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OAB-MT requer
opção de assinalar
pedido de liminar ou
antecipação de tutela
de urgência em todo
o trâmite processual

Lei que pune violência institucional
contra vítima de crime entra em vigor
Foi publicada no Diário Oficial da União
(DOU) neste (31/03), a Lei 14.321, que caracteriza o crime de violência institucional, praticado por agentes públicos contra vítimas ou
testemunhas de crimes violentos. A nova lei é
originada de substitutivo da senadora Rose de
Freitas (MDB-ES) a um projeto (PL 5.091/2020)
da deputada Soraya Santos (PL-RJ) aprovado
no Senado no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Página 4

A Ordem dos Advogados
do Brasil – Seccional Mato
Grosso (OAB-MT), através da
Comissão de Direito Civil e
Processo Civil, encaminhou ao
Poder Judiciário uma sugestão
de aprimoramento no PJe em
1º e 2º graus, que é a inclusão
da possibilidade de assinalar
pedido de liminar ou antecipação de tutela de urgência no
protocolo de petições intermediárias. Página 10

SENADO

Comissão aprova fim da tese
de defesa da honra em casos de
feminicídio e violência doméstica

OAB-MT adere a movimento pela conciliação
nos processos de improbidade administrativa
Alair Ribeiro/ TJMT

A Comissão de Segurança Pública (CSP)
aprovou neste (6/4) um projeto da senadora
Zenaide Maia (Pros-RN) que proíbe o uso da
tese de legítima defesa da honra por acusados de feminicídio. A proposta, relatada pelo
senador Alexandre Silveira (PSD-MG), segue
agora para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Página 8

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB-MT)
aderiu ao movimento iniciado pelo Judiciário de incutir na sociedade a cultura
da conciliação. Neste último dia (30), o presidente do Núcleo Permanente de
Métodos Consensuais de Solução de Conflitos e Cidadania (Nupemec), desembargador Mário Kono, e a juíza coordenadora do Nupemec do TJMT, Cristiane
Padim estiveram na sede da Ordem, a convite da presidente da instituição,
Gisela Cardoso. Página 4

Tomam posse
as diretorias das
Subseções de
Diamantino, Campo
Novo do Parecis e
Tangará da Serra

Tomaram posse, oficialmente, neste último dia
(20/04), as novas diretorias
eleitas para conduzir a 4ª
Subseção de Diamantino da
Ordem dos Advogados do
Brasil - Seccional ovo do
Parecis e da 10ª de Tangará
da Serra. Página 11
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Julgamento (parcial) de mérito,
durante ou ao final? Infelizmente, ao final!
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Luciano Pinto
é advogado e
vice-presidente
da Comissão
de Direito Civil
e Processo Civil
da Ordem dos
Advogados
do Brasil –
Seccional Mato
Grosso (OABMT). Contato:
luciano@
lpadvocacia.
com.br

om o advento da
Lei 13.105/15, a nova
versão do Código
de Processo Civil (CPC),
o legislador inseriu uma
novidade que muitos juristas
há algum tempo clamavam:
a legalização do julgamento
definitivo de parcela dos pedidos no decorrer do processo
judicial, ou seja, antes do seu
término. Com isso, não existe
mais discussão sobre a possibilidade da solução de determinados pedidos por meio de
decisões interlocutórias, que
colocam fim ao pedido, mas
não à fase cognitiva do processo (art. 203).
A alvissareira novidade
apresentada pelo legislador,
entretanto, não foi acompanhada de uma adequada sistematização procedimental para
sua aplicação. É aqui que surge
a pergunta: é melhor que o direito material discutido, ainda
que parte dele, seja decidido no
transcorrer do processo, ou é
preferível que tudo seja resolvido ao final? Antecipo a minha
resposta, o que faço com muita dor no coração: a meu ver,

é melhor que a solução do direito material seja ao final do
processo. Mas por quê?
A melhor forma de explicar
é fazendo uma comparação
entre as nuances processuais
da solução antecipada (por
decisão interlocutória, art.
356 ou 354 §Ú), e da solução
ao término do processo (por
sentença). Então vamos lá.
Enquanto na sentença é
automático o efeito suspensivo do recurso cabível (goste
ou não, continua sendo a regra
- art. 1.012), na decisão interlocutória isso deve ser buscado
em pedido liminar em Agravo
de Instrumento (art. 356, §2º).
Ao julgar os recursos
das decisões, na hipótese de
Apelação a possibilidade de
sustentação oral não encontra nenhum empecilho, reconhecida pelo art. 937 no primeiro inciso. Já no agravo de
instrumento que julga decisão
de parcela do mérito, inexplicavelmente, não é assegurada
a possibilidade de sustentação
oral. Aliás, passados seis anos
da sanção da Lei 13.105/15, eu
ainda tento entender a razão

do legislador ter assegurado a
sustentação oral para agravos
que versem sobre tutelas provisórias, e não ter assegurado
para agravos que desafiem decisões que julgam parcialmente o mérito.
O terceiro motivo é relativo à ampliação do quórum
de julgamento em casos de
ausência de unanimidade do
julgamento do recurso cabível. Pelo art. 942, se a divergência se der em apelação,
qualquer que seja o resultado
(reformando ou não a decisão
combatida), deve ser aplicada a técnica de ampliação de
julgamento, independente da
matéria tratada (preliminar,
processual, mérito, etc).
No caso de agravo de instrumento, contudo, isso não é
possível, pois o §3º do art. 942
condiciona a ampliação quando
a maioria da divergência esteja
reformando a decisão combatida. E mais, a matéria divergente
deve estar diretamente atrelada ao direito material.
Um último ponto se refere aos honorários sucumbenciais. Já existe compreensão

de alguns tribunais de que não
pode haver condenação de
sucumbência em decisão que
julga parcialmente o mérito,
pois a verificação do equilíbrio
entre a parcela ganhadora e
perdedora dos pedidos, o que
acarretará na divisão proporcional dos ônus de sucumbência (art. 86), ocorrerá apenas
ao final, com o julgamento de
todos os pedidos, o que inviabiliza a condenação em momento anterior.
Em singelas linhas, eis algumas diferenças de tratamento
que demonstram, claramente,
os prós e contras de quando
poderá ocorrer a solução do
direito material pela atividade jurisdicional. Notem que,
independente da natureza do
pedido, o tratamento diverso
se dá apenas por conta do momento do seu julgamento. Por
isso, a meu modesto sentir, o
legislador não trilhou o melhor
caminho para que o julgamento parcial de mérito realmente
emplacasse nos processos judiciais. De novidade alvissareira,
tem grandes chances de virar
um refugo processual.

Maternidade atípica: 21 de março
Dia Internacional da Síndrome de Down
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Fernanda
Cardoso
é membro da
Comissão de
Defesa dos Direitos
de Pessoas com
Deficiências da
OAB-MT

entre tantos papéis que
eu desempenhei e desempenho ao longo da
minha vida, ser uma mãe atípica
tem sido o mais desafiador de todos
eles.
A mãe atípica traz em sua essência
uma obstinação por fazer o melhor que
puder para seu filho. Podemos dizer
que todas as mães também o fazem?
Sim. Porém, as mães atípicas sabem
que, da sua dedicação depende a possibilidade ou não do seu filho ter uma
vida mais próxima da independência e
“normalidade”. E isso é muito grande!
No caso do meu filho, André Luiz,
que tem síndrome de down, eu acordo

