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A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB-MT) 
reuniu, neste  (26/08), os presidentes das subseções da Ordem e os Delegados 
da Caixa de Assistência dos Advogados (CAA-MT) em sua sede, em Cuiabá. 
Esta é a primeira vez que o Colégio de Presidentes da OAB-MT se reúne desde 
a imposição das medidas restritivas devido ao covid-19, observando todas as 
medidas de biossegurança necessárias. Página 4

Colégio de Presidentes aponta diretrizes 
da Ordem para próximos meses
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Lei obriga divulgação de medicamentos 
disponíveis na rede pública municipal

A Câmara Municipal de Cuiabá 
promulgou a Lei nº 6.689 que obri-
ga o Executivo a divulgar, em site 
oficial, a relação dos medicamentos 
fornecidos pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS) e disponíveis na Rede 
de Saúde Pública Municipal. Página 5

O Conselho Pleno da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil – Seccional Mato Grosso 
(OAB-MT) aprovou, em sessão extraordi-
nária ocorrida nesta sexta-feira (24), o 
edital de convocação para realização das 

eleições da Ordem. O pleito para composi-

ção do novo Conselho Seccional da OAB/
MT para o triênio 2022/2024, acontece 
no dia 26 de novembro, com votação em 
urnas eletrônicas, entre as 9h e 17 horas, 
em todo o Estado. Página 3

Conselho da OAB-MT aprova edital que 
convoca eleições para 26 de novembro

Diretoria da OAB/MT esclarece que não fez 
qualquer crítica aos advogados e advogadas 
que exerceram o direito de 7 de setembro

Projeto de lei garante gratuidade 
no transporte público a mães 
lactantes de prematuros

O Projeto de Lei nº 741/2021 do depu-
tado estadual Dr. Gimenez (PV) estabelece 
gratuidade nos transportes públicos para 
mães lactantes com filho prematuro in-
ternado em unidade de terapia intensiva 
neonatal (UTIN) de Mato Grosso. Página 9
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LEONARDO 
CAMPOS

A ADVOCACIA COMO PROTAGONISTA

é presidente da OAB-MT.

Nós, advogados e advogadas de 
Mato Grosso, estamos conven-
cidos de que a “advocacia do 

futuro é agora”. E este foi o tema do OAB 
Leads, um conjunto de eventos que a Or-
dem dos Advogados do Brasil – Seccional 
Mato Grosso (OAB-MT) realizou durante o 
mês de agosto.

Vivemos um intenso mês de atividades 
que enfatizaram nossa atuação de forma 
aguerrida para defender os direitos dos ci-
dadãos e para que a manutenção do estado 
democrático de direito se perpetue como 
garantia de uma sociedade harmônica. 
Estamos em pleno transcurso do segundo 
ano de pandemia, e nunca o exercício da 
advocacia foi tão essencial e indispensável 
à administração da Justiça.

Toda experiência proporcionada pelo 
OAB Leads nos impulsionou a iniciar setem-
bro esperançosos, entusiasmados e renova-
dos. Foram mais de 150 horas de eventos, em 
37 ações – simpósios, seminários, webinar e 
eventos culturais - realizadas pela OAB em 
parceria com a Escola Superior da Advocacia 
de Mato Grosso (ESA/MT) e Caixa de Assis-
tência dos Advogados (CAA/MT).

Promovemos 103 ações de formação e 

atualização da advocacia, que contou com 
a organização de 25 comissões, e com um 
público de 4 mil participantes, por meio 
da plataforma Zoom e transmissão pelo 
Youtube.

Destaco entre nossas atividades o ato 
de desagravo público realizado em defesa 
das prerrogativas do advogado Diego Os-
mar Pizzatto. Sem deixar de lembrar, que 
no último dia de julho, já esquentando o 
mês de agosto, realizamos o desagravo pú-
blico em favor da advogada Deise Cristina 
Sanabria Carvalho Alves. Dois importantes 
atos que demonstram que a OAB está pre-
sente e atenta à advocacia mato-grossense. 
E como ficou consagrado, se a questão é de 
desrespeito às prerrogativas: chama a OAB!

Também celebramos importantes 
conquistas nas subseções do interior, 
entre as quais, a inauguração da Sala da 
OAB-MT na Delegacia do Município de Sa-
pezal, evento que marcou mais uma edição 
do Ao Encontro da Advocacia, por meio da 
qual a diretoria da OAB também visitou os 
colegas de Campo Novo do Parecis e de 
Tangará da Serra.

Tivemos também o lançamento do 
“Meu 1º Token”, uma tecnologia que bene-

ficiará todos os novos advogados e advoga-
das que receberem a carteira da OAB em 
nosso Estado.

Entre tantas atividades de aperfei-
çoamento profissional, debate, inclusão, 
e ações culturais, também conseguimos 
entregar à advocacia um espaço moderno, 
amplo e que vai auxiliar a atividade profis-
sional de muitas advogadas e advogados na 
Capital, que é o “Meu Escritório”, um ver-
dadeiro coworking, completo e que já está 
sendo utilizado pelos profissionais.

Para encerrar o mês da advocacia 
promovemos a segunda Live Cultural da 
OAB Leads. Um momento de descontra-
ção e de amizade, onde nossos talentosos 
colegas demonstraram que além de bons 
profissionais do Direito, também são can-
tores, músicos e DJs.

O sentimento que resta é o orgulho 
de fazer parte desta grande família, que 
todos os dias, tem garantido a salvaguarda 
dos direitos de milhares de mato-gros-
senses. Mas nosso entusiasmo não se en-
cerra. Ainda temos muitas lutas a serem 
travadas e conquistas pela frente. Somos 
a advocacia mato-grossense, e mais uma 
vez, afirmamos, o futuro é agora.

dos, apoiando o “mais do mesmo”.
Mas quando se conhece a insti-

tuição de perto, você aprende que 
as transformações são necessárias e, 
para isso, é preciso ter coragem para 
discordar e encarar as mais difíceis e 
inusitadas situações políticas. A ad-
vocacia não está somente nas cidades 
pólos do Estado, mas sim em todo o 
Mato Grosso. Nossa OAB-MT deve lu-
tar por cada comarca, por cada cidade, 
independentemente do seu tamanho 
ou importância no cenário político.
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FRANCISCO  
ANIS FAIAD

LEI ALTERA FORMA DE CITAÇÕES E INTIMAÇÕES NO PROCESSO CIVIL

ADVOGADO

No último dia 26 de agosto o 
Presidente da República san-
cionou a Lei 14.195, que dispõe 

sobre a facilitação para abertura de em-
presas, sobre a proteção de acionistas 
minoritários, sobre a facilitação do co-
mércio exterior, sobre o Sistema Integra-
do de Recuperação de Ativos (Sira), sobre 
as cobranças realizadas pelos conselhos 
profissionais, sobre a profissão de tradu-
tor e intérprete público, sobre a obtenção 
de eletricidade, sobre a desburocratiza-
ção societária e de atos processuais e a 
prescrição intercorrente, dentre outros.

No entanto, no seu bojo, naqueles 
“jabutis” que se encontram no alto de um 
poste (sinal de que alguém colocou ele lá, 
sozinho não subiria), há alterações consis-
tentes no Código de Processo Civil, espe-
cialmente no que diz respeito às formas de 
citação e intimação das partes.

Citação e intimação são formas de 
chamamento das partes ao processo. O 
primeiro, comunicando o requerido de que 
contra ele foi intentada uma ação judicial; 
e, a segunda, comunicação a ambas as 
partes a respeito de algum ato ou movi-
mentação processual.

O artigo 44 da Lei sancionada no últi-
mo dia 26 de agosto produziu alterações 

no Código de Processo Civil.
Inicialmente, estabelece que as em-

presas, públicas ou privadas, devem, obri-
gatoriamente, manter seus dados cadas-
trais atualizados junto aos órgãos do Poder 
Judiciário, especialmente, seus endereços 
eletrônicos: número de telefones fixos e 
móveis, e-mails, WhatsApp, e outros ca-
nais de acesso.

A partir de agora, a citação e inti-
mação de atos processuais pelos meios 
eletrônicos são considerados preferen-
ciais, ou seja, toda citação e intimação 
deverá ser realizada pelos meios eletrô-
nicos. A parte contra quem for dirigida a 
citação/intimação terá o prazo de três 
dias úteis para confirmar o recebimento 
da comunicação.

Caso não confirmada, o Juiz deverá 
proceder a comunicação através de ou-
tros meios, iniciando-se pelos correios, 
partindo a seguir pelo Oficial de Justiça 
e edital.

Na primeira oportunidade que a parte 
se manifestar nos autos, deverá justificar 
porque não recebeu eletronicamente o 
comunicado, sob pena de multa de 5% 
por ato atentatório a dignidade da justiça.

Note-se que a obrigação da parte 
manter seus endereços eletrônicos de-

positados nos órgãos do poder judiciário 
é efetivo e o seu não cumprimento poderá 
lhe causar enormes prejuízos.

Importante dizer também que caberá 
ao autor da ação declinar, logo na peti-
ção inicial, o endereço eletrônico da parte 
contrária, o que já era determinação do 
artigo 319, inciso II, do CPC. Agora com 
mais rigor ainda, posto que esta será a 
forma de citação/intimação do réu.

O Superior Tribunal de Justiça já vem 
concedendo o direito de citações por 
WhatsApp desde que seja possível verificar 
com precisão o proprietário do aplicativo.

Em recente decisão, a 5ª turma do STJ 
é possível a citação pelo aplicativo des-
de que contenha elementos indutivos da 
autenticidade do destinatário, como nú-
mero do telefone, confirmação escrita e 
foto individual.

