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GESTÃO ENCERRA 
SEMESTRE COM 
SALDO POSITIVO

CAA/MT OFERECE 
CONSULTA MÉDICA 
GRATUITA PARA ADVOCACIA
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4ª Turma do STJ decide que bens familiares não podem ser penhorados 
quando dados em caução para garantir cumprimento de contrato de locação

A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu proteger os bens familiares da penhora de 
bens, mesmo que tenham sido oferecidos como caução. No entendimento do colegiado predominou a ideia de 
que a norma que protege o bem de família deve ser interpretada de forma restritiva, sem a penhora, ainda que 
oferecida espontaneamente para garantir o cumprimento do contrato. Página 5

Com auditório repleto e grande participação vir-
tual, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional 
Mato Grosso (OAB-MT) realizou na terça-feira (24) o I 
Encontro Estadual de Presidentes de Comissões, com 

a emblemática presença do coordenador-geral das 
Comissões e Procuradorias do Conselho Federal da 
OAB, Felipe Sarmento, e marcante representação da 
advocacia da Capital e do interior. Página 5

 Encontro histórico de presidentes de 
comissões temáticas reforça papel da Ordem 

na defesa da advocacia e da sociedade

Supremo decide que é válido 
pagamento de honorários a 

advogados públicos
É válido o pagamento de honorários de su-

cumbência a advogados públicos de Rondônia que 
obtiverem êxito em acordos administrativos, des-
de que o valor não exceda o teto remuneratório. 
Esse foi o entendimento unânime do Supremo Tri-
bunal Federal no julgamento de uma ação direta 
de inconstitucionalidade. Página 10

Ultratividade de normas coletivas 
trabalhistas é inconstitucional, decide STF

FIM DA ULTRATIVIDADE

São inconstitucionais 
a Súmula 277 do Tribunal 
Superior do Trabalho e as 
decisões judiciais que re-
conhecem o princípio da 
ultratividade de acordos 
e convenções coletivas 
no âmbito trabalhista. A 
decisão se deu por maio-
ria em votação no Plená-
rio Virtual do Supremo 
Tribunal Federal, encer-
rada nesta sexta-feira 
(27/5). Página 12

Honorários não podem ser 
fixados por equidade em 
causa de valor elevado

GRANA NA MÃO
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Vinícius Segatto 

Investigação criminal defensiva

 é sócio fundador da Segatto Advocacia, 
especialista em Direito Penal Econômico, Direito 
Constitucional e em Direito Eleitoral e Improbidade 
Administrativa, Membro da Comissão de Direito 
Penal e Processo Penal da OAB/MT e do Instituto 
Brasileiro de Ciências Criminais.

Regulamentada pelo Provimen-
to n. 188/2018 da Ordem dos 

Advogados do Brasil, a investigação 
defensiva é mais um dos instrumen-
tos a ser utilizado e desenvolvido pelo 
advogado na busca por efetividade no 
desempenho da defesa na seara penal. 
Trata-se, assim sendo, de uma ativi-
dade de natureza investigativa com 
intento de obtenção de provas em 
procedimentos e processos criminais 
desempenhado pelo próprio advogado 
de um indivíduo submetido ao poder 
punitivo estatal, para tutela de seus 
direitos e garantias.

Em outras palavras, é um com-
plexo de possíveis ações de cunho 
verdadeiramente investigativo a ser 

preparado e elaborado pelo próprio 
advogado para captação de material 
probatório lícito, podendo ser con-
cebido no bojo de uma investigação 
preliminar, ou ao longo de uma ins-
trução processual, e até mesmo em 
fase recursal, isso é, em qualquer fase, 
procedimento ou grau de jurisdição.

Fica a critério de cada procura-
dor atuar com assistente, especialista 
técnico legalmente habilitado, e até 
mesmo colaboradores, a exemplo de 
detetives particulares, técnicos e pe-
ritos, podendo promover diretamente 
toda diligência investigativa que seja 
fundamental à elucidação do caso, tais 
como coleta de dados, depoimentos, 
consultas à informações em órgãos 

públicos e até mesmo privados, igual-
mente a elaboração de laudos e perí-
cias, entre outros.

A prática já foi devidamente reco-
nhecida pelo Supremo Tribunal Fede-
ral, que em julgamento no ano passado 
afirmou a legalidade da investigação 
defensiva no âmbito dos procedimen-
tos criminais. De acordo com o Minis-
tro Gilmar Mendes, por ser a advocacia 
uma das funções essenciais à justiça 
brasileira, que deve ser respeitada em 
todas as suas prerrogativas, a investi-
gação defensiva traduz uma garantia 
fundamental do indivíduo imputado, 
na medida em que serve de instru-
mento à concretização de direitos de 
igualdade e defesa.

Nessa perspectiva, com fulcro na 
interpretação de princípios e regras 
constantes em nossa Carta Magna, 
não poderia ser outro o entendimen-
to quanto à legalidade da investigação 
defensiva, já que vigora em nosso sis-
tema jurídico não só o devido processo 
legal e a ampla defesa, mas o próprio 
equilíbrio entre as partes no processo 
penal. Isso significa que, se reconhe-
cida a possibilidade de o Ministério 
Público, por exemplo, produzir provas 
paralelamente em uma investigação, 
é inegável a oportunidade conferida à 
defesa de também buscar esclarecer 
os fatos, licitamente, através do exer-
cício da investigação defensiva.

Reprodução

Os advogados agora têm 
novas regras relativas ao exer-
cício da profissão. Foi publica-
da no Diário Oficial da União 
desta sexta-feira (3) a sanção 
da Lei 14.365, de 2022, que faz 
uma série de mudanças no 
Estatuto da Advocacia e nos 
códigos de processos Penal e 
Civil.  As alterações se referem 
a prerrogativas, à fiscalização 
da atividade, a honorários e a 
limites de impedimentos ao 
exercício da profissão.

A nova norma é fruto do 
Projeto de Lei (PL) 5.284/2020, 
de iniciativa do deputado Pau-
lo Abi-Ackel (PSDB-MG) e re-
latado pelo senador Weverton 
(PDT-MA). O texto teve a vota-
ção concluída no Senado em 11 
de maio e apresentou pontos 
polêmicos, como a garantia do 
saque de parte dos honorá-
rios advocatícios em caso de 
bloqueio judicial dos bens do 
cliente e a série de restrições 
para a concessão e realiza-
ção de busca e apreensão em 
escritórios.

Os senadores Alessandro 
Vieira (PSDB-SE), Eduardo Gi-
rão (Podemos-CE) e Mara Ga-
brilli (PSDB-SP), por exemplo, 
queriam retirar alguns itens do 
projeto, por identificarem uma 
espécie de blindagem exagera-
da aos advogados.

Busca e apreensão
O presidente Jair Bolso-

naro decidiu vetar 12 itens da 
norma recém-sancionada. 
Entre eles justamente pontos 

referentes a regras para busca 
nos escritórios.

O projeto determinava, por 
exemplo, que medida judicial 
cautelar que importasse vio-
lação do local de trabalho do 
advogado seria determinada 
somente em hipótese excep-
cional, desde que existisse 
fundamento em indício pelo 
órgão acusatório. E ainda proi-
bia medida cautelar se fundada 
exclusivamente em elementos 
produzidos em declarações do 
colaborador, sem confirmação 
por outros meios de prova.

Ouvido o Ministério da 
Justiça e Segurança Pública, o 
chefe do Executivo alegou ha-
ver contrariedade ao interesse 
público, tendo em vista que tais 
restrições podem impactar no 
livre convencimento do magis-
trado, além de comprometer e 
a atuação da polícia.