todos os dias sabendo que o desenvolvimento dele, tal qual sentar, comer,
andar, falar, dentre outros, depende do
estímulo precoce. Quanto mais cedo,
melhor!
Literalmente é uma corrida contra
o tempo, lembrando que não basta somente a estimulação, ela precisa ser
assertiva e adequada para as características individuais do meu filho.
Então, essa mãe, que antes se preocupava em verificar as roupas mais
bonitas, os brinquedos mais legais e
poderia esperar, com a mesma certeza
de que o sol vai brilhar, que seu filho
típico iria andar, falar, correr, se alfabetizar, formar uma família... enfim... essa
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mãe, agora de um filho atípico, passa a
se preocupar com tratamentos eficientes, exames complementares, direitos
e ações para inserir esse filho na sociedade de maneira digna. Absolutamente
tudo é mais complexo, mais intenso e,
por consequência, cada pequena vitória tem um valor inexplicável.
Esse pequeno relato não consegue
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mãe. E a maternidade atípica é um divisor de águas na essência dessa mãe.
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Diretoria da CAAMT recebe visita de cerca de
200 jovens advogados no “Meu Escritorio”
REDAÇÃO JA
Diretoria da OABMT e CAAMT fizeram
entrega nesta quarta-feira (6) no auditório
da entidade para cerca de 200 certidões aos
novos advogados(as).
Depois da entrega de carteira, o presidente da CAAMT Itallo Leite e diretoria,
fizeram um grande encontro com os advogados(as) no “Meu Escritório”. A diretoria da
CAAMT mostrou aos advogados a estrutura
montada pra atende-los ao lado do Fórum
e da promotoria de justiça de Mato Grosso.
O Meu Escritório conta com uma ampla estrutura como estacionamento pró-

prio, para que o advogado se sinta como
se estivesse em seu escritório. Itallo disse
que se sente muito orgulho e realizado
quando em uma noite como essa, escuto de jovens advogados o agradecimento
por poder ofertar um espaço tão bom
para que eles possam iniciar a profissão.
Se doar para a OAB requer muito tempo,
mas são nestes momentos que percebemos quão importante é o nosso trabalho
no dia a dia. Itallo desejou muito sucesso
a todos e disse “Voltem Sempre” a casa é
de vocês.
Nesta cerimonia de entrega de certidões na OAB-MT, Itallo teve um gosto
diferenciado, onde fez a entrega para seu
irmão Rodolfo Leite, um dos jovens advogados. Itallo desejou a ele muito sucesso
nessa profissão que tenho tanto orgulho
de ter!

Provisório definitivo

Servidor contratado sem
concurso antes da CF não pode
ser reenquadrado, diz STF
FONTE: CONJUR
O servidor que foi admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição de 1988 não pode ser
reenquadrado em novo plano
de cargos, carreiras e remuneração. A premissa é válida
mesmo para quem foi beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do Ato das
Disposições Constitucionais
Transitórias (ADCT), já que
essa regra não prevê o direito
à efetividade.
Fellipe Sampaio/STFSegundo o relator, situação inconstitucional não pode ser
mantida só com base na segurança jurídica pelo decurso
do tempo
Esse foi o entendimento
adotado, por unanimidade,
pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento virtual

encerrado nesta sexta-feira
(25/3). A decisão tem repercussão geral (Tema 1.157) e
vale para todas as instâncias
inferiores.
No caso julgado, o Tribunal de Justiça do Acre tinha
reconhecido o direito à estabilidade de um servidor que
foi contratado como celetista
durante a vigência do ADCT.
O estado do Acre editou
uma Lei Complementar em
1993 que efetivava os trabalhadores contratados sem
concurso, por meio da transformação dos cargos celetistas em efetivos. Desde então,
o trabalhador passou a ser reenquadrado em novos planos
de carreira. Assim, o TJ-AC
reconheceu o direito do funcionário, com base nos princípios da segurança jurídica e
da confiança.
No entanto, o ministro
apontou que esse entendi-

Reprodução

mento viola jurisprudência do
Supremo, que já decidiu que
as situações flagrantemente
inconstitucionais não podem
ser validadas só por causa do
decurso do tempo em que elas
aconteceram.
“Se nem mesmo os servidores que preenchem os requisitos do artigo 19 do ADCT
da Constituição Federal fazem
jus aos benefícios conferidos
aos que ingressaram na administração pública mediante
prévia realização de concurso
público, com menos razão pode-se cogitar a continuidade
de situação notoriamente inconstitucional, em que servidor contratado pelo regime
celetista, sem concurso público, sem qualquer estabilidade,

usufrui de benefícios legalmente previstos apenas para
servidores públicos efetivos”,
pontuou o relator no voto.
Alexandre ainda citou o
precedente firmado na ADI
3.609, sob relatoria de Dias
Toffoli, que determinou que
a investidura em cargo ou
emprego público depende de
aprovação prévia em concurso
público de provas ou de provas
e títulos, com exceção apenas
das nomeações para cargo em
comissão declarado, em lei, de
livre nomeação e exoneração.
Em relação ao caso concreto, o ministro finalizou o
voto dispensando o trabalhador de devolver os valores eventualmente recebidos
como acréscimos salariais, de

boa-fé, até a data de conclusão
do julgamento, considerando
o caráter alimentar da quantia
que já foi paga.
Foi fixada a seguinte tese:
“É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos,
Carreiras e Remuneração, de
servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de
1988, mesmo que beneficiado
pela estabilidade excepcional
do artigo 19 do ADCT, haja vista
que esta regra transitória não
prevê o direito à efetividade,
nos termos do artigo 37, II, da
Constituição Federal e decisão
proferida na ADI 3609 (Rel.
Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal
Pleno, DJe. 30/10/2014).”
ARE 1.306.505
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Lei que pune violência institucional
contra vítima de crime entra em vigor
Foi publicada no Diário Oficial
da União (DOU) neste (31/03), a Lei
14.321, que caracteriza o crime de
violência institucional, praticado por
agentes públicos contra vítimas ou
testemunhas de crimes violentos. A
nova lei é originada de substitutivo da
senadora Rose de Freitas (MDB-ES) a
um projeto (PL 5.091/2020) da deputada Soraya Santos (PL-RJ) aprovado
no Senado no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher.
A inclusão da violência institucional entre os crimes de abuso de autoridade foi um dos vários projetos
aprovados no Senado de valorização
dos direitos da mulher em 2022. A
partir de agora, pode pegar até um
ano de cadeia, além de pagar uma
multa, quem “submeter qualquer ví-

tima de infração ou testemunha de
crimes violentos a procedimentos
desnecessários, repetitivos ou invasivos, que as levem a reviver, sem
estrita necessidade, a situação de
violência ou outras situações potencialmente geradoras de estigmatização e sofrimento”, gerando indevida
revitimização.
A pena será aplicada em dobro se
o agente público (como policial, juiz
ou promotor de justiça) intimidar a
vítima de crimes violentos, levando
à revitimização. Se permitir que um
terceiro a intimide (como um advogado, durante julgamento), o aumento
da pena será de dois terços. As punições foram inseridas na Lei 13.869, de
2019, que trata dos crimes de abuso
de autoridade.

Caso Mariana Ferrer
A nova lei é fruto da repercussão nacional do julgamento
de uma acusação de estupro
em Santa Catarina. Como explicou Rose de Freitas durante
a votação do projeto no Senado, a vítima, Mariana Ferrer, foi
ridicularizada e humilhada durante uma audiência pela defesa
do acusado, o empresário André
Aranha, sem que o representante do Ministério Público e o juiz
tomassem providências.
— A Justiça deve ser um local
de acolhimento da vítima, buscando a punição correta e justa
para cada crime. O caso Mariana
Ferrer escancarou o que ocorre
entre quatro paredes em diversas instituições públicas, como
tribunais e delegacias. Apenas
olhar o episódio de Santa Cata-

Pacote Anticrime não retirou o caráter hediondo
do tráfico de drogas, define Quinta Turma
FONTE STJ
A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu que
as alterações promovidas pela Lei
13.964/2019 – conhecida como Pacote Anticrime – na Lei 8.072/1990 não
retiraram a equiparação do delito de
tráfico de entorpecentes a crime hediondo. O colegiado destacou que a
classificação da narcotraficância como
infração penal equiparada a hedionda
está prevista na própria Constituição
(artigo 5º, inciso XLIII).
O entendimento foi fixado pela turma ao rejeitar habeas corpus que buscava o reconhecimento de que o tráfico de
drogas teria perdido a sua caracterização como crime equiparado a hediondo
após o início da vigência do Pacote Anticrime, que revogou o artigo 2º, parágrafo
2º, da Lei 8.072/1990. O dispositivo trazia
parâmetros para a progressão de regime
no caso de crimes hediondos e equiparados – a prática da tortura, o tráfico de
drogas e o terrorismo.
Como consequência da revogação
do dispositivo, a defesa pedia a aplicação, ao delito de tráfico, das frações
de progressão de regime previstas na
Lei de Execução Penal (LEP) para os
crimes comuns.