Essa alteração tem como objetivo a 
celeridade processual. Com o avanço das 
comunicações sociais, via instrumentos 
tecnológicos modernos, o legislador está 
na busca de priorizar a facilitação no en-
contro das partes, e acelerar o andamen-
to dos processos.

Portanto, a partir de agora, todos co-
meçarão a ter seus canais sendo utilizados 
pelo Poder Judiciário. É a modernidade.

Reprodução
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A 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu 
aprofundar a discussão sobre a possibilidade de uma 
execução fiscal movida pela Fazenda Nacional contra 
uma empresa coexistir com pedido de habilitação de 
créditos no processo de falência da mesma devedora.

O colegiado tinha um caso em julgamento, que esta-
va paralisado por pedido de vista regimental do relator, 
ministro Luis Felipe Salomão. A apreciação colegiada se 
deu em virtude de agravo interno ajuizado pela Fazenda 
contra decisão monocrática que negou provimento ao 
recurso especial.

Nesta terça-feira (24/8), Salomão sugeriu dar pro-
vimento em parte ao agravo interno para oportunizar 
que o processo seja devidamente pautado e julgado com 
sustentação oral pelas partes. Isso permitirá à 
4ª Turma formar precedente sobre a matéria. 
A sugestão foi acolhida à unanimidade.

O recurso julgado ataca acórdão do Tribu-
nal de Justiça de São Paulo que negou a habili-
tação do crédito objeto de execução fiscal nos 
autos da falência de uma empresa de serviços 
hospitalares.

A corte estadual entendeu que, se a Fazen-
da já fez uso da prerrogativa que lhe é conferida 
por lei e optou pela via da execução fiscal, re-
cusando-se a abandoná-la, então ela renun-
ciou e continua renunciando à opção pela ha-
bilitação de crédito prevista na Lei 11.101/2005.

O cerne do precedente é evitar a ocor-
rência da dúplice garantia, em verdadeiro bis 

in idem: que haja atos de constrição no 
processo de execução e, mesmo assim, 
a habilitação do crédito na falência gere 
nova e repetitiva constrição.

Até esta terça-feira, o caso tinha dois 
votos e divergência estabelecida. Relator, 
o ministro Luis Felipe Salomão votou por 
negar provimento ao recurso da Fazen-
da, aplicando esse mesmo entendimento com base em 
precedente da própria 4ª Turma — ainda que essa fun-
damentação tenha constado como obter dictum (por 
força da retórica), já que a discussão principal era sobre 
prescrição da inscrição de dívida fiscal.

A ministra Isabel Gallotti abriu a divergência ao pro-

por um alinhamento jurisprudencial ao que já vêm deci-
dindo todos os demais colegiados que julgam a matéria 
no STJ. Para ela, se não há garantia na execução fiscal, 
nada impede que a Fazenda Pública use a mesma dívida 
para pedir habilitação do crédito no processo de falência.

REsp 1.872.153

O Conselho Pleno da Ordem dos Advogados do 
Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB-MT) aprovou, 
em sessão extraordinária ocorrida nesta sexta-fei-
ra (24), o edital de convocação para realização das 
eleições da Ordem. O pleito para composição do 
novo Conselho Seccional da OAB/MT para o triê-
nio 2022/2024, acontece no dia 26 de novembro, 
com votação em urnas eletrônicas, entre as 9h e 
17 horas, em todo o Estado.

Nas eleições também serão escolhi-
das as novas diretorias das Subseções 
da OAB/MT e da Caixa de Assistência 
dos Advogados de Mato Grosso (CA-
A-MT), bem como os Conselheiros da 
Seccional e os Conselheiros Federais e 
seus suplentes.

Todos os advogados inscritos na 
OAB-MT em regularidade com a ins-
tituição ficam convocados para vota-
ção obrigatória. O eleitor pode votar 
somente no local em que for inscrito – 
subseção ou sede da seccional em que 
se encontra vinculado.

Em Cuiabá, a votação será realizada 
na sede da OAB-MT, localizada na ave-
nida Mário Cardi Filho, s/nº, no Centro 
Político Administrativo. Já nas subse-
ções, a votação será realizada nas res-
pectivas unidades ou, inexistindo sede, 

nas salas da OAB, localizadas nos Fóruns.
“Que tenhamos um pleito propositivo, de 

debates de ideia e propostas que envolvam toda 
a advocacia do estado. Que a nova gestão, de-
mocraticamente eleita, tenha como objetivo o 
fortalecimento da advocacia, do estado demo-
crático de direito e a defesa dos direitos de todos 
os cidadãos”, destacou o presidente da OAB-MT, 
Leonardo Campos.

ssssssssssss
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4ª Turma decide aprofundar discussão sobre 
execução fiscal e crédito na falência

Conselho da OAB-MT aprova edital que 
convoca eleições para 26 de novembro

EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA

Inscrição de Chapas – O pedido de registro de chapa deverá 
ser protocolado na Secretaria do Conselho Seccional da OAB-MT 
até as 18 horas do dia 27 de outubro de 2021. A Comissão Eleitoral 
publicará, em até 24 horas, a relação das chapas com suas compo-
sições para fins de impugnação. O pedido de registro de chapas 
para as subseções poderá ser protocolado na sede da Seccional 
ou na sede da Subseção, no mesmo prazo previsto acima.

Composição – As chapas para o Conselho Seccional devem 
ser compostas por 38 conselheiros titulares, entre eles os cinco 
indicados para a Diretoria da Seccional; 38 Conselheiros Sec-
cionais Suplentes; seis Conselheiros Federais, três titulares e 
três suplentes; cinco Diretores e cinco suplentes para a Caixa 
de Assistência dos Advogados.  Para as Subseções, as chapas 

devem ser compostas por Diretores 
e um Delegado da CAA-MT.

Novas regras – Para este pleito, 
já estão em vigor as novas regras de 
paridade de gênero e cotas raciais 
para eleições da OAB, aprovadas 
pelo Conselho Federal da Ordem em 
dezembro de 2020. De acordo com o 
novo regramento, a composição da 
chapa deve atender ao percentual de 
50% de candidaturas de cada gênero 
e ao mínimo de 30% de candidaturas 
de negros e negras (pretos e pardos).

O edital deverá ser publicado 
no Diário Oficial da OAB-MT e em 
todos os canais de comunicação da 
Seccional em até cinco dias úteis.

Assessoria de Imprensa OAB-MT
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POR: MEL MENDES

A Ordem dos Advogados do Brasil 
– Seccional Mato Grosso (OAB-MT) 
reuniu, neste  (26/08), os presidentes 
das subseções da Ordem e os Delega-
dos da Caixa de Assistência dos Ad-
vogados (CAA-MT) em sua sede, em 
Cuiabá. Esta é a primeira vez que o 
Colégio de Presidentes da OAB-MT se 
reúne desde a imposição das medidas 
restritivas devido ao covid-19, obser-
vando todas as medidas de biossegu-
rança necessárias. 

Na abertura do Colégio, o presi-
dente da OAB-MT, Leonardo Campos, 
destacou a importância do momento e 
a satisfação de reencontrar os repre-
sentantes do interior para definir as 
diretrizes que irão pautar as ações da 
Ordem, tanto no que diz respeito à as-
sistência à advocacia, quanto às ações 
institucionais em defesa das prerro-
gativas e de melhores condições para 
prestação jurisdicional.

“A última vez que estivemos juntos 
foi em outubro de 2019, no Colégio re-
alizado em Cáceres. De lá pra cá, ex-
perimentamos avanços tecnológicos 
impensáveis e grandes desafios em 
nossa atuação cotidiana. E só está sen-

do possível superar os desafios e man-
ter a força da OAB-MT porque temos a 
contribuição de todos vocês. Sabemos 
que muito ainda precisa ser feito, mas 
quero dividir hoje com todos vocês a 
alegria dos muitos resultados positi-
vos que tivemos”, afirmou Leonardo.

Já o presidente da Caixa de As-
sistência dos Advogados (CAA-MT), 
Itallo Leite, destacou que “os delega-
dos e presidentes das subseções são 
os olhos e os braços da OAB em todo 
o estado”. Segundo ele, é por meio de 
debates como esse, que envolvem a re-
presentação de toda a advocacia que a 
classe se fortalece. 

A pauta do Colégio, definida a 
partir das demandas das subseções, 
incluiu debates em relação aos desa-
fios enfrentados pela advocacia para 
garantir atendimento nas unidades 
do Poder Judiciário, tanto presencial-
mente, quanto pelos canais virtuais e 
propostas de caminhos para uma me-
lhor distribuição de justiça; digitaliza-
ção dos processos físicos; e honorários 
advocatícios.

Além disso, foram debatidas de-
mandas referentes ao convênio com 
o Instituto Nacional de Seguridade 
Social (INSS) e à advocacia previden-

ciária, com a presença da presidente 
da Comissão de Direito Previdenciário 
da OAB-MT, Mariza Macedo de Castro.

Todas as diretrizes apontadas a 
partir das discussões realizadas no 
Colégio de Presidentes estão consoli-
dadas na Carta de Cuiabá, documento 
que traz os principais pilares da advo-
cacia mato-grossense para os próxi-
mos meses. 

Obra jurídica – Durante a reunião 
do Colégio, o presidente do Tribunal 
de Ética e Disciplina (TED) da OAB-MT, 
João Batista Beneti, lançou o ementá-
rio de “Jurisprudências do Tribunal de 
Ética e Disciplina e do Conselho Esta-
dual da OAB de Mato Grosso”, escrito 
por ele, em parceria com os advogados 
Silvano Macedo Galvão e Christiano 
Alexandre Gonçalves de Souza. A obra 
reúne acórdãos e emendas dos pro-

cessos disciplinares julgados pelo TED 
com o objetivo de facilitar a consulta 
daqueles que atuam nos Tribunais de 
Ética e para quem deseja conhecer os 
limites éticos do exercício profissional 
no contexto jurisdicional.

