forma virtual. Os
avaliadores fazem entrevistas online e
verificam as instalações das faculdades
por meio de câmeras, o que dispensa
viagens.
Foi nesse contexto que instituições
particulares anunciaram que receberam
avaliações positivas do MEC, alcançado
uma etapa mais adiantada do processo
de credenciamento, algo inédito para o
curso de Direito.
A liberação para que as instituições
abram processo seletivo e façam matrícula de estudantes ainda depende de
autorização final do MEC, com publicação no Diário Oficial da União.
A questão gera muitas dúvidas e
questionamentos sobre o futuro do ensino jurídico no país, pois a demanda
pelo ensino a distância cresceu muito
nos últimos anos, especialmente durante a pandemia. Segundo o Mapa do Ensino Superior no Brasil do Semesp, a rede
privada registrou um aumento de 9,8%
nas matrículas em cursos EaD durante
o primeiro semestre de 2021.
Para o diretor da Faculdade de Direito da USP, Floriano de Azevedo Marques, a implantação de cursos de Direito
na modalidade a distância é “altamente
temerária”. Diz acreditar que a medida é um desserviço tanto para o ensino jurídico quanto para o direito do
consumidor.
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O diretor ressaltou que a experiência do ensino na forma remota, ocasionada pela pandemia, demonstrou
quanto é difícil a promoção de um bom
curso de direito em ambiente virtual. A
universidade fez o possível para continuar com as mesmas atividades, mas, de
toda forma, o ensino a distância trouxe
perdas relevante ao processo de aprendizagem. “Tornar perene o ensino remoto pode eternizar a precariedade do
ensino jurídico”, pontuou.
Segundo Floriano, a aula presencial
é insubstituível, tanto pela interação do
professor com o aluno, quanto pela interação entre os alunos, pois o Direito é
uma ciência social e não deve se transformar em “!pílulas de conhecimento”.
“Há uma série de atividades interativas que demandam a participação do
aluno, e algumas abordagens de ensino
que são incompatíveis com o ensino remoto. O curso de direito virtual não vai
formar um jurista.”
Além disso, na opinião do professor, recrutar consumidores para cursos 100% online vende a falsa ilusão de
que essas pessoas terão uma experiência adequada, mas acaba sendo vendida
uma ilusão.
José Rogério Cruz e Tucci, sócio do
escritório Tucci Advogados Associados
e professore de Direito da USP, não concorda com esse modelo de curso para
ensino do Direito. Na sua opinião, como
o MEC já considerou que diversos cursos
de pós-graduação não tinham qualidade
suficiente na forma virtual, disse acreditar que a graduação também não atinge os padrões de qualidade necessários
para uma boa formação.

Engels Rêgo, diretor da Unyleya,
uma das instituições aprovadas pelo
MEC, ressaltou que o curso 100% digital
possibilita o acesso de pessoas que têm
dificuldade de frequentar um determinado local físico ou que necessitem de
total flexibilidade de tempo e ritmo.
“O advento da pandemia da Covid-19
fez com que os cursos passassem a ser
oferecidos de maneira remota, mas isso
é diferente de conceber um programa
realmente a distância, com toda a metodologia e tecnologia que a modalidade
requer. Com a autorização do MEC, o
mercado poderá ter um curso efetivamente digital, concebido para os dias
atuais e formando profissionais para o
presente e o futuro da prática do Direito”, afirmou.
Em publicação no site da Uninter, a
coordenadora e organizadora da grade
curricular do curso de Direito EaD, Tiemi Saito, afirmou que a proposta não é
apenas transportar a matriz curricular
do Direito presencial e projetar as aulas
expositivas de forma gravada.
Segundo ela, foi preciso estruturar
um novo curso de Direito, o que comprova que é possível otimizar a aprendizagem das ciências jurídicas pelo ensino
a distância e utilizando-se de ferramentas tecnológicas não como meros aparatos, mas como ferramentas efetivas
no processo de ensino e aprendizagem.
Tiemi ressaltou que o ensino a distância torna possível o sonho de diversos brasileiros que, por razões circunstanciais, culturais e econômicas, não
conseguiam antes se formar em Direito.
“É democratizar o acesso à justiça e o
acesso ao ensino jurídico de qualidade.”

A opinião da OAB
Quando surgiram os
primeiros pedidos de credenciamento de cursos
de Direito EaD, a Ordem
dos Advogados do Brasil
fez pressão política contra os andamentos desses
processos.
Com a retomada de
alguns processos de autorização, no final de 2019,
a Ordem entrou com um
pedido liminar na 7ª Vara
Federal do Distrito Federal
requerendo o reconhecimento da inviabilidade da
oferta de cursos de Direito
a distância.
Foram apresentados
dois argumentos principais: inexistência de regulamentação específica que
autorize a oferta de cursos
de Direito a distância e a
incompatibilidade entre as
diretrizes curriculares da
graduação jurídica, que
tem a prática como eixo
nuclear.
A OAB também sustentou que o Brasil não comporta mais cursos na área
de Direito e que as novas
vagas não atendem aos padrões de qualidade.
Atualmente, já há mais
de 1,8 mil cursos de Direito,
com cerca de 350 mil vagas
anuais. O Brasil está entre
os países com mais advogados no mundo: são 1,2
milhão de profissionais do
ramo, ou seja, um advogado
a cada 174 habitantes. Já o
“estoque de bacharéis” em
Direito, aqueles que se formaram, mas não passaram
no exame da Ordem, é de
2,5 milhões, que é um indicativo da baixa qualidade
de alguns cursos, segundo
a entidade.
A Ordem acabou derrotada sob o argumento de
que a fiscalização dos cursos não cabe às entidades
representativas de classe,
mas ao MEC.
Em 2020, a OAB ainda
ajuizou uma arguição de
descumprimento de preceito fundamental no Supremo Tribunal Federal,
com objetivo de suspender
a autorização de novos cursos e a expansão de vagas,
tanto no ensino presencial
quanto no EaD. O pedido
foi negado pelo ministro
Ricardo Lewandowski.

