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MEU ESCRITÓRIO 
FECHA ABRIL COM 
CERCA DE 200 
ATENDIMENTOS

ITALLO LEITE PARTICIPA DE 
COLÉGIO DE PRESIDENTES 
DE CAIXAS DE ASSISTÊNCIA 
EM BRASÍLIA
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Renúncia a honorários de sucumbência em 
contrato administrativo é válida, diz STJ

DIREITO NEGOCIÁVEL

Desde que o advogado contratado esteja de acordo, é válido excluir 
de um contrato administrativo a obrigatoriedade do contratante em 
relação aos honorários de sucumbência — valor pago pela parte que 
perdeu um processo ao profissional que defendeu o lado vencedor.

O entendimento é da 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. 
Segundo o órgão, é possível haver uma cláusula que prevê a renúncia 
ao direito, previsto pela Lei 8.906/1994. Página 9

IV Congresso de Recuperação e 
Reestruturação de Empresas da OAB-MT 

reúne mais de 400 participantes em Cuiabá

Teve início neste (12/05) o IV Congresso de Recuperação e Reestruturação de Empresas 
da OAB-MT.  O evento, que conta com mais de 350 participantes de todo o Brasil, está 
sendo realizado no Gran Odara Hotel, em Cuiabá, nesta quinta e sexta-feira. A diretoria 
da seccional e diversas autoridades do meio jurídico estiveram presentes na cerimônia 
de abertura do congresso. Página 9

Sancionado projeto de lei que 
garante o custeio de perícias no 

INSS pelo Executivo Federal

INSTITUCIONAL

O Projeto de Lei 
4.491/2021, que esta-
belece novas regras 
para o pagamento de 
honorários periciais 
em ações em que o 
Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) 
figure como parte, foi 
sancionado pelo presi-
dente da República Jair 
Bolsonaro nessa quar-
ta-feira, dia 4 de maio.

As perícias judi-
ciais são necessárias 
nos processos que en-
volvem a concessão de 
benefícios assistenciais 
à pessoa com deficiên-
cia ou benefícios previ-
denciários decorrentes 
de incapacidade labo-
ral. Página 10

Juros de precatórios do Fundeb podem 
ser usados para pagar honorários, diz STJ

SEGUINDO O STF

Crime eleitoral contra a mulher deve ser 
motivado por discriminação de gênero

GUERRA DOS SEXOS
