Participaram também da reunião 
o secretário-geral da OAB-MT, Flávio 
Ferreira; o secretário-geral adjunto 
da OAB-MT, Fernando Figueiredo; o 
diretor Tesoureiro da OAB-MT, Hel-
mut Daltro; os conselheiros Federais 
da OAB-MT, Felipe Matheus de França 
Guerra e Ulisses Rabaneda dos San-
tos; vários conselheiros Estaduais;  o 
presidente do Tribunal de Defesa das 
Prerrogativas (TDP), André Stumpf; o 
presidente da Escola Superior de Ad-
vocacia (ESA-MT), Bruno Cintra; e o 
diretor-adjunto da ESA, Francys Ri-
cardo Menegon.

Colégio de Presidentes aponta diretrizes 
da Ordem para próximos meses

O plenário do Conselho Fede-
ral da OAB aprovou, neste último 
(24/8), por unanimidade, a votação 
via internet nas eleições da entida-
de para cinco estados já neste ano. 
A proposta partiu da Comissão Es-
pecial de Avaliação das Eleições do 
Sistema OAB.

Para que isso fosse possível, fo-
ram aprovadas mudanças no Provi-
mento 146/2011 do CFOAB e no Re-
gulamento Geral da Ordem.

Foi instituída regra de transição 
para garantir que os conselhos do 
Distrito Federal, Paraná, Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina e Maranhão 
possam escolher entre a modalidade 
online ou presencial já nas eleições 
deste ano. Esses são os conselhos 
para os quais há referendo do tribu-
nal pleno em sessão de dezembro do 
ano passado. Para os demais, a facul-
tatividade da modalidade de eleições 
se dará a partir do próximo triênio.

A conselheira federal Gracie-
la Pinheiro Lins e Lima, relatora, 
afirmou não existir impedimentos 
ao implemento do voto online nas 

eleições do ano em curso, pois as 
mudanças não ferem a segurança 
jurídica, nem a eficácia normativa no 
plano eleitoral, ao contrário, apenas 
regulamentam a opção de votação 
no formato virtual, sem alteração do 
processo eleitoral.

As propostas de alterações vi-
sam diminuir custos com a logística 
para promoção das eleições e o as-
sédio praticado pela boca de urna de 
algumas chapas. Além disso, o dia de 
eleição coincide com dia útil, o que 

pode atrapalhar a agenda dos advo-
gados, enquanto o voto virtual a par-
tir de qualquer lugar, por intermédio 
de qualquer dispositivo móvel, com 
segurança garantida por empresas 
de auditoria, converge com a moder-
nidade dos tempos atuais.

A segurança da eleição online 
é garantida por votos criptogra-
fados, que impossibilita a adulte-
ração, além de permitir a verifi-
cabilidade individual pelo eleitor 
e universal por auditoria externa, 

Conselho Federal da OAB aprova o voto online 
para as eleições de 2021 em cinco estados

INOVAÇÃO GRADUAL

Assessoria
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explicou a relatora.
Ela ressaltou a necessidade de adaptação 

das regras da votação para a concretização da 
votação online diante da pandemia de Covid-19.

Ao Regulamento Geral devem ser feitas al-
terações para abarcar, além da votação na urna 
eletrônica, também a votação online, e esclarecer 
que a opção por tal modalidade será de exclusiva 
discricionariedade dos conselhos estaduais.

Será suprimida a obrigatoriedade do prazo 
de oito horas para votação, podendo o prazo 
ser flexibilizado pela modalidade virtual. De-
verá ser feita a indicação da plataforma e dos 
procedimentos necessários para votação e for-
mas de comprovação da legitimidade do eleitor 
para votar online.

Quanto ao Provimento 146/2011, a relatora 
propôs que o artigo 1º seja alterado para facul-
tar ao conselho seccional a escolha do siste-
ma de votação (urna eletrônica ou plataforma 
online), permitindo também sua promoção em 
outro formato com a devida comprovação de 
impossibilidade.

O projeto prevê a inclusão do artigo 18 ao 
provimento, estabelecendo que a opção pela 
modalidade presencial ou online nas eleições 
de 2021 será faculdade dos conselhos seccio-
nais do DF, RS, SC, PR e MA, sendo ampliada 
para os demais conselhos seccionais a partir 
do triênio seguinte.

Com a aprovação do projeto piloto, deverá 
ser editado um novo provimento para alterar o 
Provimento 146, e editada uma resolução para 
alterar o Regulamento Geral. Com informações 
a assessoria imprensa OAB-CF
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Lei obriga divulgação de medicamentos disponíveis na rede pública municipal

Bem de família só pode ser 
penhorado por credor ao 
qual outorgada a hipoteca

O Legislativo foi fundamental para consolidar 
a ferrovia estadual, afirma Max Russi

A Câmara Municipal de Cuia-
bá promulgou a Lei nº 6.689 que 
obriga o Executivo a divulgar, em 
site oficial, a relação dos medica-
mentos fornecidos pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS) e dispo-
níveis na Rede de Saúde Pública 
Municipal.

O texto foi publicado no Diá-
rio Oficial de Contas que circulou 
no último dia 12. Além da divulga-
ção na página oficial, os dados de-
vem constar no Portal da Trans-

parência e informar a relação dos 
remédios com data de entrada, 
fabricação, lote e validade.

“A informação deve ser preci-
sa, quanto aos medicamentos que 
são de distribuição gratuita, bem 
como se estão disponíveis ou em 
falta no sistema público de saúde. 
Em caso de falta de medicamento, 
deverá ser divulgada a previsão de 
data em que o mesmo estará dis-
ponível”, diz trecho da publicação.

O Poder Executivo Municipal 

terá o prazo de um ano a partir 
da data da publicação da lei para 
adequação.

A proposta de autoria do ve-
reador Eduardo Magalhães (Re-
publicanos) foi debatida e votada 
em regime de urgência em maio 
deste ano na Câmara Municipal. 
No entanto, o prefeito apresentou 
veto total a propositura, enten-
dimento que foi derrubado pelos 
parlamentares. Com informações 
da Secom Câmara

FONTE: CONJUR

A penhora do imóvel de família destinado à residência do de-
vedor e de sua família só é possível para o exato credor em favor do 
qual o bem foi outorgado em hipoteca.

Impenhorabilidade do bem de família é benefício irrenunciável, 
afirmou o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator

Com essa conclusão, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça 
deu provimento ao recurso especial ajuizado por um homem cujo 
imóvel onde mora com a família seria penhorado para pagamento 
de dívida com o Banco de Crédito Nacional (BCN).

A penhora foi admitida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais 
porque o imóvel já foi oferecido como garantia hipotecária. Assim, 
para o tribunal mineiro, incide a exceção à impenhorabilidade do 
bem de família prevista no inciso V do artigo 3º da Lei 8.009/1990.

Para o STJ, o problema está no fato de que a garantia hipotecária 
foi feita em favor de outra instituição financeira: o Banco do Brasil, 
com quem o devedor assinou contrato de emissão de cédula de 
crédito bancário.

Para o TJ-MG, ao oferecer o bem em hipoteca, o devedor abriu 
mão da impenhorabilidade, o que permitiria até mesmo ao BCN 
indicá-lo a penhora. Para o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 
relator do recurso, esse argumento não se sustenta, pois a impe-
nhorabilidade é benefício irrenunciável.

Assim, se a execução do BCN não trata de hipoteca, não é pos-
sível incidir a regra excepcional do artigo 3°, V, da Lei 8.009/1990. 
“Neste caso, já que a garantia real fora constituída apenas em favor 
de outra instituição, não poderia ter sido afastada a regra de impe-
nhorabilidade”, disse o relator.

“Também em razão da interpretação restritiva que deve ser 
dada à regra excepcional invocada pelo tribunal a quo, não é possí-
vel afastar a impenhorabilidade diante da constituição de hipoteca 
pretérita em favor de outro credor”, acrescentou.

A conclusão foi acompanhada à unanimidade pela 3ª Turma. Vo-
taram com o relator os ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco 
Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e Nancy Andrighi.

Acórdão
REsp 1.604.422

POR: JOSÉ MARQUES

O presidente da Assembleia Legislativa de 
Mato Grosso (ALMT) ressaltou que o Legislativo 
está sendo fundamental para a consolidação 
da ferrovia estadual em Mato Grosso, duran-
te a solenidade para assinatura do contrato 
de construção, implantação e exploração do 
complexo ferroviário, que vai interligar Cuiabá 
a Rondonópolis, bem como Rondonópolis com 
Nova Mutum e Lucas do Rio Verde, que acon-
teceram nesta segunda-feira (20).

Max Russi disse que o Parlamento foi res-
ponsável pela aprovação da Lei que possibilitou 
com que o governador Mauro Mendes (DEM) 
continuasse as tratativas que asseguram juri-
dicamente todos os encaminhamentos para o 
início das obras.

O deputado citou o Projeto de Emenda à 
Constituição (PEC) 16/2020, que criou a pos-
sibilidade de que o governo pudesse construir 
e explorar, de forma direta, a malha ferroviária 
no estado.

“Esse é um avanço gigantesco e vai agre-

gar valor à nossa produção. A Assembleia foi 
importantíssima nesse projeto, apresentando 
a PEC, aprovando por meio de todos os de-
putados e dando ao governo do estado a con-
dição de trazer a primeira ferrovia estadual”, 
complementou.

Max Russi acredita que a malha viária, que 
será denominada Ferrovia Autorizada de Trans-
porte Olacyr de Moraes (FICO), além de gerar 
mais de 240 mil empregos diretos e indiretos, 
vai fomentar principalmente o agronegócio e 
a indústria, além de resultar em insumos com 
preços mais competitivos. “Vai sobrar dinhei-
ro no bolso do mato-grossense e isso será um 
grande ganho social”, avalia.