Constituição prevê tratamento mais
severo para o tráfico de drogas

O relator do habeas corpus, ministro Reynaldo Soares da Fonseca, explicou que, nos termos do artigo 5º, inciso
XLIII, da Constituição, a lei considerará
inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou
anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes, o terrorismo e os
definidos como crimes hediondos.
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“O próprio constituinte assegurou
que o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo são merecedores de tratamento
penal mais severo”, complementou.
De acordo com o ministro, o fato de
o Pacote Anticrime ter expressamente
consignado, no artigo 112, parágrafo 5º,
da LEP, que não se considera hediondo
ou equiparado a ele o tráfico de drogas descrito no artigo 33, parágrafo 4º,
da Lei 11.343/2006 apenas consagrou
o tratamento diferenciado que já era
atribuído pela jurisprudência ao tráfico privilegiado.
“Isso, no entanto, não autoriza deduzir que a mesma descaracterização
como delito equiparado a hediondo tenha sido estendida ao crime do artigo 33,
caput e parágrafo 1º, da Lei de Drogas”,
afirmou o relator.

Repetitivo de 2021 tratou tráfico
no contexto dos crimes equiparados
a hediondo

Reynaldo Soares da Fonseca também lembrou que a Terceira Seção, em
2021 – após o Pacote Anticrime, portanto –, no julgamento do Tema Repetitivo
1.084, reconheceu a possibilidade de
aplicação retroativa do artigo 112, inciso V, da LEP a condenados por crimes
hediondos ou equiparados que fossem
reincidentes genéricos – e o caso concreto dizia respeito especificamente a
condenado por tráfico de drogas.
“Patente, assim, que a jurisprudência desta corte é assente no sentido
de que as alterações trazidas pela Lei
13.964/2019 em nada influenciaram na
qualificação do crime de tráfico de drogas como delito equiparado a hediondo”,
concluiu o ministro.
Acórdão no HC 729.332.

SSP-PR

rina e se revoltar não é fazer o papel de um parlamentar. Nosso papel é dotar a sociedade de instrumentos para que ela obrigue a Justiça a cumprir seu
papel — discursou na ocasião a senadora.
Rose de Freitas ainda ressaltou que a violência
institucional, por ação ou omissão, acarreta prejuízos
ao atendimento da vítima ou de uma testemunha,
podendo causar a revitimização. A revitimização é o
discurso ou prática institucional que submete a vítima ou a testemunha a procedimento desnecessário
que a leve a reviver a situação de violência.
Fonte: Agência Senado

OAB-MT adere a movimento pela conciliação
nos processos de improbidade administrativa
POR: ALCIONE DOS ANJOS
A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB-MT) aderiu ao movimento iniciado pelo Judiciário de incutir na
sociedade a cultura da conciliação.
Neste último dia (30), o presidente
do Núcleo Permanente de Métodos
Consensuais de Solução de Conflitos e Cidadania (Nupemec), desembargador Mário Kono, e a juíza coordenadora do Nupemec do TJMT,
Cristiane Padim estiveram na sede
da Ordem, a convite da presidente
da instituição, Gisela Cardoso.
A visita dos magistrados ocorreu durante reunião extraordinária do Colégio de Presidentes da
OAB-MT e na oportunidade Gisela
Cardoso assinou a Carta de Intenção para realização do mutirão da
conciliação/mediação nos processos de improbidade administrativa,
já acordada com Ministério Público
Estadual (MPE), Procuradoria Geral
do Estado (PGE), Defensoria do Estado e Associação Mato-grossense
dos Municípios (AMM).
A parceria das instituições visa
analisar todos os processos improbidade administrativa (ato que causam dano ao erário, enriquecimento ilícito e violação aos princípios
administrativos) em andamento
nas Varas da Fazenda Pública e depois encaminha-los para tentativa de acordo por conciliação e ou
mediação.
“Por mais que se invista, o Judiciário não será capaz de entregar
uma prestação jurisdicional completa e em curto tempo. Por isso

precisamos pensar alternativa a
cultura do litigio”, discursou o desembargador. “Hoje a legislação nos
permite negociar nos processos e
assim trabalharmos algumas formas
extrajudiciais e autocompositivas”,
destacou.
Mário Kono solicitou que os
presidentes das subseções conversem com os pares nas comarcas sobre as vantagens de se buscar um
acordo amigável. “Se trabalharmos
bem essa questão iremos ter resultados céleres com menor custos e
mais eficiência”, completou.
A juíza coordenadora do Nupemec lembrou a importância de todos abraçarem a ideia de também
conciliar e de se preparar para
participar de um espaço de construção de soluções. “Saibam que na
maioria das matérias que estão nas
prateleiras do judiciário, agora virtuais, é possível o diálogo, é possível
negociar. A nossa legislação atual
caminha nesse sentido”, defendeu.
A presidente da OAB-MT afirmou que toda a advocacia do Mato
Grosso está representada no Colégio de Presidentes das Subseções
e que o Tribunal pode contar com
a parceria da Ordem. “Ficaremos à
disposição do Nupemec para colocar em prática o que está mencionado na Carta de Intenções que
assinamos. Vamos auxiliar no que
for possível, para que esses acordos aconteçam e que a gente possa
efetivamente chegar à entrega da
prestação jurisdicional, resolvendo
problemas, concluindo nossos contratos e recebendo nossos honorários”, afirmou.
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DECISÃO

Compete à justiça especializada eleitoral ratificar atos decisórios praticados por
juízo incompetente e deliberar sobre eventual conexão ou separação de processos
Foi por unanimidade que a 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª
Região (TRF1) julgou parcialmente procedente o pedido de habeas corpus (HC)
que buscava remessa da ação penal a
que reponde o paciente com a consequente anulação dos atos de instrução
realizados pelo Juízo federal da 12ª Vara
Federal da Seção Judiciária do Distrito
Federal (SJDF). Os impetrantes alegaram que os fatos narrados na denúncia, ocorridos durante a construção do
Estádio Nacional de Brasília, teria sido
erroneamente classificado como corrupção e lavagem de dinheiro, e seriam
ilícitos eleitorais, de competência da
justiça eleitoral.
Por este motivo, requereram a anulação de todo o processo desde o início
e anulação das decisões exaradas pelo
juízo incompetente “com a consequente
liberação de quaisquer bens e valores

submetidos a gravame judicial”.
Ainda que o juízo impetrado tenha
recusado a tese de incompetência da
justiça eleitoral, o relator, desembargador federal Néviton Guedes, verificou
que a denúncia afirma que a ação trata
de vantagem ilícita suspostamente recebida pelo paciente por meio de doação eleitoral, configurando propina
dentro do esquema das obras do estádio, conforme informações diretamente
ligadas à Operação Panatenaico.
Destacou o magistrado que o Supremo Tribunal Federal (STF) e Superior Tribunal de Justiça (STJ), em casos
em tudo idênticos aos tratados neste
processo, entenderam que os valores
repassados a título de doações eleitorais
oficiais disfarçavam “o seu real propósito, qual seja, o pagamento de propina
(tendo sido feito uso do sistema eleitoral
para ocultar e dissimular a natureza e
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origem dos valores ilícitos, provenientes
do crime de corrupção passiva).”
Ficou decidido também pelo STJ
que, mesmo nos casos em que não
tenha a denúncia narrado especificamente crimes eleitorais, havendo dúvida sobre a existência destes, cumpriria