“Cumpre ressaltar que 
compete ao Poder Judiciário, 
sempre de forma fundamenta-
da, avaliar no caso concreto a 
medida judicial a ser aplicada e 
ao delegado de polícia e ao ór-
gão ministerial expor as razões 
que justificariam a cautelar. As-
sim, qualquer juízo decisório a 
respeito da admissibilidade, ou 
não, da cautelar deve ser reali-
zado na hipótese em concreto, 
e não abstratamente, sob pena 
de ir de encontro à legislação 
processual vigente”, justificou.

O chefe do Executivo tam-
bém não concordou com a 
garantia de haver sempre um 
representante da OAB para 

acompanhar a busca e a apre-
ensão, além do próprio advo-
gado cujo escritório está sendo 
investigado. Isso, na visão do 
governo, poderia prejudicar a 
eficiência dos órgãos persecu-
tórios na elucidação das infra-
ções penais e desfavorecer o 
combate à criminalidade.

Também foi vetado item 
que obrigava a autoridade res-
ponsável informar à seccional 
da OAB, com antecedência 
mínima de 24 horas, a data, o 
horário e o local em que se-
rão analisados documentos e 
equipamentos apreendidos, 
garantido o direito de acom-
panhamento, em todos os atos, 
pelo representante da OAB e 
pelo profissional investigado.

Novamente, o Executivo 
não admitiu tal benefício, ale-
gando não ser possível exigir 
compulsoriamente o acom-
panhamento do investigado 
em todos os atos do processo, 
pois há diligências que devem 
ser sigilosas.

Sustentação oral
O texto aprovado pelo 

Legislativo determinava que 
o advogado teria o direito de 
sustentar oralmente, durante 
as sessões de julgamento, as 
razões de qualquer recurso 
ou processo presencial ou te-
lepresencial em tempo real e 
concomitante ao julgamento.

O presidente alegou con-
trariedade ao interesse públi-
co, ao registrar que a sistemá-
tica de julgamento virtual não 

traz prejuízo às partes nem ao 
devido processo legal e à ampla 
defesa, mas celeridade ao jul-
gamento. “Existem, inclusive, 
exemplos práticos que estabe-
lecem que os representantes 
das partes e os demais habili-
tados nos autos podem enca-
minhar as suas sustentações 
orais por meio eletrônico após 
a publicação da pauta em até 
quarenta e oito horas antes de 
iniciado o julgamento virtual”.

OAB
A proposta estabelecia que 

o Instituto dos Advogados Bra-
sileiros e a Federação Nacional 
dos Institutos dos Advogados 
do Brasil seriam membros ho-
norários no Conselho Federal 
da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), com direito a voz 
em suas sessões.

Mas o governo não con-
cordou, dizendo que a inclu-
são de mais membros hono-
rários da Ordem alteraria a 
sua estrutura administrativa 
e perpassaria a sua autonomia 
administrativa para definir a 
sua composição. “O Conselho 
Federal é composto somente 
por conselheiros federais de 
cada unidade federativa, e, na 
qualidade de membros hono-
rários, por seus ex-presiden-
tes; não havendo previsão de 
entidades, como institutos, a 
serem membros deste”.

Escritórios
A proposição legislativa 

determinava ainda que a so-

ciedade de advogados deveria 
recolher seus tributos sobre a 
parcela da receita que efeti-
vamente lhes coubesse, com a 
exclusão da receita que fosse 
transferida a outros advoga-
dos ou a sociedades que atuem 
em forma de parceria para o 
atendimento do cliente. Para 
o governo, no entanto, isso 
não é possível, pois seria ne-
cessária a edição de uma lei 
complementar com normas 
gerais em matéria de legisla-
ção tributária.

“Ademais, constitui risco 
jurídico decorrente da in-
terpretação da regra como 
contrária ao princípio da iso-
nomia, nos termos do dispos-
to no inciso II do art. 150 da 
Constituição, na medida em 
que poderia conceder um 
tratamento tributário diferen-
ciado inconstitucional a uma 
categoria de contribuintes”, 
acrescentou.

Os vetos serão agora ana-
lisado pelo Congresso Nacio-
nal. A Constituição determina 
que sejam apreciados pelos 
parlamentares em sessão 
conjunta, sendo necessária 
a maioria absoluta dos votos 
de deputados e senadores 
para sua rejeição. O veto não 
apreciado, após 30 dias do seu 
recebimento, é incluído auto-
maticamente na pauta sobres-
tando as demais deliberações.

Proposições legislativas
PL 5284/2020
Fonte: Agência Senado

Sancionada com vetos lei que altera prerrogativas de advogados
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Nesta semana, 14 de ju-
nho, a Sexta Turma do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ), 
concedeu salvo-conduto a 
três brasileiros para que pos-
sam cultivar Cannabis sativa 
(maconha) com a finalidade de 
extrair óleo da flor da planta 
para uso medicinal próprio, 
sem o risco de sofrerem qual-
quer repressão por parte da 
polícia e do Judiciário.

A decisão, unânime, tem 
causado interpretações falhas 
pela imprensa e da sociedade. 
Para esclarecer o assunto, o 
Instituto Mario Cardi Filho 
conversou com dois opera-
dores do Direito, a advogada 
Especializada em Direito da 
Saúde e membro da Comis-
são de Defesa dos Direitos 
das Pessoas com Deficiência 
da OAB/MT, Karoline Melo e o 
advogado constitucionalista e 
voluntário do Instituto, Marco 
Marrafon.

Ambos explicam que a 
decisão não se estende à so-
ciedade em geral, nem para o 
cultivo nem para o uso. Ela é 
um avanço para a saúde pú-
blica abrindo precedente para 
que mais pessoas consigam 
através da Justiça o direito de 
utilizar o medicamento extra-
ído da planta e não autoriza o 
plantio de maconha por outras 
pessoas no país.

“No termo jurídico a gen-
te fala que é uma decisão não 
vinculante, ou seja, ela não é 

para toda a sociedade plantar 
a cannabis. Foram para três 
casos específicos que entra-
ram com recurso porque nas 
instâncias anteriores eles tive-
ram a solicitação para plantio 
negados. Nessa decisão espe-
cífica, ela vale somente para os 
casos julgados, ela não vincula 
nenhuma ação em andamento, 
mas ela pode orientar outros 
processos. Ela também é espe-
cífica para a extração do óleo 
do cannabidiol para fins medi-
cinais. Tem que ficar bem claro 
isso, não é para uso recreativo, 
inclusive na decisão cita que 
envolve saúde pública, digni-
dade da pessoa humana, não 
há nenhuma tipicidade de con-
duta, isso quer dizer que não há 
crime. Também vincula na de-
cisão que essas pessoas apre-
sentaram prescrição medica, 
autorização de importação da 
Anvisa e também expertise de 
produção do medicamento”, 
explica Karoline Melo.

“Nos casos analisados 
pelo STJ foram devidamente 
diagnosticados onde o uso de 
substancia extraída do canna-
bidiol traz benefícios à saúde 
desses pacientes. Há que se 
esclarecer que não está libera-
do o plantio nem o uso recre-
ativo para ninguém”, detalha 
Marco Marrafon.

Marrafon acrescenta que 
há uma omissão do Estado 
Brasileiro em regulamentar a 
produção do medicamento no 

país o que baixaria o custo de 
acesso a esses medicamentos. 
“É permitido trazer o produto 
pronto de fora do Brasil, mas 
não é permitido produzir no 
Brasil, e essa omissão estatal 
tem gerado violação aos di-
reitos da saúde dos cidadãos”.