O projeto da ferrovia estadual prevê investi-
mento de R$ 11,2 bilhões para a sua implantação.

Participam ainda dos eventos de assinatura, 
que tiveram início na capital cuiabana e foram 
finalizamos em Lucas do Rio Verde, senadores, 
deputados federais, deputados estaduais, se-
cretários de Estado, representantes da Rumo 
Logística e autoridades dos municípios, por 
onde está prevista a passagem da ferrovia. 

s

BENEFÍCIO IRRENUNCIÁVEL

Reprodução

Assessoria

Fablicio Rodrigues / ALMT
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Com mais de 400 inscritos, Corrida da 
Advocacia é a segunda maior de MT

Já estão à venda camisetas 
do Outubro Rosa 

A Caixa de Assistência 
dos Advogados de Mato 
Grosso (CAA/MT) reali-
zou, entre 21 e 29/08, a 
VIII Corrida da Advocacia. 
Mesmo em formato virtu-
al, a prova teve mais de 400 
atletas inscritos e conso-
lidou-se como a segunda 
maior de Mato Grosso em 
número de participantes.  
Com o apoio da OAB-MT, o 
evento foi organizado pela 
equipe do Ultramacho e Up 
Eventos com o patrocínio 
da Cervejaria Louvada, Le-
brinha, TNT Sport Drinks, 
Dr. Sanitiza, Ginco, Unimed 
e Casa Prado. 

“Mesmo em condição 
diferente daquela de anos 
anteriores, nossa corrida 
superou as expectativas, 
e, mais uma vez, foi suces-
so. Só posso, em nome de 
toda a diretoria da Caixa 
dos Advogados, agradecer 
a confiança da nossa ad-
vocacia que vestiu a camisa e parti-
cipou”, destaca o presidente da CAA/
MT, Itallo Leite. 

De acordo com a organização, além 

de Cuiabá, houve registro de partici-
pantes de outras 32 cidades mato-
-grossenses e de outros estados. “Foi, 
sem dúvida alguma, um evento que 

integrou, por meio do es-
porte, todo o Mato Grosso. 
Tivemos o envolvimento de 
muitos advogados e advo-
gadas do interior, além, 
claro, de colegas de outros 
locais”, completa o presi-
dente da CAA/MT. 

Em razão da pandemia 
do coronavírus, a dinâmica 
da competição foi alterada. 
Os inscritos puderam es-
colher o trajeto e horário, 
entre os dias 21 e 29/08, 
para cumprirem o percur-
so escolhido (5 km, 10km ou 
21km). Outra novidade foi a 
prova de ciclismo (30km e 
60km). As distâncias per-
corridas e os tempos gas-
tos foram enviados para a 
organização da prova, res-
ponsável pela classificação 
final dos atletas. 

Na capital, nos dias 28 
e 29/08, uma estrutura de 
suporte com tendas, pontos 
de hidratação e sinalização 

foi disponibilizada aos participantes. 
Com horários determinados para uso, 
o local seguiu todas as medidas de 
biossegurança. 

“Como sempre, a Caixa dos Advo-
gados disponibiliza uma estrutura ex-
celente aos atletas”, afirma o advogado 
e participante da VII Corrida da Advo-
cacia Gianotti Amador Moraes Gomes. 

KIDS -  Assim como a versão adulto, 
a V Corrida da Advocacia Kids surpre-
endeu. Com mais de 50 pequenos atle-
tas (de zero a 15 anos de idade), a prova 
também ocorreu de forma híbrida, com 
estrutura física disponibilizada no dia 
29/08, na Associação dos Advogados, 
em Cuiabá. 

“É sempre um momento de muita 
alegria participar da corrida kids porque 
vemos a importância da prática esporti-
va desde cedo. Mesmo em tempos que 
estão nos exigindo mudanças de com-
portamentos e rotinas, é muito bom ver 
a disposição desses pequenos atletas”, 
diz a vice-presidente da OAB-MT, Gisela 
Cardoso. Itallo Leite agradeceu aos pais 
pela confiança no trabalho da entidade.

 Para a segurança de todos, as 
crianças foram divididas por faixa etá-
ria e em baterias com, no máximo, cinco 
delas por vez. 

O advogado Vinícius Alves dos San-
tos, pai de Manuela (6) e Davi (4), apro-
vou a organização. “Desde o processo 
de inscrição até a realização da prova, 
tudo muito bom”. Quando perguntado 
o motivo de ter inscritos os filhos – par-
ticipantes pela primeira vez da corrida 
kids – ele ressaltou a necessidade do es-
porte para o desenvolvimento infantil. 
“E com essa pandemia, as crianças fi-
cam privadas de momentos como esse”. 

A V Corrida da Advocacia Kids foi 
realizada pela CAA/MT, com o apoio 
da OAB-MT. E equipe do Ultramacho e 
da Up Eventos assinam a organização 
do evento.

A Caixa de Assistência dos 
Advogados de Mato Grosso 
(CAA/MT) iniciou a comerciali-
zação das camisetas do Outubro 
Rosa ao valor de R$ 35 reais que 
pode ser pago com cartão de 
débito ou crédito. O presidente 
da CAA/MT, Itallo Leite, explica 
que a renda será revertida para 
o Hospital de Câncer de Mato 
Grosso (HCanMT) e Rede Fe-
minina de Combate ao Câncer. 
“Mais que oportunizar serviços 
e benefícios à advocacia, temos 

por missão abraçar causas de 
importância social”.  

Feitas em tecido composto 
por viscose e poliéster, as peças 
trazem uma ilustração exclusiva 
assinada por Camila Pasinato. As 
camisetas possuem tamanhos 
que vão do P ao GG.  

“É uma forma de ajudarmos 
duas importantes instituições 
do nosso estado que realizam 
excelentes trabalhos, prestan-
do atendimento de qualidade a 
todos que necessitam de trata-

mento”, ressalta a secretária-ge-
ral da CAA/MT e presidente da 
Comissão de Direito da Mulher 
da OAB-MT, Clarissa Lopes Dias 
Maluf Pereira. 

A Caixa de Assistência dos 
Advogados de Mato Grosso está 
localizada ao lado do auditório da 
OAB-MT, no Centro Político Ad-
ministrativo, em Cuiabá. O horá-
rio de funcionamento é das 8h às 
17h30, de segunda a sexta-feira.

Informações: (65) 3644-1006 
/ 3644-1374.

Reprodução
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Reprodução
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Inaugurado Meu Escritório
Dr Waldir Caldas Rodrigues

Advogados já podem agendar 
utilização do “Meu Escritório”

Em uma noite de muita emoção, a 
Caixa de Assistência dos Advogados de 
Mato Grosso (CAA/MT) inaugurou, em 
26/08, o Meu Escritório – Dr Waldir 
Caldas Rodrigues. Localizado próximo 
ao Fórum Cível e Criminal de Cuiabá, o 
novo espaço tem salas para atendimen-
to a clientes e realização de sustenta-
ções orais e audiências virtuais. Além 
disso, conta com estações de trabalho 
totalmente equipadas para uso dos 
profissionais da advocacia adimplentes 
com a OAB-MT. 

“Hoje é um dia muito importante. 
É a realização de um sonho sonhado 
lá atrás e que, com a nova realidade 
trazida pela pandemia, torna-se mui-
to necessário, especialmente, para os 
colegas em início de carreira e aqueles 
que precisam vir para a capital a tra-
balho”, explica o presidente da CAAMT, 
Itallo Leite. 

Ele falou também sobre o homena-
gem feita ao advogado Waldir Caldas 
Rodrigues. “Nosso escritório compar-
tilhado não poderia ter outro nome 
senão daquele que sempre lutou pela 
justiça social e se importou com os 
advogados e advogadas em início de 
carreira. Waldir Caldas era ímpar, um 
exemplo de profissional”. 

O presidente da OAB-MT, Leo-
nardo Campos, parabenizou a Caixa 
dos Advogados pela sensibilidade em 
entregar uma obra em sintonia com 
a atual forma de acesso imposta pela 
justiça. “Essa obra só foi possível graças 
à união de todos. O Meu Escritório é 
fruto de um trabalho coletivo”. 

A vice-presidente da CAA/MT, Xênia 
Artmann Guerra, ressaltou a importân-
cia da obra como elemento de interiori-
zação e inclusão da advocacia de todo o 
estado. A vice-presidente da OAB-MT, 
Gisela Cardoso, observou o papel social 
do Meu Escritório. “Com a pandemia, 
muitos escritórios foram fechados e 
muitos colegas sem trabalho. Então, o 
escritório compartilhado não poderia 
ter vindo em momento mais adequado. 
Aqui, todos poderão exercer sua profis-
são com segurança e conforto”.

 
HOMENAGEM -  Waldir Caldas 

Rodrigues nasceu em 13/11/1954, em 
Corumbá (MS), e teve uma vida pautada 
na determinação. Desde muito jovem, 
ingressou no mercado de trabalho, mas 
foi somente aos 46 anos de idade que 
ele realizou um sonho: formar-se em 

A Caixa de Assistência dos Ad-
vogados de Mato Grosso (CAA/MT) 
informa que os advogados e as ad-
vogadas adimplentes com a OAB 
Mato Grosso já podem agendar 
horário para utilização do “Meu Es-
critório – Dr Waldir Caldas”. Inau-
gurado no último dia 26 de agosto, 
o local oferece salas para reuniões 
e audiências virtuais e estações de 
trabalho. O horário de funciona-
mento é das 7h às 19h, de segunda 
a sexta-feira. 