Piso da advocacia privada para 2022 é reajustado: confira

ASSESSORIA

O piso salarial da advocacia privada de
Mato Grosso foi reajustado de R$ 2.895,14
para 3.189,29 (40 horas) e de R$ 1.714,01 para
1.888,16 (20 horas), é o que informa a Ordem
dos Advogados do Brasil – Seccional Mato
Grosso (OAB-MT).
A mudança obedece ao artigo 2º da Lei
Estadual 9.833/2012, que prevê alteração
anual de acordo com o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor (INPC). O INPC para
o período de 2021 a 2022 chegou a 10,16%.
Mato Grosso é um dos poucos estados do
país que contam com legislação própria para
fixação do piso salarial da advocacia privada.
O piso da advocacia pública, no Estado, também é regulado por lei.
O piso da advocacia privada vale para
toda a classe, mas geralmente atinge mais
os recém-chegados na profissão. “Os profissionais contratados em escritórios de advocacia são, em sua maioria, jovens advogados
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e advogadas”, diz o presidente da Comissão
da Jovem Advocacia (Cojad) da OAB-MT, Alexandre Almeida de Arruda. Segundo ele, o
piso é uma ferramenta de suma importância
para trazer dignidade e valorização à classe,
abarcando principalmente aqueles que acabaram de pegar carteira da Ordem e os que
prestam serviços enquanto empregados em
escritórios.
“O piso padroniza o mínimo legal a ser remunerado ao advogado empregado, visando
à proteção da categoria no mercado de trabalho, possibilitando melhores condições de
vida profissional e valorização da categoria”,
complementa.
A presidente da OAB-MT, Gisela Cardoso,
afirma que o reajuste anual dos pisos da advocacia privada e também da pública é uma
forma de mantê-los em patamar digno, de
acordo com a responsabilidade que o exercício profissional exige.
Ela lembra à classe que é importante o
respeito ao piso salarial, contra o aviltamento
da profissão.

à justiça eleitoral deliberar sobre o seu
eventual processamento ou desmembramento e sobre a anulação ou não dos
atos praticados.
Compete, portanto, à justiça eleitoral, a deliberação sobre a necessidade ou conveniência de processar, em
conexão, ou separadamente, os demais delitos versados em ação penal,
nos termos do art. 80 do Código de
Processo Penal (CPP), bem como sobre
eventual ratificação, ou anulação, dos
atos até agora praticados, concluiu o
relator, votando pela concessão parcial da ordem de HC para determinar
a imediata remessa dos autos da ação
penal 1016326-71.2019.4.01.3400 à justiça eleitoral.
Processo 1043955-64.2021.4.01.0000
Assessoria de Comunicação Social
Tribunal Regional Federal da 1ª Região

Tribunal anula lei que alterou limites
territoriais de 7 municípios de MT
O Tribunal de Justiça de
Mato Grosso aprovou, por
unanimidade, uma Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI), contra uma lei que trata da redefinição dos limites
territoriais de sete municípios
mato-grossenses.
A ação foi protocolada pelo
Partido Republicano da Ordem
Social (Pros), sob comando do
deputado estadual João Batista.
A lei havia alterados os limites dos municípios de Acorizal,
Barão de Melgaço, Cuiabá, Jangada, Nossa Senhora do Livramento, Santo Antônio do Leverger e Várzea Grande. Volta a
valer a delimitação anterior à lei
tornada inconstitucional.
O parlamentar comentou
que a divisão territorial dos municípios apresentava uma série
de irregularidades que precisavam ser corrigidas e explica que
não se trata apenas da divisão
de terras, mas sim, de melhoria social e econômica, para as
comunidades.
“Essa vitória conquistada no
Pleno, significa a devolução da
dignidade daquelas comunidades, que estavam desassistidas
pelo município de origem. Tendo em vista, que a população
deveria ter sido ouvida através
de plebiscito, o que não ocorreu
durante a elaboração do projeto

e menos ainda em sua tramitação e aprovação na Casa de Leis,
durante a legislatura passada”,
ressaltou João Batista.
A defesa do partido explicou
em sua sustentação oral, que a
principal inconstitucionalidade
citada na ação, é o descumprimento do que determina o artigo 176 da Constituição Estadual
“Considero como absurda a
lei, pela maneira como foi aprovada e promulgada. É gritante
a inconstitucionalidade formal,
uma vez que a Lei nº 10.403/2016
desmembrou parte considerável do território do município de
Santo Antônio de Leverger e de
outras cidades, sem que fosse
respeitada a regra constante do
caput do art. 176 da Constituição Estadual, que condiciona
o desmembramento territorial
à realização de plebiscito junto às populações diretamente interessadas”, disse Carlos
Frederick.
Durante a leitura proferida em favor da ADI, a relatora
do processo, a desembargadora Clarice Claudino da Silva,
acrescentou que o efeito “ex
nunc”, deverá ser adicionado a
decisão judicial, não oferecendo prejuízo nos investimentos
financeiros já realizados nos
municípios. Com informações
do site Midianews.com
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Jantar das Advogadas encerra Mês da Mulher

Mais de 250 advogadas participaram do evento de encerramento do Março Mulher do Sistema
OAB-MT. O “Jantar das Advogadas” foi realizado no
dia 30/04, em Cuiabá, pela Caixa de Assistência dos
Advogados de Mato Grosso (CAA/MT) com o apoio
da OAB-MT.
“Estamos muito emocionadas e felizes por estar aqui, reunidas com vocês, depois de dois anos
sem eventos presenciais no Março Mulher. Este
jantar marca não só o nosso reencontro, mas também ratifica a força de cada uma de nós, mulhe-

Com pouco mais de seis
meses de funcionamento, o
Meu Escritório Dr. Waldir
Caldas já soma 600 atendimentos no período. Advogados de Cuiabá são os
que mais utilizam as salas
individuais e o espaço de
coworking, mas há registros de profissionais da
advocacia das cidades de
Cáceres, Chapada dos Guimarães, Comodoro, Nova
Mutum, Sorriso, Comodoro, Cáceres, Chapada dos
Guimarães, e dos estados
do Rio de Janeiro e Goiás.
“O Meu Escritório é,
sem dúvida, uma grande
obra para a advocacia mato-grossense. Um benefício sonhado e esperado
por anos e que, sob a nossa
gestão, foi concretizado.
Os depoimentos que recebemos dos colegas que já

res advogadas, que fazemos
acontecer, que escrevemos
nossas histórias”, destacou
a vice-presidente da CAA/
MT, Clarissa Lopes Dias. Ela
lembrou que, uma semana
antes desse evento, todos
os convites já tinham sido
comprados.
Além das diretoras da
Caixa dos Advogados Jamille
Adamczyk, Cintia Belini, Ana
Carolina de Oliveira Soares
e Martha Caovilla, o Jantar
das Advogadas contou com
a presença da presidente da
OAB-MT, Gisela Cardoso, da
secretária-geral adjunta da
OAB-MT, Adriana Tanssini,
das conselheiras federais e
estaduais pela Seccional e
diretoras das subseções.
Música ao vivo e um
menu especial foram alguns
dos destaques da noite. O

Fotos: Reprodução

sorteio de brindes também, e contou com a participação das seguintes empresas conveniadas à CAA/
MT: Giolaser Depilação a Laser,
Farmácia Artesanal, Dona da Fes-

ta, Ótica Tropical, IPOG Instituto
de Pós-graduação, Espaço Sullege Suzuki, Unic, Marcelo Schmidt
Terapias Orientais, Pari 6e Clínica
Estética Corporalle.

Meu Escritório soma 600 atendimentos

Reprodução

utilizaram o Meu Escritório nos enchem de alegria.
Estamos no caminho certo”, afirma o presidente da
CAA/MT, Itallo Leite.
Ele adianta que novas
unidades do Meu Escritório
serão construídas no interior de Mato Grosso até o
final da gestão. “Já estamos
em conversação com as
subseções para definirmos
os melhores locais para
edificarmos os espaços”,
adianta Itallo Leite.
ESTRUTURA – A estrutura do “Meu Escritório” é
formada por estacionamento, sala para utilização
de computadores, impressoras e scanners, e três
salas para a realização 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 utilizar o espaço, o(a) advogado(a) deve agendar com
antecedência. Os telefones para contato são (65) 3644-3040 e (65) 9 9807-5147
(WhatsApp).
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Vacinação para advocacia

P

Re

pr
od

uç

ão

Itallo Leite

Itallo Leite é
presidente da Caixa
de Assistência dos
Advogados de Mato
Grosso (CAA/MT)

elo sétimo ano consecutivo, a
Caixa de Assistência dos Advogados de Mato Grosso (CAA/
MT) promove a campanha de vacinação
contra a gripe e oferece aos profissionais da advocacia inscritos na OAB-MT
e adimplentes com a anuidade a oportunidade de adquirir doses para si e seus
familiares por um valor mais acessível.
Realizada sempre no mês de abril,
a campanha abrange Cuiabá e todas as
29 subseções da OAB-MT e é mais uma
iniciativa que vai ao encontro do nosso
propósito de zelar pela saúde e bem-estar dos advogados e estagiários de todo
o estado. Este ano foram disponibilizadas