Ambos os especialistas 
pontuam que tendo em vista 
os quadros de saúde desenha-
dos no processo da utilidade 
do cannabidiol enquanto prin-
cípio ativo, se entendeu que 
não havia o dolo de cometer o 
tipo penal seja pelo motivo da 
utilização, seja pela finalidade 
de se usar.

“A finalidade é melhorar o 
quadro de saúde das pessoas 
e isso não pode ser conside-
rado crime mediante omis-
são do Estado. Foi isso que foi 
decidido, um salvo conduto 
para o plantio regulado, sem 
sofrer constrangimento. Não é 
ad eternum essa autorização é 
por um período de tratamen-
to, com início, meio e fim”, as-
severa Marco Marrafon.

Karoline Melo salienta 
ainda que “nesses casos es-
pecíficos estão sendo autori-
zados a cultivar uma quanti-
dade limitada de mudas, com 
documentação necessária, 
não vejo como um caminho 
de porta aberta de uso indis-
criminado. Agora negar isso é 
fechar as portas para a saúde 
pública e deixar de ajudar os 
familiares e a sociedade que 
usam esse óleo de cannabidiol 
em tratamentos de epilepsia, 
ansiedade, depressão, câncer, 
casos gravíssimos. A maconha 
deveria somente ser utilizada 
para fins medicinais, como 
outras plantas medicinais”.

AS DECIÇÕES – Nos re-
cursos sobre o tema, um de 
relatoria do ministro Rogerio 
Schietti Cruz (em segredo de 
Justiça) e o outro do ministro 
Sebastião Reis Júnior, o cole-
giado concluiu que a produ-
ção artesanal do óleo com fins 
terapêuticos não representa 
risco de lesão à saúde pública 

ou a qualquer outro bem jurí-
dico protegido pela legislação 
antidrogas.

Os casos julgados pela 
turma dizem respeito a três 
pessoas que já usam o cana-
bidiol – uma para transtorno 
de ansiedade e insônia; outra 
para sequelas do tratamento 
de câncer, e outra para insô-
nia, ansiedade generalizada e 
outras enfermidades – e têm 
autorização da Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) para importar a subs-
tância. No entanto, elas alega-
ram dificuldade para continu-
ar o tratamento, em razão do 
alto custo da importação.

Segundo o ministro 
Schietti, uma vez que a pro-
dução artesanal do óleo da 
Cannabis sativa se destina a 
fins exclusivamente terapêu-
ticos, com base em receituário 
e laudo assinado por médico e 
chancelado pela Anvisa ao au-
torizar a importação, “não há 
dúvidas de que deve ser obsta-
da a repressão criminal” sobre 
a conduta dessas pessoas.

Para o ministro Sebastião 
Reis Júnior, as normas penais 
relativas às drogas procuram 
tutelar a saúde da coletivida-
de, mas esse risco não se veri-
fica quando a medicina pres-
creve as plantas psicotrópicas 
para o tratamento de doenças.

@institutomariocardifilho
@soukarolinemelo
@marcomarrafon

Especialistas alertam: Decisão do STJ é avanço para a saúde 
pública e não autoriza plantio de maconha livre no país

A fixação dos honorários por 
apreciação equitativa não é permitida 
quando os valores da condenação ou 
da causa ou o proveito econômico da 
demanda forem elevados.

Com base nesse entendimento, 
a 23ª Câmara de Direito Privado do 
Tribunal de Justiça de São Paulo ne-
gou um pedido para reduzir honorá-
rios advocatícios fixados em primeira 
instância em 10% do valor da causa (R$ 
2,2 milhões). A decisão se deu em ação 
de execução movida por uma institui-
ção financeira contra dois produtores 
rurais.

Eles sustentaram no TJ-SP que os 
honorários advocatícios deveriam ser 

fixados por equidade, e não no valor 
aproximado de R$ 220 mil. O pedido 
foi para que os honorários fossem re-
duzidos para R$ 10 mil. Entretanto, por 
unanimidade, a turma julgadora negou 
provimento ao recurso.

Para justificar a decisão, o relator, 
desembargador José Marcos Mar-
rone, citou o entendimento firmado 
pelo Superior Tribunal de Justiça no 
julgamento do Tema 1.076, em regi-
me de recurso repetitivo, sobre a im-
possibilidade de fixar honorários por 
equidade em causas de valor elevado.

“A despeito de entendimento an-
terior em sentido contrário, este rela-
tor passou a adotar o recente posicio-

namento sedimentado pelo Colendo 
Superior Tribunal de Justiça no sen-
tido de que a fixação dos honorários 
advocatícios por apreciação equitativa 
não é permitida quando os valores da 
condenação ou da causa, bem como 
o proveito econômico da demanda, 
forem elevados, sendo obrigatória, 
nesses casos, a observância dos per-
centuais previstos nos §2º ou 3º do 
atual CPC, a depender da presença da 
Fazenda Pública na lide”, afirmou ele. 

O §2º do artigo 85 do CPC esta-
belece que os honorários devem ser 
fixados entre o mínimo de 10% e o má-
ximo de 20% sobre o valor da conde-
nação, do proveito econômico obtido 

ou, não sendo possível mensurá-lo, 
sobre o valor atualizado da causa. Foi 
esse o entendimento aplicado ao caso 
dos autos, com honorários mantidos 
em 10% sobre o valor da demanda.

Acórdão  
1006980-39.2020.8.26.0100

Fonte: Conjur

Honorários não podem ser fixados por 
equidade em causa de valor elevado

GRANA NA MÃO
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 POR: NARA ASSIS

Começou, neste último  (17.06), o 
ciclo de reuniões preparatórias para as 
Eleições 2022. O primeiro encontro foi 
realizado no Plenário do Tribunal Regio-
nal Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) e 
contou com a participação de aproxima-
damente 80 pessoas, entre membros da 
Corte Eleitoral, representante do Minis-
tério Público Eleitoral, juízes eleitorais e 
chefes de cartório.

A abertura foi feita pelo presiden-
te, desembargador Carlos Alberto Alves 
da Rocha, que falou sobre os aspectos 
gerais das Eleições 2022, e pediu espe-
cial atenção quanto ao combate à de-
sinformação e às Fake News. “Destaco 
o engajamento de todos na ocasião do 
fechamento de cadastro, e esta união 
precisa prevalecer até o dia do pleito, 
pois apesar de ser uma eleição geral, 
comandada pelo Tribunal, a segurança 
e a lisura do processo dependem da atu-
ação daqueles que compõem as Zonas 
Eleitorais. Conto com o envolvimento 
de todos para termos eleições limpas, 
democráticas, em paz e sem mácula”.

A vice-presidente e corregedora re-
gional eleitoral, desembargadora Nilza 
Maria Pôssas de Carvalho, afirmou que 
está à disposição dos juízes eleitorais e 
chefes de cartório. “Podem contar co-
nosco no que for preciso, principalmente 
para auxiliar e tomar medidas neces-
sárias para conseguirmos cumprir as 
metas impostas pelo CNJ (Conselho 

Nacional de Justiça). Também friso a im-
portância de atuarmos a fim de barrar 
as candidaturas laranjas, que geralmente 
utilizam as mulheres, ocupando as co-
tas destinadas à efetiva participação da 
mulher na política”.

A cooperação entre os órgãos para 
a realização das eleições foi destacada 
pelo procurador regional eleitoral, Erich 
Masson. “Vemos a integração entre vá-
rias pessoas de diversos órgãos em prol 
da organização do processo eleitoral e 
isso é louvável. A atuação dos juízes elei-
torais é muito importante dentro dessa 
grande estrutura, principalmente no dia 
do pleito, quando ocorrem a maioria dos 
crimes eleitorais”.