O presidente da CAA/MT, Itallo 
Leite, explica que a utilização do 
espaço é gratuita e limitada a qua-
tro horas diárias por advogado(a) 
mediante agendamento prévio. Os 
profissionais inscritos em OABs de 

outros estados, poderão utilizar o 
espaço, por até quatro horas, me-
diante pagamento de taxa de R$ 
50 por hora. Em ambas situações, 
deverá ser observada a disponibili-
dade do escritório compartilhado. 

Primeiro advogado a utilizar 
o espaço, Bruno Aníbal Pereira de 
Figueiredo (28), aprovou o “Meu Es-
critório”. Ele conta que, por conta 
da pandemia, rompeu a sociedade 
e fechou o escritório. “Agora, estou 
recomeçando do zero e com uma 
estrutura maravilhosa como essa. 
Utilizarei o escritório comparti-
lhado e aproveitarei para fazer ne-
tworking, afinal, quem não é visto 
não é lembrado”. 

ESTRUTURA – A estrutura do 

“Meu Escritório” é formada por es-
tacionamento, sala para utilização 
de computadores, impressoras e 
scanners, e três salas para a reali-
zação de audiências e reuniões. É 
oferecido, sem custo, café é agua. 

SERVIÇO – O “Meu Escritório 
– Dr Waldir Caldas” está localizado 
na Avenida Desembargador Milton 
Figueiredo Ferreira Mendes, no 
Centro Político Administrativo, em 
Cuiabá – ao lado das Promotorias 
do MP e próximo ao Fórum Cível 
e Criminal. 

AGENDAMENTO – Para utili-
zar o espaço, o(a) advogado(a) deve 
agendar com antecedência. Os te-
lefones para contato são (65) 3644-
3040 e (65) 9 9807-5147 (whatsapp).

Reprodução
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Direito. 
A partir de então, nosso homena-

geado trilhou um caminho de sucesso, 
sendo referência na área penal. Exí-
mio orador e apaixonado pelo ofício, 
brilhou no tribunal do júri, defenden-
do os direitos individuais e coletivos. 
Waldir Caldas Rodrigues pautou sua 
vida profissional na luta pela liberdade 
e respeito aos direitos humanos. 

Vítima da Covid-19, faleceu em 
18/06/2021, deixando um legado jun-
to ao Sistema OAB-MT. Foram 20 anos 
de participação ativa, iniciados como 
membro da Comissão de Direitos Hu-
manos. Ocupou assento também nas 
comissões de Defesa das Prerrogativas 
dos Advogados, e de Direito Penal e 
Processo Penal. Encerrou sua parti-
cipação presidindo a Comissão de Di-
reito Carcerário da OAB-MT, deixando 
um exemplo de amor e dedicação ao 
Direito e à sociedade.
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Reconhecimento por foto basta para embasar prisão preventiva, diz STJ
POR: CONJUR

Embora o reconhecimento do sus-
peito de um crime por mera exibição 
de fotografias não seja suficiente para 
embasar condenação criminal, ele serve 
para fundamentar o decreto de prisão 
preventiva, situação que exige apenas 
indícios suficientes de autoria da con-
duta delituosa.

Com esse entendimento, a 6ª Tur-
ma do Superior Tribunal de Justiça 
denegou a ordem em Habeas Corpus 
impetrado por um homem acusado por 
latrocínio tentado, cuja preventiva foi 
decretada após reconhecimento feito 
por fotografia pelas vítimas.

Segundo a defesa, a polícia usou 
uma foto do suspeito tirada em 2013 
para identificá-lo como autor de crime 
ocorrido em 2020. Com isso, está preso 
preventivamente há mais de seis meses 
e teve os pedidos de substituição nega-

dos pelas instâncias ordinárias.
Relator, o ministro Antonio Salda-

nha Palheiro apontou que, de fato, a 
jurisprudência recente o STJ restrin-
giu a tolerância para a identificação 
de suspeitos por fotografia. A prática 
deve ser vista como etapa antecedente 
a eventual reconhecimento pessoal e, 

portanto, não pode servir como prova 
em ação penal.

No entanto, o precedente não se 
aplica ao caso da prisão preventiva, já 
que o artigo 312 do Código de Processo 
Penal diz que ela poderá ser decretada 
“quando houver prova da existência do 
crime e indício suficiente de autoria e de 

perigo gerado pelo estado de liberdade 
do imputado”.

“Conclui-se, assim, que, para a con-
denação do agente, é necessário que o 
reconhecimento fotográfico, realizado 
na fase do inquérito policial, atenda aos 
ditames do art. 226 do CPP e seja cor-
roborado com outras provas, contudo, 
para a decretação da prisão preventiva, 
os indícios suficientes de autoria são su-
ficientes”, afirmou.

No caso concreto, todos os requisi-
tos para a preventiva estão presentes. O 
modo de execução do crime revela peri-
culosidade dos suspeitos e a gravidade 
concreta da conduta, o que gera a ne-
cessidade de acautelar a ordem pública.

Ainda assim, o acórdão recomenda 
a realização da confirmação do reco-
nhecimento do paciente perante o juízo, 
nos moldes do artigo 226 do Código de 
Processo Penal, no prazo de 60 dias. 

HC 651.595

Diretoria da OAB/MT esclarece que não fez 
qualquer crítica aos advogados e advogadas 
que exerceram o direito de 7 de setembro

Juíza federal Clara da Mota Santos toma posse como juíza-membro titular do TRE-MT

A Ordem dos Advogados 
do Brasil Seccional de Mato 
Grosso não coaduna com a 
afirmação do Presidente 
Nacional da entidade de 
que os advogados que par-
ticiparam das manifesta-
ções de 7 de setembro “não 
são nossos colegas”.

Muitos advogados e advo-
gadas, em especial os mato-
-grossenses, participaram dos 
atos que ocorreram pelo país 
na data de ontem, seja para 

comemorar a independência 
do Brasil, seja para apoiar ou 
manifestar contrariedade ao 
governo, fruto do legítimo 
exercício da liberdade de ma-
nifestação, reunião, pensa-
mento e crítica.

Não corresponde ao pen-
samento da OAB/MT qualquer 
crítica aos advogados e ad-
vogadas que exerceram esse 
direito.

A OAB/MT é uma insti-
tuição totalmente apartidária 

e sempre defenderá o direito 
de seus inscritos se manifes-
tarem, seja a favor ou contra 
qualquer governo ou pensa-
mento ideológico.

A OAB/MT tem total auto-
nomia e independência peran-
te o Conselho Federal, tanto é 
que se posicionou:

- favorável ao porte de ar-
mas para a advocacia;

- pela inconstitucionali-
dade do inquérito das “fake 
news” no STF;

- pela retirada de pauta da 
discussão de impeachment do 
Presidente da República.

As premissas e pilares de 
atuação da OAB/MT se pau-
tam na defesa da advocacia, 
das prerrogativas profissionais 

e da valorização dos honorá-
rios advocatícios, cláusulas 
pétreas institucionais.
Cuiabá, 8 de setembro de 2021

Diretoria da Ordem dos 
Advogados do Brasil - Seccio-
nal Mato Grosso (OAB/MT)

POR: ANDRÉA 
 MARTINS OLIVEIRA

A juíza federal Clara da 
Mota Santos Pimenta Alves foi 
empossada no cargo de juíza-
-membro titular do Tribunal 
Regional Eleitoral de Mato 
Grosso.  A magistrada, que 
exercerá as atribuições no bi-
ênio 2021/2023, assume o car-
go na vaga ocupada pelo juiz 
federal Fábio Henrique Rodri-
gues de Moraes Fiorenza.

O presidente do TRE-
-MT, desembargador Car-
los Alberto Alves da Rocha, 
abriu a cerimônia desejando 

aos empossados um biênio 
exitoso. “Sabemos que o 
próximo ano é eleição geral, 
complexo e que será marca-
do por desafios. Temos dois 
magistrados habituados aos 
feitos eleitorais e tenho cer-
teza que darão conta de to-
das as ações que virão aos 
seus conhecimentos. Sejam 
bem-vindos”.

Também deram boas-
-vindas aos empossados a 
vice-presidente e correge-
dora regional eleitoral, de-
sembargadora, Nilza Maria 
Pôssas de Carvalho, o pro-
curador regional eleitoral, 

Erich Raphael Masson e os 
juízes-membros Gilber-
to Lopes Bussiki, Jackson 
Francisco Coleta Coutinho, 
Armando Biancardini Candia 
e Bruno D’Oliveira Marques.

A juíza federal agradeceu 
as felicitações, falou dos de-
safios do cargo e da impor-
tância de poder contribuir 
com a Justiça Eleitoral.  A 
“Minha saudação é muito 
simples. Estou emocionada. 
A missão de servir a Justi-
ça Eleitoral é uma das mais 
honrosas da vida jurisdicio-
nal. Me coloco aqui numa 
posição de aprendizado, de 

escuta ativa e de rememorar 
a minha passagem pelo TRE-
-RO, onde tive a felicidade de 
servir a Justiça Eleitoral no 
pleito de 2014 e pude tes-
temunhar a competência, o 
engajamento e a dedicação 
desta Justiça na realização 
de eleições livres e demo-
cráticas. Efetivamente uma 
experiência que nos marca. 
Existem variados modelos 
de organização de pleitos 
eleitorais e acho o nosso um 
modelo exitoso, único. Ano 
que vem teremos um pleito 
complexo, é outra magni-
tude, outra abrangência de 

desafios. Nós, antigamente, 
nos preocupávamos com 
comícios cheios antes da 
hora, agora, temos que nos 
preocupar com o fluxo in-
formacional descontrolado 
e com as Fake News. Temos 
desafios referentes ao finan-
ciamento das candidaturas, 
das campanhas, estamos 
discutindo um novo códi-
go. Quero servir e cooperar 
com o Colegiado na posição 
de muita humildade, diálo-
go e aprendizagem. Contem 
comigo, vocês terão em mim 
uma juíza dedicada e dispos-
ta a esse desafio”

INDÍCIOS DE AUTORIA: 

Reprodução
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Projeto de lei garante gratuidade no transporte 
público a mães lactantes de prematuros

POR: ROSE DOMINGUES

O Projeto de Lei nº 741/2021 do deputado estadual 
Dr. Gimenez (PV) estabelece gratuidade nos transportes 
públicos para mães lactantes com filho prematuro inter-
nado em unidade de terapia intensiva neonatal (UTIN) de 
Mato Grosso.