8,5 mil unidades da vacina influenza tetravalente. Cada profissional do Direito
pode comprar até quatro doses - sendo
uma para si e as demais para dependentes
diretos – pelo site da CAA-MT.
A aplicação das vacinas será realizada na última semana de abril, seguindo o
cronograma estabelecido em cada município, lembrando que os advogados, estagiários e seus dependentes só poderão
tomar as doses adquiridas na subseção
em que encontra seu domicilio.
Desde 2016, a nossa gestão à frente
da CAA tem realizado ações e parcerias,
ofertando serviços e benefícios aos advogados de Mato Grosso e cumprindo a

nossa missão de braço social da Ordem.
Atualmente, a nossa entidade possui mais de 1 mil convênios com empresas e prestadores de serviço de vários segmentos de todo Mato Grosso e,
além da campanha de vacinação contra
a gripe, promove corridas, jogos, atendimentos médicos e psicológicos online gratuitos e muitos outros projetos
com o objetivo de zelar pela saúde física e mental dos advogados e incentivar
práticas saudáveis.
Assim, seguimos com o compromisso de cuidar dos advogados, advogadas,
estagiários, estagiárias e suas famílias.

Campanha de vacinação disponibiliza 8,5 mil doses contra a gripe
Sempre preocupada com a
saúde dos advogados, estagiários e seus familiares, a Caixa de
Assistência dos Advogados de
Mato Grosso (CAA/MT) promove a campanha estadual de vacinação contra a gripe entre os
dias 25 e 29 de abril em Cuiabá
e nas 29 subseções da OAB-MT.
Este ano, 8,5 mil doses da vacina
contra a gripe são disponibilizadas ao valor de R$ 50 cada.
“Esta é mais uma ação da
CAA/MT que visa à saúde e
ao bem-estar da nossa advocacia. E assim como nos anos
anteriores, nossa campanha
também alcança o bem mais
precioso para os colegas que

é a família, isso porque cada
advogado ou estagiário pode
imunizar até três pessoas do
seu grupo familiar”, destaca o
presidente da Caixa dos Advogados, Itallo Leite.
A vacina é a tetravalente
que demonstra eficácia contra os vírus H1N1, H3N2 e duas
cepas do tipo B. Ela pode ser
aplicada em crianças a partir
dos seis meses de vida e não
há qualquer impedimento para
quem recebeu a vacina contra
a Covid-19.
Em Cuiabá, os profissionais
da advocacia podem escolher
entre dois locais: Farmácia da
Unimed ou Estacionamento dos

Conheça os novos convênios
firmados pela CAA/MT
A Caixa de Assistência dos Advogados de Mato Grosso (CAA/
MT) firmou parcerias com empresas e profissionais das mais diversas áreas. Os descontos oferecidos aos advogados, estagiários e seus
dependentes chegam até a 50%.
Conheça nossos novos conveniados em Cuiabá:
Avaliações Mato Grosso Consultorias em Engenharias,
Avaliações e Perícias – 30% de desconto
Bravi Pizza Napoletana – 10% de desconto
Dona da Festa Artigos para Festas, Presentes em Geral
e Lembranças Personalizadas – 10% de desconto
Espaço Sullege Suzuki Medicina de Corpo, Alma e Pele – 30% de desconto
Farmácia Artesanal – 25% de desconto
Giolaser Depilação a Laser – 50% de desconto
Laser 4U Cuiabá Depilação a Laser – 30% de desconto
Marcelo Schmidt Terapias Orientais – 20% de desconto
OdontoCompany Jd Itália – 32% de desconto
Ótica Tropical – 20% de desconto
Venesse Odontologia e Estética – 20% de desconto
ZNT Suplementos – 20% de desconto
Para mais informações, acesse a lista completa de parcerias em
Cuiabá e interior de Mato Grosso em www.caamt.com.br .

Advogados. Este será o sistema drive-thru
assim como em Várzea Grande.
As sedes e salas da OAB em Alto Araguaia,
Campo Verde, Nova Xavantina, Paranatinga, Pontes e Lacerda e Rondonópolis serão
transformadas em postos de vacinação.
Nas subseções de Mirassol D’Oeste e Poxoréu, a aplicação da vacina será em parceria

com a loja maçônica e o PSF, respectivamente. Já em Comodoro a ação será no hospital
das clínicas da cidade e, em Peixoto de Azevedo, na Rede de Farmácia Mais Barato. Nas
demais subseções, os advogados, estagiários
e familiares deverão se dirigir às clínicas conveniadas à CAA/MT.
Mais informações: www.caamt.com.br
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Comissão aprova fim da tese de defesa da honra
em casos de feminicídio e violência doméstica
A Comissão de Segurança Pública
(CSP) aprovou neste (6/4) um projeto
da senadora Zenaide Maia (Pros-RN)
que proíbe o uso da tese de legítima
defesa da honra por acusados de feminicídio. A proposta, relatada pelo
senador Alexandre Silveira (PSD-MG),
segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).
O PL 2.325/2021 altera o Código
Penal (Decreto-Lei 2.848, de 1940)
para excluir os atenuantes e redutores
de pena relacionados à violenta emoção e à defesa de valor moral ou social
nos crimes de violência doméstica e
familiar. Em outra mudança, dessa vez
no Código de Processo Penal (Decreto-Lei 3.689, de 1941), a proposta proíbe o uso da tese de legítima defesa
da honra como argumento pela absolvição no julgamento de acusados
de feminicídio pelo tribunal do júri.
Para Alexandre Silveira, a tese é
“ultrapassada e não se concilia com
os valores e direitos vigentes na nossa
Constituição Federal”.
— É incrível que tenhamos até hoje
deixado passar um ponto tão relevan-

te da nossa legislação penal. É inaceitável que a defesa da honra seja
utilizada em casos de feminicídio
e violência contra a mulher. Precisamos com urgência corrigir isso.
Hoje a pena mínima de 12 anos para
esse crime cai para 8 anos se o juiz
acatar a tese de que o criminoso cometeu o fato sob domínio de violenta emoção provocada pela vítima.
A pena, assim, poderia chegar a 8
anos, o que faria com que esse machista que matou a mulher iniciasse
o cumprimento da pena no semiaberto. É revoltante, inadequado e
inaceitável — argumentou Silveira.
Para Zenaide Maia, a vítima
passa a ser apontada como a responsável pelas agressões sofridas
e por sua própria morte, enquanto
o acusado é transformado em “heroico defensor de valores supostamente
legítimos”.
— Apesar do repúdio crescente
da sociedade a essas práticas, ainda
somos surpreendidos com a apresentação de teses obsoletas nos tribunais do país. Argumentos que buscam

Pedro França/Agência Senado

justificar a violência contra a mulher,
inclusive o feminicídio, como atos
relacionados à defesa de valores morais subjetivos. Matar porque estava
emocionado ou em legítima defesa da
honra é uma coisa difícil de acreditar
— disse Zenaide.
De acordo com o Anuário Brasilei-

ro de Segurança Pública de 2021, houve 1.350 feminicídios e 230.160 casos
de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar em 2020.
Nesse período foram concedidas pelos
tribunais de Justiça 294.440 medidas
protetivas de urgência.
Fonte: Agência Senado