A programação no período da ma-
nhã prosseguiu com a palestra do juiz 
auxiliar da Propaganda, Sebastião Ar-
ruda, sobre propaganda eleitoral, Fake 
News e combate à desinformação. O juiz 
auxiliar da Corregedoria, Antônio Peleja, 
trouxe aspectos a respeito do exercício 
do poder de polícia das eleições. Já o juiz 
auxiliar da presidência, Bruno Marques 
D’Oliveira abordou o planejamento in-
tegrado de segurança elaborado pelo 
Gabinete de Gestão Integrada (GGI). A 
palestra também contou com a parti-
cipação do tenente coronel PM Paulo 
Cesar V. de Melo Jr., da Polícia Militar 
(PM-MT).

Já no período da tarde, o juiz coor-
denador do Comitê de Gestão Judiciária 
(CEJUD), Luiz Octávio de Oliveira Saboia 
Ribeiro, falou sobre as metas do CNJ e 

 TRE-MT inicia reuniões 
preparatórias das Eleições 2022

produtividade. Em seguida, o diretor 
geral do TRE-MT, Mauro Diogo, expla-
nou sobre a logística geral das eleições 
e, logo depois, o secretário de Tecno-
logia da Informação (TI), Luiz Darienzo, 
detalhou a logística da área informati-
zada. A assessora de comunicação do 
TRE-MT, Andréa Martins de Oliveira, 
ministrou um media training e, em 
seguida, o presidente, desembargador 
Carlos Alberto Alves da Rocha, fez o 
encerramento.

A juíza da 12ª Zona Eleitoral (ZE) 
de Campo Verde, Caroline Schneider 
Guanaes Simões, ressaltou que as reu-
niões preparatórias são fundamentais. 
“O encontro trouxe temas relevantes 
que precisamos levar em conta duran-
te a organização das eleições, além da 
oportunidade de trocar experiências 
com outros juízes eleitorais e uniformi-
zar a atuação”. Segundo o juiz da 35ª ZE 
de Juína, Vagner Dupim Dias, por mais 
que as eleições não sejam municipais, 
há muitas demandas que dependem 

da atuação da 1ª instância. “É muito 
importante alinharmos as diretrizes 
do TRE-MT, sem deixar de considerar 
as especificidades de cada região, vi-
sando que a eleição ocorra de forma 
tranquila”.

Sobre as reuniões
Participaram da primeira reunião 

os juízes eleitorais e chefes de cartó-
rio das Zonas Eleitorais dos municí-
pios de Cuiabá, Guiratinga, Rosário 
Oeste, Poconé, Cáceres, Diamantino, 
Alto Araguaia, Rondonópolis, Campo 
Verde, Barra do Bugres, Jaciara, Are-
nápolis, Mirassol d’Oeste, Tangará da 
Serra, Várzea Grande, Pontes e La-
cerda, São José do Rio Claro, Juína, 
Santo Antônio de Leverger, Primavera 
do Leste, Araputanga, Sapezal, Pedra 
Preta, Poxoréu, São José Dos Qua-
tro Marcos, Brasnorte, Paranatinga, 
Campo Novo do Parecis e Comodoro. 
A próxima ocorrerá em Sinop, no dia 
1° de julho.

Assessoria de Comunicação Social/ TRE-MT

Critérios de liquidação de sentença para 
formar débito podem sofrer preclusão

Se não forem impugnados em 
tempo oportuno, os critérios uti-
lizados na liquidação de sentença 
para constituir o valor do débito 
estão sujeitos à preclusão.

Com base nesse entendimento, 
já predominante no Superior Tribu-
nal de Justiça, a 4ª Turma acolheu 
agravo interno para dar provimento 
a recurso especial e reconhecer a 
incidência de preclusão e a falta de 
violação à coisa julgada em caso que 
envolveu o cancelamento de negó-
cio jurídico imobiliário pela institui-
ção financeira. 

A decisão foi unânime e resta-
beleceu a sentença de liquidação.

Entenda o caso
O recurso especial foi apresen-

tado ao STJ contra decisão do Tri-
bunal Regional Federal da 2ª Região 

(TRF-2), que anulou sentença de li-
quidação arbitrada devido ao can-
celamento de negócio imobiliário 
entre a Caixa Econômica Federal e 
o autor da ação, em 1986. 

O colegiado havia determinado 
o retorno dos autos para que fosse 
proferida nova sentença de acordo 
com o título executivo transitado 
em julgado.

O autor da ação alegou que as 
formas utilizadas para encontrar o 
valor de mercado do imóvel respei-
taram o título executivo judicial, não 
sendo possível reexaminar o que fi-
cou decidido, sob pena de ofensa à 
preclusão e à coisa julgada.

Decisão
Relator do caso, o ministro Mar-

co Buzzi reconheceu que o ressarci-
mento deveria ser apurado em liqui-

dação e englobar todas as despesas 
que os autores da ação realizaram 
devido à formação do vínculo, do 
valor do imposto de transmissão e 
da diferença entre o valor que paga-
ram pela compra do imóvel e outro 
imóvel igual a preço de mercado. 

De acordo com o magistrado, o 
pleito do banco não pode ser aco-
lhido. Isso porque ele foi formulado 
quando já havia ocorrido a preclu-
são para que as partes se manifes-
tassem sobre os preceitos a serem 
utilizados a fim de se alcançar o 
valor de mercado do bem na época 
em que os fatos aconteceram, para 
apurar a diferença determinada pelo 
título judicial transitado em julgado.

Para o ministro, também não 
é necessário determinar o retorno 
dos autos ao TRF-2 para julgamento 
do agravo de instrumento nos limi-

TARDE DEMAIS:

tes do que foi proposto, já que, no caso analisado, 
está clara a incidência da preclusão.

“Evidentemente, não há que se falar em ofensa 
à coisa julgada, pois a decisão de piso teve o cui-
dado de estabelecer parâmetros objetivos para se 
alcançar o mais próximo possível o valor de mer-
cado (critérios que, como dito, ambas as partes 
concordaram) em etapa anterior dada a ausência 
de irresignação recursal à época”, concluiu. Com 
informações da assessoria de imprensa do Superior 
Tribunal de Justiça.

Acórdão
REsp 1.385.113

Reprodução



JORNALADVOGADO   |   5Cuiabá | 20 de Junho | 2022

A Quarta Turma do Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ) decidiu proteger 
os bens familiares da penhora de bens, 
mesmo que tenham sido oferecidos 
como caução. No entendimento do 
colegiado predominou a ideia de que 
a norma que protege o bem de família 
deve ser interpretada de forma restriti-
va, sem a penhora, ainda que oferecida 
espontaneamente para garantir o cum-
primento do contrato.

“Um dos fundamentos para tal en-
tendimento é a natureza jurídica da 
caução, que difere da fiança. Embora 
ambas sejam mecanismos de garantia 
em contrato de locação, na caução há 
indicação de um determinado bem para 
o caso de descumprimento contratual, 
sobre o qual poderá recair a penhora. Já 
na fiança, todos os bens que integram o 
patrimônio do fiador poderão respon-
der pelo inadimplemento do locatário 
-- entre estes o bem de família, por dis-
posição do artigo 3°, VII, da Lei 8.009 
/1990”, explicou a advogada e profes-
sora de Direito da Faculdade Presbite-
riana Mackenzie Brasília (FPMB) Suzana 
Viegas.