De acordo com o parlamentar, a isenção se dará a 
qualquer dia e hora, conforme a necessidade da mãe de 
se deslocar até a unidade hospitalar onde seu filho esteja 
internado. A proposta visa atender prioritariamente mães 
de baixa renda e estimular o aleitamento materno.

“Atualmente, a mãe se vê obrigada a arcar com as pas-
sagens, mesmo com inúmeras dificuldades financeiras. 
Todos sabemos que o aleitamento materno é a mais sábia 
estratégia natural de vínculo, afeto, proteção e nutrição 
para a criança, portanto, o custo benefício vale a pena”.

Dr. Gimenez, que atuou por mais de 40 anos como 
médico no interior do estado, explica que o leite ma-
terno promove ganho de peso adequado, é livre de 
contaminação, gera proteção imunológica e estimula 
o vínculo afetivo.  

Sancionada lei que isenta de IPVA motoristas de aplicativos em MT
POR: RAFAEL COSTA ROCHA

O governador Mauro Mendes 
(DEM) sancionou o Projeto de Lei  
1040/2019 , de autoria do deputado 
estadual Wilson Santos (PSDB), que 
dá isenção de IPVA (Imposto Sobre 
Propriedade de Veículos Automoto-
res) aos veículos registrados em no-
mes de motoristas de aplicativos ou 
cônjuges que utilizem Gás Natural 
Veicular (GNV).

A sanção foi publicada no Diário 
Oficial do Estado (DOE) que circulou 
neste (30/08).

Para ser beneficiado, o veículo ain-
da deverá ter capacidade máxima de 
1600 cilindradas.

Para estimular o consumo do gás 
natural aos veículos de motoristas de 
aplicativos, o governo do Estado vai 
conceder a isenção das taxas de emis-
são do CRV (Certificado de Registro de 
Veículo) e CRLV (Certificado de Regis-

tro e Licenciamento de Veículo) e tam-
bém da vistoria veicular e autorização 
para alteração de características dos 
veículos que realizarem a conversão 
para Gás Natural Veicular (GNV) com 
placa de Mato Grosso.

O deputado Wilson Santos (PSDB) 
agradeceu o empenho da Assembleia 
Legislativa e também do secretário 
chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, 
e do governador Mauro Mendes, em 
assegurar a aprovação do conteúdo 
da lei sem vetos.

O parlamentar diz ainda que a 
proposta atende a uma reivindicação 
da associação dos motoristas de apli-
cativos que se vê prejudicada no atu-
al contexto sócio econômico diante 
dos seguidos reajustes nos valores do 
etanol e gasolina, o que inviabiliza a 
margem de lucro dos trabalhadores.

“Pela rodagem diária destes pro-
fissionais, o que é uma alternativa 
cada dia mais explorada em substitui-
ção ao transporte público, nada mais 
justo que seja barateada as despesas 
para a garantia mínima de sobrevivên-
cia a estes trabalhadores. É o Estado 
trabalhando para garantir a dignidade 
humana e estimular o consumo de um 
combustível limpo e favorável ao meio 
ambiente”, afirma.

Em junho deste ano, o governa-
dor Mauro Mendes (DEM) assinou 
um contrato com a estatal boliviana 
Yacimentos Petroliferos para o forne-
cimento de gás natural para o estado.

O contrato vai garantir o forneci-
mento ininterrupto do produto pelo 
período de cinco anos, a partir de ja-
neiro de 2022, com a possibilidade de 
renovação por igual período.

Ronaldo Mazza

Reprodução

“Nascem por ano mais de 20 milhões 
de recém-nascidos prematuros e com 
baixo peso no mundo, pelo menos 30% 
deles morrem antes de completar um 
ano de idade. Garantir o aleitamento 
materno dessas crianças vai melhorar 
esses números, porque leite materno é 
saúde, é vida”, justifica o deputado.

Ele acrescenta que mesmo com tan-
tos avanços tecnológicos, os números de 
mortalidade infantil ainda preocupam: 
a cada 10 recém-nascidos com peso in-
ferior a 1.000g, nove não sobrevivem ao 
primeiro mês de vida. A hospitalização 
de um filho na Unidade de Terapia In-
tensiva Neonatal (UTIN) normalmente 
gera danos emocionais para toda família, 
pois inibe o contato espontâneo entre 
mãe e filho.

“Também costuma provocar ansie-
dade, insegurança, medo e a questão so-
cioeconômica fragiliza ainda mais essa 
família. Frente a tudo isso, precisamos, 
enquanto estado, criar política públicas 
que ofereçam suporte para a mãe e tam-
bém contribua para abreviar a interna-
ção do bebê”, finaliza o parlamentar.  
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Demissão por WhatsApp não é ilegal
Com mais de 2 bilhões de usuá-

rios no mundo e presente em 99% dos 
celulares do Brasil, o WhatsApp pas-
sou a ser ainda mais usado durante a 
pandemia devido ao isolamento social 
contra a Covid-19. De um mensageiro 
instantâneo em seu início em 2009, hoje 
é fundamental para quase todas as ati-
vidades do dia a dia, sendo usado até 
pela Justiça. Já não causa mais espanto 
ser contratado e até demitido pelo apli-
cativo. “A utilização do WhatsApp para 
o comunicado de desligamento de um 
colaborador pode, em princípio, pare-
cer fria e impessoal. Contudo, esse meio 
nada mais é do que uma ferramenta de 
comunicação que muito se difundiu na 
pandemia. O que deve se levar em con-
sideração não é o meio utilizado para a 
comunicação com o empregado, mas 
sim, a forma como isso é feito”, destaca 
Karolen Gualda, advogada especialista 
em Direito do Trabalho e coordenadora 
da área trabalhista do escritório Natal 
& Manssur.

Isso quer dizer que, independente 
do meio utilizado para comunicar a um 
empregado que ele será desligado, o 
mais importante é o respeito, conside-
ração e profissionalismo na relação en-
tre as partes. “Isso é necessário sempre 

e eu diria primordialmente no momento 
da comunicação de um desligamento. A 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 
não estipula nenhuma forma específica 
para essa comunicação que, portanto, 
pode se dar por qualquer meio, desde 
que seja inquestionável, ou seja, que o 
empregador se assegure do correto re-
cebimento da mensagem pelo seu em-
pregado”, explica Karolen Gualda.

Quando a comunicação da demis-
são é feita por aplicativos de conversa, o 
que a Justiça analisa é se aquele meio era 
a forma normalmente utilizada entre os 
funcionários e empregadores para a co-
municação no dia a dia do trabalho, se 
o empregado estava atuando remota-
mente e se não havia a necessidade ou 
possibilidade de convocá-lo para uma 
conversa pessoal. “E, principalmente, 
se a comunicação estava dentro dos 
padrões de respeito e cordialidade que 
devem nortear as relações”, salienta ela.

Nas situações em que as empresas 
recorreram a esse formato de anúncio 
de desligamento e, porventura, o em-
pregado tenha questionado, esse tem 
sido o entendimento majoritário do 
Judiciário. Assim, acionar a Justiça do 
Trabalho por conta de uma demissão 
por WhatsApp não ensejaria, por si só, 

algum tipo de reparação.
“A utilização do WhatsApp, assim 

como dos demais meios telemáticos 
(Skype, Zoom, e-mail, etc.) foi muito 
mais difundida com a pandemia, inclusi-
ve os próprios tribunais têm se utilizado 
dessas ferramentas para realização de 
diversos atos. É uma evolução na forma 
de comunicação, que deve ser encarada 
como mais uma ferramenta de traba-
lho”, afirma a advogada.

As mesmas condutas do mercado de 
trabalho presencial devem ser mantidas 
nessa nova era digital: respeito ao tra-
balhador e à sua dignidade, cordialidade 
na fala e escrita, clareza nas informa-
ções. No caso específico de demissão, 

a formalidade do ato e a possibilidade 
de confirmação de que a mensagem foi 
recebida pelo seu destinatário são es-
senciais e devem sempre ser observados 
pelas partes que as utilizam, segundo 
Karolen Gualda.

PERFiL
Karolen Gualda – advogada espe-

cialista na área do Direito do Trabalho 
com experiência em contencioso traba-
lhista. Formada pela Universidade Me-
todista de Piracicaba e pós-graduada 
em Direito e Processo do Trabalho pela 
UNIRP (Universidade de São José do Rio 
Preto). É coordenadora da área traba-
lhista do Escritório Natal & Manssur. 

Advogados de oposição à atual diretoria da 
OAB-MT manifestam apoio a Pedro Paulo
O pré-candidato à presidência da Ordem 

dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso 
(OAB-MT), Pedro Paulo Peixoto Júnior, se reu-
niu nesta quarta-feira (22.09) com lideranças 
da região sul do estado de Mato Grosso. A reu-
nião, que aconteceu em Rondonópolis (218 km 
de Cuiabá), foi marcada por manifestações de 
advogados e advogadas que expressaram desejo 
de renovação mudança na instituição.

Participaram da reunião, de forma presencial 
e remota, nomes como o advogado Faissal Calil, 
atualmente deputado estadual; ex-presidente 
da OAB-MT, Maurício Aude; o ex-presidente 
da subseção de Rondonópolis da OAB, Ronaldo 
Batista; e os advogados Jeancarlo Ribeiro, Leia 
Cruz, Fábio Capilé e Ronaldo Pinto.