Em dois dias, OAB-MT realiza reunião extraordinária
de alinhamento com presidentes de subseções
Com a presença maciça de gestores das Subseções, a Ordem dos
Advogados do Brasil – Seccional Mato
Grosso (OAB-MT) realizou reunião extraordinária do Colégio de Presidentes, dias 30 e 31 de março, no plenário
da Seccional, na Capital, para alinhar
ações voltadas à advocacia.
A presidente da OAB-MT, Gisela
Cardoso, que conduziu a reunião, exaltou toda a liderança do sistema OAB.
“Gostaria de ressaltar a importância
do trabaho dos gestores nas subseções, da Ouvidoria, da Corregedoria,
do Tribunal de Defesa das Prerrogativas (TDP), Tribunal de Ética e Disciplina (TED), da Escola Superior da Advocacia (ESA) e da Caixa de Assistência
dos Advogados (CAAMT), assim como
o papel dos conselheiros estaduais e
federais e das comissões. Parabenizo
ainda os advogados e advogadas que
assumiram cargos junto à OAB Nacional, mostrando a força da advocacia
mato-grossense”.
O presidente do TED, Jorge Jaudy,
apresentou um raio x dos 3.433 processos em trâmite na instituição por
conduta incompatível, salientando que

Assessoria

é intensa e contínua a busca por uma
Ordem cada vez mais atenta ao exercício profissional, por uma advocacia
segura e respeitada.
O corregedor da OAB, Hélio
Nishiyama, salientou que este olhar
atento, de acordo com regimento da

Corregedoria da OAB-MT, está também voltado para a otimização da
prestação de serviços da seccional.
O ouvidor Fábio Melo destacou o
“Chame a OAB”, como um canal aberto
para reclames e que possibilita a solução dos problemas encontrados no

âmbito do Judiciário.
Já o presidente da ESA, Giovane Santin, anunciou uma série de eventos em prol da qualificação da advocacia, com
ações inclusivas para grupos em
vulnerabilidade.
A CAAMT, através de seu
presidente, Itallo Leite, informou sobre a campanha de vacinação contra a gripe, de 25 a 29
de abril, e o cartão virtual para
advogados, que está em fase
final de elaboração. Também
citou diversas ações promovidas em dois anos de pandemia,
tais como a telemedicina, que
mantém uma plataforma com
50 médicos e já foi acessada por
20 mil advogados e advogadas e
familiares. Anunciou ainda a volta dos jogos da advocacia, entre
outras ações em prol da saúde e do
lazer da classe.
O Colégio de Presidentes está previsto para Julho, em Lucas do Rio Verde. As decisões do Colégio norteiam a
atuação da Ordem. Com informações
da Assessora de Imprensa OB-MT
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Audiência pública debateu lei que obriga os condomínios
a comunicarem a polícia casos de violência doméstica
O deputado estadual
Valdir Barranco (PT) presidiu neste (25/4) a audiência
pública que discutiu a Lei nº
11.624/2021, que torna obrigatória a comunicação, por
parte dos condomínios residenciais, conjuntos habitacionais e similares sobre os
casos de agressões domésticas contra mulheres, crianças, adolescentes ou idosos.
Participaram representantes
dos ´poderes públicos, administradores de condomínios,
juristas e integrantes da sociedade civil.
Em vigor desde o dia 14
de dezembro do ano passado, a legislação, desenvolvida
em parceria com o deputado
Wilson Santos (PSD), garante que as denúncias de casos
de violência sejam relatadas
para a Delegacia Especializada de Defesa da Mulher ou ao
órgão de segurança pública
competente. Além de facilitar

o acesso a esse serviço pois é
necessário apenas informar
os nomes dos envolvidos, o
endereço de onde ocorreu a
agressão e, se tiver, um telefone de contato da vítima.
Todos esses detalhes servem
para o início imediato das investigações, além de proporcionar à vítima segurança da
forma mais rápida possível.
Barranco abriu a audiência dizendo que os artigos da
lei são bem claros na questão de defender as mulheres, crianças, adolescentes e
idosos, mas que a omissão,
em muitas vezes, é fatal. “Os
trechos da 11.624 garantem
que aquele ou aquela que presenciar os casos de agressões
devem notificar de imediato o
síndico ou a administradora
de condomínios, devendo ter
o seu sigilo assegurado e após
conhecimento do fato devidamente constatado, o responsável precisa comunicar

as autoridades competentes,
mas o que vemos é que vários
não têm o conhecimento da
legislação”, afirmou.
Em seguida, a nova secretária da Mulher da Prefeitura
de Cuiabá, Cely Almeida, falou
sobre a importância da nova
norma e agradeceu o deputado sobre as várias ações
me prol da defesa da mulher.
“Estamos muito felizes com
mais esse seu gesto sensível
de estar cuidando com carinho dessa atividade em favor
das mulheres mato-grossenses. A nossa secretaria está
muito feliz e gostaria de dizer
muito obrigado e nos colocamos sempre à disposição para
firmarmos parcerias”, opinou.
O deputado também destacou a importância de que
essa legislação, que traz punições, a quem não cumpri-la seja de conhecimento de
todos, uma vez que muitos
crimes ocorrem em condomí-

nios. “Nós precisamos trabalhar mais nas campanhas de
divulgação e difusão da lei e
também do que é a violência
contra as crianças, adolescentes, idosos, mas principalmente contra as mulheres. O
Mato Grosso é o estado que
mais mata por crime de feminicídio, com índices assustadores. Precisamos trabalhar
em parceria para diminuir e
acabar esses indicadores”,
salientou.
Em Mato Grosso, no ano
de 2020, 104 homicídios resultaram na morte de mulheres
sendo que 62 deles foram feminicídios. Já em 2021, foram
85 homicídios, com 43 crimes
contra a vida das mulheres.
Tudo isso sem contar crimes
como lesão corporal, ameaça
e injúria.
A defensora pública do
Núcleo de Defesa da Mulher
de Cuiabá (Nudem), Rosana
Leite, também participou da
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audiência, elogiou a lei e pediu
algumas inserções valiosas.
“Após analisar a nova legislação, juntamente com a lei Maria da Penha, penso que podemos ajudar os gestores dos
condomínios com informações obrigatórias dentro das
instalações dos locais, pois
uma mulher que sofre de violência pode ver a informação
e saber o caminho a seguir.
Nós temos a principal missão
de passar o conhecimento e
dar as ferramentas para essa
vítima de violência sair dessa
situação”, opinou.
Barranco detalhou quais
serão os próximos passos a
partir dessa audiência. “Nós
temos alguns encaminhamentos como, por exemplo, a
criação de um comitê participativo que traga representantes do governo do estado,
da assembleia, do Tribunal
de Justiça, Ministério Público, das Prefeituras e dos
condomínios para que possamos fazer força frente aas
campanhas de divulgação”,
finalizou. Com informações
da Secom-ALMT/

Promulgada Emenda que garante recursos para candidaturas femininas
Foi promulgada neste (5/4),
em sessão solene do Congresso Nacional, a Emenda Constitucional 117/2022, que inclui
na Constituição regras para
candidaturas femininas. A
emenda é resultante da PEC
18/2021, do senador Carlos Fávaro (PSD-MT), aprovada pelo
Senado em 2021 e pela Câmara em março deste ano. Uma
das principais determinações
é a aplicação de percentuais
mínimos de recursos do fundo partidário nas campanhas
de mulheres e em programas
voltados à participação delas
na política.
A emenda constitucional
que promulgamos hoje tem
vital importância para incentivar e promover a participação feminina na representação
popular do Poder Legislativo e
do Poder Executivo, tanto no
âmbito da União quanto dos
estados, do Distrito Federal e
dos municípios — disse o presidente do Congresso Nacional,
senador Rodrigo Pacheco, que
destacou a atuação das bancadas femininas do Senado e da
Câmara para a aprovação da
proposta.
O autor da PEC, senador

Carlos Fávaro, comemorou a
promulgação e disse esperar
que o Congresso continue
avançando pela igualdade.
Esse processo deve ter
continuidade, avançar, gradativamente, para que nós tenhamos certeza de que as mulheres, além de todas as outras
jornadas, são e vão continuar
sendo, cada vez mais, políticas
que representam o povo brasileiro, as mulheres brasileiras, os homens brasileiros, as
crianças, os velhos, aqueles que
não têm a participação efetiva
neste Congresso Nacional.