Para o STJ, o oferecimento de bem 
familiar em garantia nesse tipo de con-
trato locatício não implica, em regra, 

renúncia à proteção legal concedida 
pela Lei 8.009/1990, segundo o publi-
cado pelo portal de notícias do tribunal. 
O entendimento foi estabelecido pelo 
colegiado ao reformar acórdão do Tri-
bunal de Justiça de São Paulo (TJSP) que 
admitiu a penhora de imóvel oferecido 
como caução em contrato de locação 
comercial, por entender que haveria se-
melhança entre a caução e o instituto 
da hipoteca -- este último previsto pelo 
artigo 3º, inciso V, da Lei 8.009/1990 
como uma das hipóteses de exceção à 
impenhorabilidade.

Relator do recurso especial, o 
ministro Marco Buzzi explicou que 
a impenhorabilidade do bem de fa-
mília protege direitos fundamentais, 

como a dignidade da pessoa humana 
e a moradia, sendo vedado ao Judiciá-
rio criar hipóteses de limitação dessa 
proteção (STJ). “Prevalece a nature-
za cogente da norma de proteção ao 
bem de família, que tem por objetivo 
garantir direitos fundamentais, tais 
como a moradia, o patrimônio míni-
mo e a dignidade da pessoa humana, 
sendo, portanto, um direito irrenun-
ciável”, acrescentou a docente.

A jurisprudência do STJ conside-
ra que a exceção à impenhorabilida-
de prevista pela Lei 8.009/1990 para 
a fiança em contrato de locação não 
deve ser estendida ao bem de famí-
lia oferecido como caução. Segundo 
o relator, essa impossibilidade ocor-
re porque os institutos da fiança e da 
caução foram disciplinados pelo le-
gislador como diferentes modalidades 
de garantia da locação, nos termos do 
artigo 37 da Lei 8.245/1991.

Citando doutrina sobre o tema, Bu-
zzi comentou que a caução de imóvel 
não se confunde com a fiança, a qual 
possui natureza pessoal, tampouco 
com a hipoteca -- que, apesar de tam-
bém ser uma garantia real, é formali-
zada apenas por meio de escritura pú-
blica, ao passo que a caução deve ser 

averbada na matrícula do bem dado em 
garantia, nos termos do artigo 38, pa-
rágrafo 1º, da Lei de Locações.

“Eventual equiparação entre os dois 
institutos comprometeria a isonomia 
e a previsibilidade das relações jurídi-
cas. Apesar do entendimento quanto à 
impenhorabilidade, o direito ainda não 
foi reconhecido de forma definitiva no 
caso dos autos, pois resta pendente a 
comprovação dos requisitos para a ca-
racterização do bem de família, tendo 
sido determinada a remessa ao tribunal 
de origem para tal finalidade”, disse a 
mackenzista.

Assim, no caso dos autos, o relator 
entendeu não ser possível reconhecer, 
de imediato, a impenhorabilidade ale-
gada no recurso especial, pois os requi-
sitos para que o imóvel seja considera-
do bem de família não foram objeto de 
análise. Dessa forma, a Quarta Turma 
determinou que o TJSP julgue nova-
mente o agravo de instrumento inter-
posto na origem para verificar as con-
dições previstas pela Lei 8.009/1990. 
Leia o acórdão no REsp 1.789.505. 

COM INFORMAÇÕES DO PORTAL 
DE NOTÍCIAS DO SUPERIOR TRIBU-

NAL DE JUSTIÇA

4ª Turma do STJ decide que bens familiares não podem ser penhorados 
quando dados em caução para garantir cumprimento de contrato de locação

POR: KEKA WERNECK

Com auditório repleto e gran-
de participação virtual, a Ordem 
dos Advogados do Brasil – Seccio-
nal Mato Grosso (OAB-MT) reali-
zou na terça-feira (24) o I Encontro 
Estadual de Presidentes de Comis-
sões, com a emblemática presença 
do coordenador-geral das Comis-
sões e Procuradorias do Conselho 
Federal da OAB, Felipe Sarmento, e 
marcante representação da advo-
cacia da Capital e do interior.

Ao declarar aberto o evento, a 
presidente da OAB-MT, Gisela Car-
doso, agradeceu o engajamento e 
a dedicação de todos em prol da 
advocacia e da sociedade, sobres-
saltando o papel das comissões te-
máticas. “Redundante falar que a OAB 
está sempre em movimento através das 
comissões, presente em todas as áreas 
da advocacia e das questões sociais, en-
frentando os grandes debates, aos quais 
não nos furtamos”.

 Apresentando dados, o coordena-
dor das comissões e vice-presidente da 
OAB-MT, José Carlos Guimarães Junior, 

mostrou a escalada de engajamento da 
advocacia em 10 anos. “A gestão de 2013 
a 2015 fechou com 710 membros. Já na 
gestão de 2016 a 2018, chegamos 1168 
advogados e advogadas participando 
das comissões temáticas. Nesse último 
mandato, que terminou em 31 de de-
zembro, fomos a 2220 membros. Um 
avanço tremendo. E hoje, com cinco 

meses de gestão, já estamos com 1700 
membros e 62 comissões, graças ao 
trabalho de vocês”, exaltou. Ele congra-
tulou os presidentes das 62 comissões 
da seccional ativas e das mais de 100 
comissões das subseções. “São como 
pulmões da OAB, é nas comissões que 
tudo acontece, a gente sente os anseios 
da advocacia e da sociedade”.

O convidado, Felipe Sar-
mento, enalteceu a atuação das 
lideranças do Estado e comparou 
as comissões à força motriz. “A 
OAB-MT com certeza tem pres-
tado bons serviços e as comissões 
são uma força motriz do sistema, 
fazem com que a advocacia possa 
participar dele, traz a advocacia 
para dentro da Ordem”.

Prestigiando o evento, o pre-
sidente do CFO, Beto Simonet-
ti entrou, online, no encontro, 
convidando todos dispostos a 
essa doação voluntária, a in-
gressarem também nas comis-
sões nacionais, fortalecendo a 
vigilância das prerrogativas da 
advocacia, do Estado de direitos 
e da democracia.
 Participaram da mesa de honra 

toda a diretoria da OAB-MT, o presiden-
te da Caixa de assistência do Advogado 
(CAAMT), o presidente da Escola Supe-
rior de Advocacia (ESA), o presidente do 
Tribunal de Defesa de Prerrogativas, o 
ouvidor-adjunto, conselheiros federais 
e o membro honorário vitalício da Sec-
cional Francisco Faiad.

 Encontro histórico de presidentes de comissões temáticas reforça 
papel da Ordem na defesa da advocacia e da sociedade

 Assessoria
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Gestão encerra semestre com saldo positivo

Conhecidos campeões do Open da 
Advocacia Jogos de Areia da CAA/MT

A primeira edição do 
Open da Advocacia Jogos 
de Areia da CAA/MT já tem 
seus campeões. Depois de 
dois dias de competição (04 
e 05/06), na Arena Beach, em 
Lucas do Rio Verde, os pódios 
do futevôlei, vôlei e beach 
tennis são conhecidos. 

“Mais um evento realiza-
do com sucesso pela Caixa 
de Assistência dos Advoga-
dos com o super apoio da 
nossa Seccional e da OAB/
Lucas do Rio Verde. Em 
nome de toda a diretoria 

agradeço aos colegas que 
participaram, tornando o 
Open sucesso. Agora, que 
venham as etapas de Ron-
donópolis e Barra do Gar-
ças”, destaca o presidente 
da CAA/MT, Itallo Leite. 