“Nós recebemos hoje com muita satisfação 
colegas advogados e advogadas da região sul do 
estado. O debate foi harmônico, propositivo e 
em prol de uma nova OAB-MT. Eu estou muito 
feliz em participar desse momento e receber um 
apoio tão verdadeiro”, afirmou o pré-candidato.

Maurício Aude, que esteve à frente da pre-
sidência da OAB-MT entre os anos de 2014 e 
2018, ressaltou a importância do diálogo entre 
a Ordem e os advogados e afirmou confiar no 
poder de articulação de Pedro Paulo.  “Por isso 
eu parabenizo o Pedro Paulo. Porque eu tenho 
visto ele percorrer o estado e buscar a conversa 
com todo mundo. O que ele tem conseguido é 
algo inédito. Ele está unido as pessoas que não 
estão satisfeitas com a atual gestão”, frisou.

Jovens advogadas que não se sentem repre-
sentadas pela diretoria atual também manifes-

taram apoio à pré-candidatura de oposição. É 
o caso da advogada Lidiany Nunes, que atua na 
área do direito civil e previdenciário em Rondo-
nópolis. “Infelizmente o que eu sinto hoje é que 
virou uma sociedade política. Nós mulheres, ou 
jovens advogadas e advogados não temos nossas 
demandas mais relevantes escutadas, como os 
desafios da advocacia feminina. A nossa expec-
tativa é que tudo isso mude”, relata a advogada.

Além de uma efetiva participação feminina 
na OAB-MT, durante o encontro, foram debati-
dos ainda temas como a aproximação da base 
para a tomada de decisões dentro da instituição, 
atendimento dos anseios dos jovens advogados 
e minorias étnicas, e renovação na diretoria da 
Ordem.

“Sem dúvidas a nossa maior pauta é trazer 
uma renovação para a OAB de Mato Grosso e do 
Brasil e todas as outras pautas estão incluídas 
nessa em alguma medida. Precisamos da Ordem 
que atenta a todos e não a grupos com interesses 
pessoais ou políticos”, frisou Pedro Paulo.

Advocacia ficou desprotegida pela OAB-MT 
durante a pandemia

A pandemia do coronavírus, que já levou o 
Brasil a quase 600 mil mortes, impactou de for-
ma decisiva a maior parte das categorias do país. 
Em Mato Grosso, a advocacia, uma das carreiras 
mais tradicionais no Brasil, ficou desprotegida 
diante da crise. A covid-19 fechou vários escri-
tórios e exigiu de muitos outras adaptações tec-
nológicas, logísticas e de biossegurança.

Sem suporte da Ordem dos Advogados do 
Brasil Seccional Mato Grosso (OAB-MT), os ad-
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vogados tiveram que lidar com os desafios da crise, adaptações 
na operacionalização dos sistemas por parte do Judiciário e a 
inoperância da instituição. É o que expõe o advogado Pedro Paulo 
Peixoto Júnior, que vem liderando um projeto de oposição à atual 
direção da Ordem.

“Nós passamos um ano e seis meses sem o Judiciário funcio-
nar. Os advogados e as advogadas clamavam pela OAB-MT. Eles 
pediam para ser vacinados e poder atender seus clientes. E o que 
aconteceu? A OAB impetrou um mandado de segurança para que 
os presos tivessem prioridade na vacinação. Nós como advogados 
entendemos que é um direito, mas a OAB-MT se tivesse que pedir 
uma priorização, que fosse para dentro de casa e posteriormen-
te para os presidiários”, defendeu Pedro Paulo em reunião com 
apoiadores de Jaciara (146 km de Cuiabá), nesta quarta-feira (22.09).

O pré-candidato de oposição acredita que a classe não se vê 
mais representada pela Ordem, que vem há 26 anos sendo presi-
dida pelo mesmo grupo, que tenta mais uma vez a eleição. Para o 
advogado, é necessário que a base da categoria seja ouvida, como 
não foi feito até aqui no enfrentamento à pandemia.

“Estamos conversando com advogados de todo o estado e é 
muito claro esse desejo de mudança. Nós queremos nos sentir 
representados. Queremos que nossas pautas sejam defendidas e 
definitivamente não é isso que ocorre. Precisamos escrever uma 
nova história com novas pessoas”, afirmou.    Com informações da 
assessoria imprensa
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Advocacia de Mato Grosso destaca liderança em Gisela 
Cardoso, pré-candidata à presidência da Ordem

A habilidade técnica, capa-
cidade de liderança e experiên-
cia de gestão da pré-candidata 
à presidência da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil – Seccional 
Mato Grosso (OAB-MT), Gisela 
Cardoso, têm sido as principais 
características apontadas por 
membros da advocacia ma-
to-grossense. Em encontros 
realizados na última semana 
em municípios como Cáceres, 
Rondonópolis, além da própria 
Capital, Gisela imprimiu conhe-
cimento de quem entende bem 
a OAB-MT e tem a advocacia 
como carreira.

Presentes às reuniões esta-
vam advogados e advogadas de 
escritórios das cidades, além de 
membros das diferentes comis-
sões da OAB-MT, representantes 
da jovem advocacia e da advoca-
cia mais experiente. Os eventos 
fazem parte do “Movimento Ad-
vocacia Unida, Avanço Presente”, que tem 
Gisela Cardoso como pré-candidata.

Gisela é a atual vice-presidente de Le-
onardo Campos, eleitos em 2018 à OAB-
-MT. Atuante e decisiva durante a gestão 
de Campos, ela tem sido recebida como o 
melhor nome para a sucessão da Ordem.

Em Rondonópolis, o presidente da 
subseção, Stalyn Paniago, aproveitou o 
encontro para reforçar a competência e 
trajetória da pré-candidata. “Gisela tem 
todo um histórico perante a Ordem. Ela 
conhece pessoalmente como funciona 
toda a gestão e mais ainda: conhece todo 
o Estado de Mato Grosso, as 29 subseções, 
pessoalmente”, disse Stalyn.

O presidente da subseção de Rondo-
nópolis destacou ainda que Gisela sempre 
esteve presente diretamente nos eventos 
em todos os cantos do Estado. “Por méri-

to e competência ela foi secretária-geral e 
é nossa atual vice-presidente e, também 
por mérito e competência, é alçada à pré-
-candidatura da presidência da Ordem em 
Mato Grosso”, finalizou Stalyn.

Em Cáceres, a pré-candidata à presi-
dência da subseção no munícipio e atual 
conselheira, Cibeli Simões, reforçou a 
representatividade que a advocacia ga-
nha com Gisela. “Apoio Gisela Cardoso 
porque vejo nela a força da liderança, a 
competência de gestora e acima de tudo a 
coragem necessária para os enfrentamen-
tos diários da advocacia. Sem dúvidas, a 
advocacia mato-grossense está muito bem 
representada com uma advogada íntegra, 
competente e capacitada para liderar a 
classe ante os novos desafios”, afirmou.

Gisela também participou de um en-
contro organizado pelo movimento “Jovem 

Advocacia”, em Cuiabá. A jovem advogada 
Ellen Freitas, que é Membro da Comissão 
da Jovem Advocacia da OAB-MT (COJAD), 
ressaltou a importância da valorização de 
quem está iniciando.

“Fico feliz de ver vários rostos diferen-
tes hoje aqui. A jovem advocacia fica cada 
vez mais forte e não apenas pela OAB-MT, 
pela COJAD ou pela Caixa de Assistência e 
sim por cada um de nós que têm interes-
se em melhorar a atuação da classe. Não 
existe um grupinho ou panelinha, existem 
advogados que querem trabalhar cada vez 
mais. E é por isso que apoio a pré-candi-
datura de Gisela: não por ela ser mulher, 
mas por ser uma advogada ativa e que tra-
balhará em prol de todos os advogados e 
advogadas”, destacou.

Também presente à reunião, Ulisses 
Rabaneda, atual Conselheiro Federal e atu-
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ante na advocacia há 18 anos, 
falou sobre a importância de 
os advogados participarem do 
processo eleitoral da Ordem.

“Logo que me formei tive 
interesse em participar ativa-
mente da OAB-MT e assim o 
fiz: me inscrevi para participar 
nas comissões da Ordem por-
que eu sabia que sozinho eu 
não teria voz. E hoje, vendo este 
projeto de inclusão, que agrega 
advogados mais experientes, a 
jovem advocacia, advogadas e 
advogado negros, homens e 
mulheres, posso dizer que eu 
apoio a pré-candidatura de 
Gisela Cardoso, exatamente 
por ser um projeto inclusivo 
e que representará a todos”, 
destacou.

Gisela também se encon-
trou com os professores do 
Direito. Ex-professor da pré-
-candidata à presidência da 
OAB-MT, Heliodoro Nery fez 
questão de destacar as qua-
lidades de Gisela. “Eu tenho 
catalogado aproximadamen-
te 4.200 ex-alunos e me emo-
cionei muito, Gisela, quando 
você me disse que lembra das 
minhas aulas. E eu conheço 
você, Gisela. Sei que você 
está pronta para nos repre-
sentar. E é tão interessante 
ouvir você falar, com esta 
convicção de quem fala: eu 
estou pronta. E a gente acre-
dita que você realmente está 
e vai fazer um trabalho boni-
to”, disse à ela.