Regras
Com a promulgação, a
Constituição brasileira passará a ter um parágrafo que
determina que “o montante
do fundo de financiamento
de campanha e da parcela do
fundo partidário destinada
a campanhas eleitorais, bem
como o tempo de propaganda
gratuita no rádio e na televisão
a ser distribuído pelos partidos
às respectivas candidatas, deverão ser de no mínimo 30%,
proporcional ao número de
candidatas, e a distribuição
deverá ser realizada confor-

me critérios definidos pelos
respectivos órgãos de direção
e pelas normas estatutárias,
considerados a autonomia e o
interesse partidário”.
A matéria, na prática, vai
destinar 30% da participação feminina nos pleitos daqui para a frente. Penso que o
autor deve estar orgulhoso da
sua contribuição no sentido de
garantir às mulheres a participação efetiva nos pleitos eleitorais. Outrora se comemorava o
direito do voto feminino e hoje
comemoramos a efetiva participação feminina nos processos eleitorais vindouros — disse o relator da PEC no Senado,
Nelsinho Trad (PSD-MS).
Os limites mínimos seguem decisão do Supremo
Tribunal Federal (STF) que já
determina a proporcionalidade
ao número de candidatas. Para
a deputada federal Margarete
Coelho (PP-PI), que relatou o
texto na Câmara, o Parlamento
cumpre seu papel ao garantir a
perenidade das regras.
Nós vivíamos numa condição incerta, numa condição
precária, que decorria da decisão judicial. Os 30% dos recursos para candidaturas fe-

mininas eram garantidos não
por esse Parlamento, não pela
política, mas pelo poder contramajoritário do Judiciário,
conquistado pela militância
das mulheres que bateram às
portas da Justiça. Agora, ao
reconhecer e constitucionalizar as regras, o Parlamento
brasileiro deu provas do seu
compromisso com a promoção
de mulheres na política — declarou a deputada.

Tempo de rádio e TV
Com a regra da proporcionalidade, se o partido lançar mais que 30% de candidaturas femininas, o tempo
de rádio e TV e os recursos
devem aumentar na mesma
proporção. A distribuição dos
recursos deverá ser feita conforme critérios definidos pelos
respectivos órgãos de direção
e pelas normas estatutárias,
considerados a autonomia e o
interesse partidário.
A senadora Leila Barros
(PDT-DF), procuradora especial da Mulher do Senado,
ressaltou o trabalho das bancadas femininas e afirmou que
as deputadas e senadoras estão
conseguindo avanços em dire-

ção à igualdade.
Quero registrar o trabalho
e o empenho das duas bancadas femininas no Congresso
Nacional. Com muita luta e
esforço estamos cumprindo,
sim, a nossa missão de avançar cada vez mais na busca de
igualdade, principalmente no
universo da política. Essa luta é
nossa, essa luta é de todos nós.

Anistia

O texto também concede
anistia aos partidos políticos
que não preencheram a cota
mínima de recursos ou que
não destinaram os valores de
repasses por gênero e etnia
em eleições ocorridas antes da
promulgação da futura emenda constitucional. Essa anistia
envolve sanções de qualquer
natureza, inclusive de devolução de valores, multa ou suspensão de repasses do fundo
partidário.
Ainda de acordo com o
texto, os partidos poderão
usar em eleições subsequentes os recursos não aplicados
em programas de promoção e
difusão da participação política
das mulheres.
Fonte: Agência Senado
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OAB-MT requer opção de assinalar pedido de liminar ou
antecipação de tutela de urgência em todo o trâmite processual
A Ordem dos Advogados do
Brasil – Seccional Mato Grosso
(OAB-MT), através da Comissão de
Direito Civil e Processo Civil, encaminhou ao Poder Judiciário uma
sugestão de aprimoramento no PJe
em 1º e 2º graus, que é a inclusão da
possibilidade de assinalar pedido de
liminar ou antecipação de tutela de
urgência no protocolo de petições
intermediárias.
O presidente da Comissão de
Direito Civil e Processo Civil da
OAB-MT, Renan Phelipe Santos
Vilela, explica que esta seria uma
medida simples, mas que pode facilitar, consideravelmente, o exercício da advocacia e agilizar o trâmite
processual.
“Ao propor uma ação, o advogado tem a opção de marcar pedido de liminar ou antecipação de
tutela de urgência em petições ini-

ciais. Sendo assim, quando a ação
é distribuída, vai automaticamente
para o juiz analisar. Da forma como
tramita hoje, muitas vezes temos
que ligar na secretaria, para salientar a necessidade de celeridade
em petições intermediárias. O que
estamos requerendo por meio de
ofício é que essa opção de marcar
a urgência seja uma possibilidade
durante todo o trâmite processual,
porque isso vai agilizar a análise do
magistrado”, explica.
A intenção é evitar que os pedidos incidentais, que possuem prioridade no julgamento, sejam confundidos com outros despachos e
decisões que não tenham urgência,
de acordo com o Secretário Geral
Adjunto da Comissão de Direito Civil
e Processo Civil da OAB-MT, Otávio
Barbosa Gattass Dias. Segundo ele,
a sugestão de aprimoramento do

sistema tem como finalidade auxiliar advogados, magistrados e, mais
importante, a população do Estado,
que é a titular do direito que demanda urgência. “É que se constatou, na
prática, que a falta dessa ferramenta faz com que os pedidos urgentes
sejam misturados com outros que
não demandam tanta urgência,
causando a demora da sua análise
e colocando em xeque a eficácia da
decisão judicial”.
O ofício, assinado por diretores da Comissão de Direito Civil
e Processo Civil e pelo vice-presidente da OAB-MT, José Carlos
Guimarães Junior, foi direcionado
à corregedora da Comissão Interna do PJe do Tribunal de Justiça
de Mato Grosso (TJ-MT), Adriana
Sant´Anna Coninghan. Com informações da Assessoria de Imprensa
OAB-MT

DEFESA DA ADVOCACIA

OAB leva a senador proposta de punição a
servidor federal que violar prerrogativas
FONTE: CONJUR
O vice-presidente nacional da Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB), Rafael Horn,
entregou ao senador Jorginho
Mello, nesta quarta-feira (6/4),
uma sugestão de projeto de lei
que sanciona disciplinarmente servidores públicos federais
que violarem prerrogativas da
advocacia.
A proposta altera dispositivos da Lei Federal 8.112/1990,
o Regime Estatutário dos Servidores Públicos Civis da União.
O texto foi aprovado pelo Pleno
da OAB Nacional, no mês passado, por unanimidade, e insere a
violação de prerrogativas no rol
de ações proibidas de servidores públicos federais, passíveis
de punição.
O senador Jorginho falou da
necessidade de dar segurança
à atuação dos advogados, para
a efetivação do Estado Democrático de Direito. “Prerrogativa não é
privilégio. É uma necessidade, para
se trabalhar com segurança. A proposta é essencial para dar conforto,
estofo à atuação dos advogados, para
que ela se dê em sua plenitude. A lei,
caso aprovada, garantirá o exercício
da profissão, para que os advogados

O presidente da OAB-GO, Rafael Lara, ressaltou os impactos positivos que a aprovação da emenda
trará para a advocacia. “Esse é um
projeto necessário para avançar na
conquista e na defesa das prerrogativas dos advogados, em âmbito
nacional”, disse Lara.
Também participaram da reunião o procurador nacional de
Prerrogativas da OAB, Alex Sarkis,
a conselheira federal Gisele Kravchychyn (SC). Com informações da
assessoria de imprensa da OAB.
Veja a proposta de redação
aprovada pelo Conselho Pleno:
Projeto de Lei

Reprodução

sigam defendendo princípio essenciais, como a liberdade e a democracia”, afirmou Mello.
Para Horn, o texto é uma garantia necessária ao pleno exercício das
prerrogativas dos advogados. “Esse
texto é reflexo da posição unânime do
Conselho Federal da OAB, no sentido
de apresentar um projeto de lei que

torne delito funcional a violação de
prerrogativas da advocacia. Uma conquista catarinense que pretendemos
ampliar para todo o país, pois o projeto não beneficia apenas a advocacia,
mas a cidadania. Quando o advogado
vai à delegacia, fóruns, repartições,
ele está lá em nome do cidadão”, defendeu Horn.