Ele conta que a competi-
ção foi criada com o objetivo 
de promover a integração da 
classe por meio do esporte. 
“É preciso que desenvolva-
mos, por meio do esporte, 
hábitos saudáveis como for-
ma de prevenção a doenças, 
por exemplo. Esporte é vida”, 

completa o presidente.
Coordenado diretamen-

te pela Delegada da CAA/
MT em Lucas do Rio Verde, 
Fabiani Dall Alba, o Open 
da Advocacia Jogos de Areia 
teve partidas bastante dispu-
tadas. “Como já era esperado, 
tivemos bastante atletas no 
beach tennis o que permitiu 
realizar jogos com duplas 
mistas. Foi tudo muito bom”.   

As próximas etapas do 
Open da Advocacia Jogos de 
Areia da CAA/MT serão rea-
lizadas em Rondonópolis (06 
e 07/08) e Barra do Garças 
(16 e 17/09). 

Confira a classificação final 
do Open da Advocacia Jogos 
de Areia CAA/MT 

BEACH TENNIS FEMININO
1º lugar – Xênia Guerra e 
Jandesmara Cavalheri  
2º lugar – Jamille Clara e 
Cíntia Belini
3º lugar – Ana Laura e Mara 
Barros

BEACH TENNIS 
MASCULINO
1º lugar – Felipe Guerra e 
Marden Tortorelli  
2º lugar – Heitor Marquezi 
e Renato Vargas  
3º lugar – Thiago Richoppo 
e Leonardo Vergani  

BEACH TENNIS DUPLA 
MISTA  
1º lugar – Xênia Guerra e 
Felipe Guerra
2º lugar – Cíntia Belini e 
Thiago Richoppo  
3º lugar – Jamille Clara e 
Marden Tortorelli  

FUTEVÔLEI MASCULINO
1º lugar – Denovan Isidoro e 
José Oliveira

2º lugar – Rodrigo Araújo e 
Alexandre Arruda
3º lugar – Heitor Marquezi 
e Mário Neto

VÔLEI DE AREIA 
FEMININO
1º lugar – Danusa Oneda e 
Luciana
2º lugar - Flávia Bueno e 
Thayane
3º lugar – Márcia e Marina

VÔLEI DE AREIA 
MASCULINO
1º lugar – Guilherme Tabile 
e Heitor Marquezi
2º lugar – Rodrigo Queiroz 
e Luís Eduardo  
3º lugar – Jackson Stedille e 
Evandro Ferreira

A diretoria da Caixa de Assistência 
dos Advogados de Mato Grosso (CAA/
MT) encerra o primeiro semestre de 
gestão com muito a comemorar. 

Entre os principais destaques de 
janeiro a junho, o presidente da CA-
A-MT, Itallo Leite, aponta a criação 
do projeto Meu Primeiro Certificado 
Digital e Token que presenteia todos 
advogados e advogadas que ingressam 
nos quadros da OAB-MT com um cer-
tificado digital e token gratuito. Desde 
o começo do ano, a CAA/MT entregou 
860 certificados digitais com tokens.

Inaugurado em 2021, o Meu Es-
critório Dr Waldir Caldas, em Cuiabá, 
segue chamando a atenção. Ao mês, 
circulam no local, aproximadamente, 
250 profissionais do Direito que bus-
cam comodidade e segurança para 
trabalhar. Com salas privativas para 
reuniões e espaço compartilhado com 
computadores, internet e impressora, 
o Meu Escritório é destaque. 

Depois de ter alguns projetos pa-
rados em razão da pandemia, o ano 
começou a todo vapor.

“Estamos muito satisfeitos com 
o trabalho feito até aqui. Retoma-
mos várias ações e implementamos 
outras. Isso é o só começo. Esta-

mos com um grupo muito ávido por 
trabalhar, por fazer o melhor para 
a advocacia da capital e interior de 
Mato Grosso”, destaca o presidente 
da CAA/MT, Itallo Leite.

A CAA-MT também implementou 
o serviço gratuito de telemedicina AD-
VMed. Disponibilizado para acesso em 
setembro de 2021, a plataforma teve 
seu pico em janeiro deste ano com 
mais de 4 mil atendimentos em clínica 
geral dos advogados e seus familiares. 
Mensalmente, é registrada uma média 
de 1.800 atendimentos.

A tradicional campanha estadu-
al de vacinação contra a gripe ocor-
reu com grande êxito em todo Mato 
Grosso. 

Por cerca de um mês, 8,5 mil doses 
do tipo tetravalente estiveram à dis-
posição dos advogados, estagiários e 
seus dependentes.

Na área esportiva, a corrida da ad-
vocacia, versões adulto e kids, já têm 
data para acontecer: último final de 
semana do mês de agosto.

Outra novidade desta gestão fica 
por conta do Open da Advocacia Jogos 

de Areia da CAA/MT. Com disputas 
no futevôlei, vôlei de areia e beach 
tennis, a primeira etapa foi realizada 
em Lucas do Rio Verde, no começo de 
junho. Até o final do ano, novas etapas 
ocorrerão em Rondonópolis e Barra 
do Garças.

No calendário anual da CAA/MT, 
tem também os Jogos da Advocacia 
com previsão para o mês de outubro.

“Este é um pequeno resumo das 
atividades que, em parceria com a 
nossa OAB-MT e subseções, reali-
zamos até aqui. Graças ao fortaleci-
mento do grupo e da vontade ímpar 
de promover saúde e bem-estar aos 
nossos pares, muito mais será realiza-
do até o final desta gestão. Aproveito 
a oportunidade para convidar todos 
os advogados, advogadas, estagiários 
e estagiárias a somar conosco e fa-
zer desta gestão a melhor de todos os 
tempos. Afinal, a Caixa de Assistência 
só tem razão de existir se for para me-
lhorar a vida da advocacia mato-gros-
sense”, completa Itallo Leite.

Informações sobre os serviços da 
CAA/MT estão disponíveis em www.
caamt.com.br e nas redes sociais 
(@caamt1 – Instagram e caaoabmt 
– Facebook).
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A Caixa de Assistência dos Advogados de Mato 
Grosso (CAA/MT) disponibiliza desde o mês de ou-
tubro do ano passado, para toda advocacia do estado, 
o ADVMED serviço de telemedicina que possui um 
quadro de 50 médicos generalistas, que podem ser 
consultados 24 horas por dia, sete dias por semana. 

Com o ADVMed, a advocacia pode ter consulta 
médica gratuita sem sair de casa. 

“Tudo é gratuito e funciona como se fosse 
uma consulta presencial. Se houver necessidade 
de prescrição de medicamento ou de encaminha-
mento para exames, tudo é feito e encaminhado 

por meio digital, de forma rápida e sem burocra-
cia. O melhor é que não tem limite no número de 
consultas por paciente”, informa o presidente da 
CAA/MT, Itallo Leite. 

O acesso à plataforma ADVMed é liberado so-
mente após cadastro obrigatório pelo número 0800 
401 0202. É possível ainda se cadastrar via WhatsA-
pp: (31) 9 8419-6282 e (31) 9 8115-7468. Importante 
destacar que essa etapa deverá ser feita de 2ª a 6ª 
feira, das 7h às 17h (horário de MT). 

Somente após esse fornecimento de dados pes-
soais e dos dependentes é que a consulta médica 

online gratuita será liberada para o profissional da 
advocacia no aplicativo Conexa Saúde.  