Vale lembrar que a pró-
pria pré-candidata Gisela 
Cardoso, advogada há 20 anos 
em Mato Grosso, foi professo-
ra universitária por mais de 
10 anos. Com informações da 
assessoria imprensa

Conselheiros Federais da OAB-MT propõem 
ajuste em artigo do novo provimento da 

publicidade na advocacia
POR: MEL MENDES
ASSESSORIA

A bancada de Mato Grosso no Conselho Fe-
deral da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB) 
protocolou nesta segunda (20) proposta de alte-
ração na redação do Artigo 6º, parágrafo único, 
do Provimento 2015/2021, que definiu as novas 
regras para a publicidade na advocacia. O obje-
tivo da proposição é tornar o texto mais claro 
e impedir interpretações equivocadas no que 
diz respeito às publicações pessoais nas redes 
sociais dos profissionais da advocacia.

Segundo o documento apresentado pelos 
conselheiros federais da OAB-MT, o dispositivo 
vem sendo duramente criticado por profissionais 

da advocacia de todo o Brasil por, de acordo com 
algumas interpretações, incidir sobre a vida pri-
vada dos profissionais.

“O objetivo da norma é impedir que o advo-
gado praticasse alguns atos de demonstração de 
riqueza no exercício profissional com o intuito 
de angariar clientes. Contudo, depois de editado, 
percebemos outra possível interpretação no sen-
tido de que a OAB estaria tentando normatizar a 
vida pessoal dos advogados e advogadas. Por isso, 
achamos razoável fazer esta proposição afim de 
evitar equívocos e ajustar um melhor texto”, ex-
plicou o Conselheiro Federal da OAB-MT, Ulisses 
Rabaneda.

A nova redação proposta pela bancada de 
Mato Grosso especifica que as vedações se 

aplicam somente à publici-
dade profissional, proibindo 
“ostentação de bens relativos 
ao exercício da profissão”. O 
ajuste, de acordo com o do-
cumento, permite “excluir ex-
pressamente a interpretação 
de controle por parte da OAB 
da vida privada do advogado ou 
advogada”.

A proposição foi assinada 

pelos conselheiros federais de 
MT Felipe Matheus de França 
Guerra, Joaquim Felipe Spado-
ni, Ulisses Rabaneda dos San-
tos, Ana Carolina Naves Dias 
Barchet, Duílio Piato Junior e 
José Carlos de Oliveira Guima-
rães Junior. Após o protocolo, 
a proposta aguarda definição 
de relatoria para seguir para 
debate e votação no pleno. 

Reprodução
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OAB-MT faz desagravo em favor de advogado 
que recebeu voz de prisão em audiência

POR: KEKA WERNECK

Na defesa das prerrogativas da Advocacia, 
a Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional 
Mato Grosso (OAB- MT) fez na sexta-feira (27) 
grande ato de desagravo em favor do advogado 
Diego Osmar Pizzato, que foi preso durante uma 
audiência por ordem da juíza da 9ª Vara Crimi-
nal de Cuiabá em setembro de 2019 e levou o 
caso ao Tribunal de Defesa das Prerrogativas 
(TDP) da OAB-MT.

O presidente da OAB-MT, Leonardo Cam-
pos, abriu o ato de desagravo, defendendo as 
prerrogativas, como bandeira primordial da 
Advocacia. “Que este ato extrapole os limites 
de Cuiabá e Mato Grosso, porque aqui, como 
coordenador do Colégio de Presidentes de Sec-
cionais, represento também o Conselho Fede-
ral, portanto ecoará na Advocacia brasileira, 
levando nossa voz firme, combatente, de não 
tolerar qualquer espécie de violação de nossas 
prerrogativas”.

Segundo ele, neste caso, o abuso está evi-
dente e, por isso, este ato de solidariedade. 
“Toda vez que um advogado tiver suas prerro-
gativas violadas lá estaremos”.

A vice-presidente, Gisela Cardoso, ressaltou 
que o advogado é indispensável à administra-
ção da justiça, sendo inviolável em seus atos no 
exercício da profissão, nos limites da lei.

“Não há hierarquia ou subordinação entre 
advogados, magistrados e membros do Minis-
tério Público, devendo todos tratarem-se com 
respeito recíproco. Violação de prerrogativas 
de advogados é crime. Por isso, a OAB-MT e 
a Advocacia mato-grossense mais uma vez se 
reúnem em ato de desagravo, para lembrar e 
relembrar a todos aqueles que insistem em 
esquecer o que significa o papel do advogado, 
enquanto pacificador social, sua importância 
da Advocacia na sociedade, na defesa do estado 
democrático de direito, na garantia das liber-
dades e dos direitos constitucionais”, destacou 
Gisela Cardoso.

O desagravo, segundo ela, é a solidariedade 
de toda uma classe e mostra a força que a Ad-
vocacia representa.

Gisela parabenizou Pizzato pela coragem 
de solicitar o desagravo. “Muitos se calam e, ao 

calar-se, o advogado que tem suas prerrogativas 
violadas acaba sendo condizente com aquele 
fato que infelizmente aconteceu. Precisamos 
discutir, falar, fazer quantos desagravos forem 
precisos e adotar todas as medidas necessárias 
para que isso não ocorra mais. Então, chamem 
sim a OAB, que ela estará aqui”.

Voz dE PRisão

O desagravado Diego Pizzato relatou que 
ficou atônito ao receber a voz de prisão.

Explicou que, minutos antes, a audiência 
já havia começado, no Fórum de Cuiabá, sem 
sua presença.

“Pedi que a juíza suspendesse a audiência, 
para eu conversar com meu cliente. Ele havia 
recebido a informação de que eu não seria mais 
o advogado dele. Nesse momento, no intuito de 
confirmar isso, utilizei meu celular pessoal, para 
falar com a esposa dele. A juíza então entendeu 
que eu estava cometendo crime, ao colocar o 
celular no ouvido do meu cliente, para que ele 
ouvisse a esposa dizendo que não tinha trocado 
de profissional. A incomunicabilidade do preso 
é dispositivo legal aplicado dentro das peniten-
ciárias do Estado. Mas ali estávamos dentro de 
uma sala de audiência, na frente de todos: a ju-
íza, representantes do MP, da Defensoria Públi-
ca, de assessores do magistrado, testemunhas 
e do acusado, além de estagiários de Direito, 
que estavam assistindo à audiência”, argumenta.

No momento em que a juíza lhe deu voz 
de prisão, o advogado afirma que acatou, ape-
nas permanecendo silente. Na sala do Fórum, 
recolheram pertences dele, tais como celular, 
carteira, documentos e o relógio. Já na dele-
gacia, foi solto imediatamente, porque o dele-
gado plantonista reconheceu a atipicidade da 
conduta, entendendo que o fato imputado não 
era crime.

No ato de desagravo, muito indignado, o 
vice-presidente da Abracim e conselheiro es-
tadual da OAB-MT por Rondonópolis, Ronaldo 
Bezerra, saiu em defesa do colega. “Isso mostra 
como é importante nos unirmos para combater 
esses abusos de autoridades. A gente não fica 
contente em fazer desagravo, mas é a respos-
ta da OAB cada vez que um advogado e uma 
advogada sofrer abuso em seu direito, em sua 

Assessoria

Prazo para regularização das 
CNHs vencidas desde março 
de 2020 continua suspenso

POR: LIDIANA CUIABANO
DETRAN-MT

O Departamento Estadu-
al de Trânsito (Detran-MT) 
informa que permanece sus-
penso, por tempo indetermi-
nado, o prazo para a regulari-
zação das Carteiras Nacional 
de Habilitação (CNH) que es-
tão vencidas desde 01 março 
de 2020.

A suspensão do prazo 
para regularização do docu-
mento foi estipulada pela re-
solução nº 830/2021, de 12 de 
abril de 2021, do Conselho Na-
cional de Trânsito (Contran), 
que continua em vigor.

Os motoristas que se 
enquadram nessa situação, 
se forem abordados em uma 
barreira de fiscalização, o 
agente da autoridade de trân-
sito deve aceitar a CNH, pois 
o documento está válido em 
todo território nacional.

“O documento, nesses ca-
sos, está regular, não podendo 

o agente de trânsito autuar o 
motorista pelo artigo 162, V do 
Código de Trânsito Brasilei-
ro, que trata de infração gra-
víssima circular com a CNH 
vencida por mais de 30 dias”, 
observou o diretor de Habili-
tação do Detran-MT, Alessan-
dro de Andrade.

Se o condutor estiver 
portando a CNH na versão 
digital, esta também deve ser 
aceita pelo agente de trân-
sito durante abordagem de 
fiscalização. “O documento 
eletrônico possui o mesmo 
valor jurídico da CNH física, 
devendo ser aceito pela auto-
ridade de trânsito, caso o con-
dutor apresente a CNH nessa 
versão”, reforçou o diretor.

Mesmo com o prazo in-
determinado pelo Contran, 
o cidadão que desejar fazer a 
renovação da CNH pode ini-
ciar o processo pelo aplicativo 
MT Cidadão, sem necessidade 
de deslocamento a qualquer 
unidade do Detran-MT.
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prerrogativa profissional. O que este advogado fez na audiência 
foi apenas defender os direitos do seu constituinte e a OAB não 
vai se furtar nunca a permitir que esse tipo de situação aconteça. 
A OAB, a Abracrim, unidos somos fortes”.

Presidente do TDP, André Stumpf, ressaltou que “a OAB é 
forte, porque tem advogados e advogadas destemidos”. Para 
ele, situações como esta pela qual passou o advogado Diego são 
inadmissíveis. “Não vamos nos acovardar. Hoje esta é a resposta 
que estamos dando ao abuso praticado em desfavor do nosso 
colega. Lamentavelmente, temos vivido tempos difíceis, de mais 
violências contra advogados”.

Presidente da Associação Brasileira de Advogados em Mato 
Grosso (ABA-MT), Ana Lúcia Ricarte, destacou que a tônica deve 
ser “mexeu com um, mexeu com todos”. Para ela, quando as 
prerrogativas são atingidas, este é o momento de união, para 
que isso não se repita mais.