Altera a Lei n. 8.112/1990 (que
dispõe sobre o regime jurídico dos
servidores públicos civis da União,
das autarquias e das fundações públicas federais) para incluir como
infração disciplinar a violação, por
servidor público, a direito ou prerrogativa de advogado.
Art.__. A Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, passa a vigorar com
a seguinte alteração:
(…)
“Art.117………………………………………
XX – violar direito ou prerrogativa de advogado previstos na Lei n.
8.906/1994.”
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Tomam posse as diretorias das Subseções de Diamantino,
Campo Novo do Parecis e Tangará da Serra
POR : KEKA WERNECK
Tomaram posse, oficialmente,
neste último dia (20/04), as novas
diretorias eleitas para conduzir a 4ª
Subseção de Diamantino da Ordem
dos Advogados do Brasil - Seccional
Mato Grosso (OAB-MT), da 24ª de
Campo Novo do Parecis e da 10ª de
Tangará da Serra.
A presidente da OAB-MT, Gisela
Cardoso, que esteve presente nas
três cerimônias, saudou a advocacia
de cada uma dessas localidades e
desejou sucesso aos gestores empossados, ressaltando a imprescindível missão da Ordem dos Advogados e a responsabilidade que isso
traz. "É uma alegria e uma honra
estar com vocês nesse momento
de emoção. Quero aqui dizer que,
nesses 100 dias de gestão à frente
da seccional, após uma campanha e
uma eleição, tenho a segurança de
dizer que foram 100 dias de muito
trabalho, respeito e compromisso".
Com satisfação, Gisela destacou o número expressivo de mulheres, entre gestores empossados,
uma realidade garantida pela paridade de gênero nas eleições.
Mateus Eduardo de Siqueira
Paese é o presidente empossado
em Diamantino, junto com Carlos
Antônio Mendes da Silva (Vice-Presidente), Silvia Pacheco Castanho
(Secretária-Geral), Ricardo Buss
Sonnenberg (Secretário-Adjunto),
Caroline Freire Teixeira (Tesoureira) e Ana Luiza Antunes Gomes
(Delegada da Caixa de Assistência
do Advogado - CAAMT).
Em Campo Novo, Andre Newton de Figueiredo Castro assumiu
a presidência, com a Vice-Presidente Cristiane Aparecida Biava,
a Secretária-Geral Marinalva Ra-

mos Rodrigues, o Secretário-Adjunto Wellington Cardoso Ribeiro,
a Tesoureira Nilza Gomes Machry
e o Delegado João Carlos Gehring
Junior.
A diretoria da OAB em Tangará da Serra é composta pelo Presidente (Jonas Coelho da Silva),
Vice-Presidente (Marcos Cardozo
Dalto), Secretário-Geral Deborah
Barbosa Camacho), Secretária-Adjunta (Carolina Atala Castilho), Tesoureira (Claudilene Julião de Souza) e o Delegado Marcelo Barbosa
de Freitas.
O presidente Jonas da Silva, disse a reportagem do JA, que a gestão
começa com muito trabalho para
colocar em prática todos os projetos idealizados. “A Ordem tem como
seus pilares a defesa do Estado Democrático de Direito, da Constituição Federal e da cidadania.
Jonas disse ainda a importância
do diálogo com a advocacia, com as
organizações da cidade civil e com
os Poderes Executivo, Judiciário e
Legislativo da comarca.
Vamos trabalhar com muito
afinco nesta nova jornada e esperamos dar o melhor de nós para os
advogados da nossa subseção e dos
que virão a trabalho em nossa comarca. " A OAB é todos nós, nosso
lema é servir sempre". Concluiu.
Participaram das cerimônias de
posse o vice-presidente da OAB-MT, José Carlos Guiamarães Júnior, o tesoureiro Helmut Daltro, o
Secretário Geral Fernando Figueiredo e a Adjunta, Adriana Tanssini.
O presidente da CAAMT, Itallo Leite, e do diretor tesoureiro da OAB
Nacional, Leonardo Campos, além
de outros Conselheiros Federais,
estaduais, representantes dos órgãos e comissões da OAB-MT.

Fotos: Reprodução

STF permite penhora de bem de família como garantia de aluguel comercial
Reprodução

FONTE: CNN BRASIL
Por sete votos a quatro, os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF)
decidiram permitir a penhora de bem
de família dado em garantia pelo fiador em contrato de locação de imóvel
comercial para quitar dívida deixada
pelo inquilino.
No julgamento, encerrado neste último (8 de março), o ministro Alexandre
de Moraes, relator do caso, considerou
constitucional a penhora da residência da família do fiador de contrato de
locação.

O voto dele foi seguido pelos ministros Luís Roberto Barroso, Nunes
Marques, Dias Toffoli, Gilmar Mendes,
André Mendonça e Luiz Fux.
Já o ministro Edson Fachin, seguido
pelos ministros Rosa Weber, Ricardo
Lewandowski e Cármen Lúcia, teve
o voto vencido para dar provimento
ao recurso para tornar impenhorável o bem de contrato de locação não
residencial.
Segundo Fachin, excluir a proteção
da moradia do fiador significaria restringir direitos sociais fundamentais e
esvaziaria o direito à moradia.
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AGORA É LEI

Gestante presa tem direito
a tratamento humanitário
durante e após parto
FONTE: AGÊNCIA SENADO
Foi sancionada neste (12/04) a Lei
14.326, que busca assegurar à mulher
presa gestante ou puérpera (que deu à
luz) um tratamento humanitário antes
e durante o trabalho de parto e no período de puerpério (pós-parto), assim
como assistência integral à saúde dela e
do recém-nascido.
A nova lei altera a Lei de Execução
Penal (Lei 7.210, de 1984) para explicitar
que o poder público passa a ter a obrigação de prover assistência integral à saúde
da presa gestante ou puérpera e de seu
bebê. Ficam assegurados nesses casos os
atos médico-hospitalares preparatórios

para a realização do parto e durante o
trabalho de parto, assim como no período de pós-parto, cabendo ao poder
público promover a assistência integral
à saúde da detenta e do recém-nascido.
A nova lei nasceu de projeto apresentado pela senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE). A relatora foi Zenaide Maia
(Pros-RN), que destacou no dia 16 de março, quando o projeto foi aprovado, o caráter
humanitário da proposta (PLS 75/2012).
Precisamos ver a lei cumprida e garantir tratamento humanitário às gestantes, puérperas, lactantes e mães que
estão privadas de liberdade. Precisamos
garantir saúde integral a elas e a seus filhos — disse a senadora.

Ana Volpe/Agência Senado

DECISÃO

Serviços prestados à Administração Pública
devem ser remunerados mesmo que a
contratação tenha se dado de forma irregular
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL
Ainda que irregularmente
contratada, a cobrança de valores pagos à autora por serviços
efetivamente prestados à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Avisa) configura enriquecimento ilícito da Administração
Pública, decidiu a 5ª Turma do
Tribunal Regional Federal da 1ª
Região (TRF1) ao julgar o recurso
da Anvisa contra a sentença que
declarou a nulidade da cobrança
efetuada e de eventual inscrição
da autora no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do
Setor Público Federal (Cadin).
Sustentou a agência reguladora que a contratação da autora foi efetuada por seu companheiro, servidor da Anvisa, mediante declaração
falsa da contratada, no sentido de que não seria
cônjuge ou companheira de nenhum servidor
daquela autarquia, com grave violação aos princípios da Administração Pública. Argumentou
que a apelada agiu de má-fé e por isso a declaração de nulidade não implicaria em enriquecimento sem causa da Administração, nos termos
do art. 59 da Lei 8.666/1993, e requereu reforma
integral da sentença monocrática.
Verificou o relator, desembargador federal Souza Prudente, que, após a irregularidade
apontada, a questão foi decidida por meio de

ação de improbidade administrativa, que condenou a autora em multa civil e proibição de contratar com o poder público, ou receber quaisquer
benefícios ainda que por intermédio de pessoa
jurídica de que seja sócia majoritária.
Quanto à restituição dos valores recebidos
por serviços prestados, a sentença está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) no sentido de que importa em
enriquecimento ilícito da Administração, ainda que tenha havido ilegalidade na contratação,
concluiu o relator.
O colegiado, por unanimidade, acompanhou
o voto do relator e negou provimento à apelação.
Processo 0005765-54.2009.4.01.3400
Tribunal Regional Federal da 1ª Região