“É sem sombra de dúvidas um benefício que 
vem ao encontro da nossa classe, especialmente, 
neste momento em que vemos o aumento de casos 
de Covid e de gripe H3N2”, observa o presidente da 
CAA/MT, Itallo Leite. 

Serviço: O cadastro junto à plataforma de te-
lemedicina ADVMed é feito de 2ª a 6ª feira, das 7h 
às 17h (horário de MT), via telefone 0800 401 0202 
(ligação gratuita).

CAA/MT oferece consulta médica gratuita para advocacia

Meu Escritório bate recorde com 
259 atendimentos em maio

O Meu Escritório Dr. Waldir Caldas, em Cuiabá, 
bateu recorde no mês de maio. O local contabilizou 
259 atendimentos aos profissionais da advocacia, 
sendo 146 no espaço coworking e 113 nas salas de 
reuniões. Até então, desde sua inauguração em 
agosto de 2021, o maior registro era do mês de 
março, com 197 atendimentos. 

“Mais que números, o importante é o retorno 
de quem utilizou o Meu Escritório. Os elogios à 
estrutura e ao atendimento são muitos. Em bre-

ve, levaremos esse serviço também para o interior 
de Mato Grosso”, conta o presidente da Caixa de 
Assistência dos Advogados de Mato Grosso (CAA/
MT), Itallo Leite. 

 “Estes dados mostram que OAB-MT e a CAA/
MT estão no rumo certo no intuito de acolher a 
advocacia mato-grossense oferecendo suporte e 
condições para exercício da profissão”, afirma a 
presidente da OAB-MT, Gisela Cardoso. 

O Meu Escritório Dr Waldir Caldas está locali-

zado na Avenida Desembargador Milton Figueiredo 
Ferreira Mendes, no Centro Político Administrati-
vo, em Cuiabá – ao lado das Promotorias do MP e 
próximo ao Fórum Cível e Criminal. A utilização é 
gratuita e permitida somente aos profissionais da 
advocacia adimplentes com a OAB-MT. É necessá-
rio agendamento prévio. 

AGENDAMENTO – (65) 3644-3040 e (65) 9 
9807-5147 (WhatsApp)
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OAB-MT diploma mais de 80 advogadas e advogados 
para cargos em órgãos e comissões da OAB Nacional

POR MEL MENDES

O Coordenador-geral das Co-
missões da OAB Nacional, Felipe 
Sarmento, esteve em Cuiabá nes-
ta terça-feira (24) para, ao lado do 
diretor-tesoureiro do Conselho 
Federal da OAB, Leonardo Cam-
pos e da diretoria da Seccional 
Mato Grosso, certificar 76 advo-
gadas e advogados da OAB-MT 
nomeados para fazer parte de 41 
Comissões Temáticas e Especiais 
do Conselho Federal da OAB. Se-
gundo a presidente da Seccional, 
Gisela Cardoso, o grande núme-
ro de representantes da OAB-MT 
em nível nacional, “representa o 
trabalho e a força de toda a ad-
vocacia mato-grossense sendo 
reconhecido”.

“Hoje a OAB-MT ocupa um 
lugar de destaque no cenário 
nacional, se firmando como uma 
grande potência na luta pelo for-

talecimento da advocacia e na 
defesa do Estado Democrático de 
Direito como resultado de todo o 
trabalho que vem sendo desen-
volvido no âmbito da Seccional 
nos últimos anos. Parabenizo a 
todos os empossados, agradeço 
pela disposição em contribuir 
com a coletividade e tenho certe-
za que estamos muito bem repre-
sentados e faremos esse trabalho 
juntos, sempre dialogando com 
a nossas bases”, afirmou Gisela 
Cardoso.

Dentre as comissões nacio-
nais, três serão presididas por 
representantes de Mato Grosso: 
o membro honorário vitalício da 
Seccional, Ussiel Tavares, assu-
me a presidência da Comissão 
Nacional Especial da Advocacia 
Pro Bono; Flávio Ferreira, presi-
dirá a Comissão Especial de Cul-
tura e Arte da OAB Nacional; e a 
conselheira federal Ana Carolina 

Barchet foi reconduzida à presi-
dência da Comissão Nacional de 
Direito Ambiental.

Ao empossar os novos mem-
bros das comissões, Felipe Sar-
mento reforçou a importância 
delas para o Sistema OAB. “As 
comissões são a força motriz do 
sistema, são elas que fazem o 
contato direto com a advocacia e 
é por meio delas que grande par-
te da advocacia passa a integrar 
o Sistema OAB. Não existe OAB 
sem esse conjunto de pessoas de 
todo o Brasil que, em suas áreas 
de atuação e com suas experti-
ses, constroem diariamente a 
instituição, subsidiando tecnica-
mente a gestão para a tomada de 
decisões e ajudando a repensar e 
otimizar os provimentos e o fun-
cionamento do Sistema.  É isso 
que faz a OAB evoluir e avançar”, 
completou.

A OAB-MT conta ainda com 

representantes na diretoria, órgãos e coordenações 
do Conselho Federal da OAB, que também foram di-
plomados por Sarmento durante o 1º Encontro Es-
tadual de Presidentes de Comissões Temáticas da 
OAB-MT. Além de Leonardo Campos na Tesouraria 
do Conselho Federal e Ulisses Rabaneda na Procu-
radoria-geral da OAB Nacional, o conselheiro federal 
Stalyn Paniago foi diplomado como procurador-ad-
junto da Procuradoria Nacional de Defesa das Prer-
rogativas; Persio Oliveira Landim como corregedor-
-adjunto da OAB Nacional; Flaviano Kleber Taques 
Figueiredo como coordenador nacional adjunto de 
fiscalização da atividade profissional; Bruno Devesa 
Cintra como conselheiro consultivo da Escola Supe-
rior da Advocacia; e Felipe Matheus de França Guerra 
assumiu a vice-presidência da Coordenação Nacional 
de Política Penitenciária da OAB.

O Presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, 
participou do evento de forma virtual e agradeceu 
à OAB-MT pela parceria, doação e pelo trabalho re-
alizado em prol da advocacia brasileira. “Parabenizo 
a todos os diplomados e, em especial, à diretoria da 
Seccional, que tem feito uma gestão maravilhosa. 
Estou muito feliz por podermos caminhar juntos e 
por podermos contar com vocês. É com essa uni-
dade e essa doação que o Sistema OAB se fortalece. 
Mato Grosso é uma região que, historicamente, gera 
grandes lideranças, e hoje somos gratos por contar 
com tantos colegas da OAB-MT, que colocam suas 
experiências e capacidades técnicas à disposição da 
advocacia nacional”, comentou Simonetti.

Assessoria

Assessoria

Lei define novas regras para gastos dos 
governos com propaganda em ano eleitoral  

Foi sancionada neste 
(1º/06) a Lei 14.356, de 2022, 
que altera as regras de limite 
de gastos com propaganda 
em anos eleitorais para ór-
gãos dos governos federal, 
estaduais e municipais. Além 
de tratar das contratações 
de serviços de comunicação 
institucional, a nova legisla-
ção dispõe sobre despesas 
com publicidade no primeiro 
semestre do ano de eleição.

O Projeto de Lei (PL) 
4059/2021, aprovado pelo 
Senado no início de maio, 
foi alvo de muitas críticas no 
Plenário por possibilitar o 
aumento de gastos públicos 
e entrar em vigor em pleno 
ano eleitoral. O governo fe-

deral, por exemplo, terá um 
aumento estimado de R$ 25 
milhões com essas despesas. 
Relator da matéria, o senador 
Eduardo Gomes (MDB-TO) 
argumentou que o PL atende 
os profissionais de publici-
dade e propaganda, gerando 
empregos no setor. Para o 
senador, o projeto reforça a 
capacidade de prestação de 
contas do poder público.

Eduardo Gomes também 
destacou que o texto trata 
da contratação de serviços 
de comunicação digital, sen-
do necessário a adaptação 
da legislação às mudanças 
tecnológicas.

Pela nova lei, o poder pú-
blico poderá investir o valor 

equivalente à média mensal 
dos gastos com propaganda 
nos três anos anteriores, mul-
tiplicada por seis, consideran-
do-se para o cálculo o valor 
empenhado. A lei também 
define que os gastos com pu-
blicidade institucional ligada 
à pandemia de covid-19 não 
estão sujeitos a esse limite.

Contratação
Outra particularidade da 

lei são as novas regras para 
a licitação e contratação de 
serviços de comunicação 
institucional, que incluem 
gestão de redes sociais e 
serviços para otimização de 
mecanismos de busca (sear-
ch engine optimization). Para 

esses serviços estão definidas 
licitações pelas modalidades 
de técnica e preço ou melhor 
técnica.

Para os serviços de impul-
sionamento de mensagens em 
ambiente virtual e contrata-

ção de espaços publicitários 
e de mídia serão aplicadas as 
atuais regras para contrata-
ção de serviços de publicida-
de pelo poder público.

Fonte: Agência Senado

Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
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1° Simpósio Jurídico é 
realizado em Campo Verde

Foi realizada em Campo 
Verde nos respectivos dias 
25 e 26 de maio o 1° Simpósio 
Jurídico. O evento foi realiza-
do pela faculdade Unicentral 
e contou com a participação 
de vários juristas, acadêmicos 
e autoridades.

Com duração de duas 
noites e realizado presen-
cialmente, o evento pôde ser 
concluído com êxito. Tendo 
por finalidade o aprimora-
mento dos conhecimentos 

jurídicos, a cerimônia contou 
com palestras dos temas mais 
debatidos na atual sociedade.

A Faculdade Unicentral 
vem atuando no segmento 
educacional superior desde 
março de 2020 e entende que 
a valorização da educação é 
a única forma de diminuição 
da desigualdade social, con-
siderando os difíceis tempos 
de pandemia e pós pandemia.

O Simpósio foi realiza-
do no Plenarinho da Câmara 

Reprodução

Reprodução

Reprodução

Municipal e contou no pri-
meiro dia com a presença do 
Advogado, mestre em direito 
e professor, ex-presidente da 
OAB/ MT, Dr. Francisco Anis 
Faiad com a palestra “Aspectos 
Polêmicos na Nova Lei de Im-
probidade Administrativa”. E 
também do Advogado, mestre 
em Constituição e Sociedade, 
professor e Conselheiro da 
OAB/MT, Dr. Francys Ricar-
do Menegon, que falou sobre 
a “Modulação dos Efeitos das 
Decisões Proferidas em Maté-
ria Tributária frente aos Direi-
tos Fundamentais do Contri-
buinte”. Além disso, lançou seu 
livro sobre esse tema.

Na segunda noite, a Uni-
central trouxe a debate “A 
Mediação no Inventário Ex-
trajudicial” e “O Usucapião 
Extrajudicial”, temas muito 
relevantes que falam da se-
gurança jurídica dos atos 
notariais com dois tabeliães 
notariais. A Dra. Chrytianne 
Moura Fonseca e Dr. Weslley 
Bormann, e dois advogados 
que atuam na área extraju-
dicial, Dr. Marconi Fonseca, 

professor da Unicentral e a Dra. Nalian Borges Cintra Machado, 
também Conselheira da OAB/MT e ex-presidente da Comissão 
de Conciliação e Mediação da OAB/MT.

O simpósio foi muito prestigiado e insere Campo Verde na 
rota das grandes discussões acerca de temas jurídicos de alta 
importância e indagação. Também participaram do evento a 
presidente da OAB de Campo Verde, Dra. Maurytânica S. Bauer-
meinster, e o Juiz de Direito diretor do Fórum de Campo Verde, 
Dr. André Simões, ambos professores do curso de Direito da 
Faculdade Unicentral. 

A Diretora ressaltou o desejo de tornar o Simpósio Jurídico 
um evento anual que possa despertar interesse na comunidade 
acadêmica. Com informações da assessoria imprensa.

Condomínios podem ser condenados por divulgar imagens de segurança?
Quem mora em condomí-

nio sabe que é bastante co-
mum a existência de grupos de 
WhatsApp para assuntos dos 
mais variados. Tem o grupo dos 
moradores, dos pais, daqueles 
que frequentam a piscina, dos 
que fazem ginástica na aca-
demia, dos donos de pets, do 
desapego e por aí vai.

Paralelamente a esses 
usos do famoso comunicador 
instantâneo, sobretudo nas 
grandes cidades, o aumento 
da violência exigiu que nos 
tornássemos, de forma natu-
ral, vigilantes a todo instan-
te, colocando as câmeras dos 
celulares em riste na primeira 
necessidade e compartilhando 
informações ao primeiro sinal 
de perigo não só para os vizi-
nhos do prédio, mas para além 
dos muros do condomínio.

Mas não só isso… a triste 
sensação de vulnerabilidade 
exigiu que os condomínios 
investissem cada vez mais em 
aparatos de segurança, prin-
cipalmente as câmeras de 
vigilância que compõem os 
chamados CFTVs (circuitos 
fechados de televisão).

É fato que os condomínios 
registram imagens das mais 
variadas e, como forma de 

colaborar com a comunidade, 
acabam, por vezes, por com-
partilhá-las com a vizinhança.

Aí é que está o perigo!
É preciso muita cautela 

ao divulgar imagens, princi-
palmente aquelas que podem 
viralizar como um rastilho de 
pólvora. É o que se vê quando 
recebemos vídeos de assaltos 
no ambiente interno dos pré-
dios, nas portarias, nas calça-
das e proximidades. Através 
desses vídeos, muitas vezes, é 
possível identificar facilmente 
as pessoas, sejam elas vítimas, 
testemunhas ou até mesmo os 
criminosos.

A intenção do condomínio 
é inegavelmente a melhor! Por 
certo que existe comprome-
timento para com a solução 
do problema, dando subsídios 
para o Poder Público atuar e, de 
quebra, servindo como alerta 
de como e quando as ocorrên-
cias criminosas se dão para que 
a comunidade adote cuidados 
e saiba o que está acontecendo 
no lugar da sua moradia.

Todavia, acaso as imagens 
compartilhadas não reflitam 
a verdade, ou seja, transmi-
tam o falso entendimento de 
que as pessoas filmadas sejam 
criminosas, o condomínio po-

derá ser responsabilizado pela 
ofensa.

Na prática uma confusão a 
esse respeito não é tão difícil 
de ocorrer!

Em maio desse ano, o Tri-
bunal de Justiça de São Paulo 
(*1), além de confirmar a sen-
tença que condenou um con-
domínio de Santos pela veicu-
lação de imagem associada à 
prática de crime em razão da 
quebra do dever de guardar de 
forma cuidadosa e sigilosa as 
imagens dos autores da ação, 
aumentou o valor da conde-
nação pela compensação pelo 
dano moral.

*1) Apelação Cível nº 
1022300-67.2021.8.26.0562 – 
julgamento em 06/05/2022

Como aconteceu?
Os autores da ação, ele-

tricistas, então prestadores 
de serviço junto à CPFL, diri-
giram-se ao condomínio (réu 
da ação) em determinada data 
e dias depois tomaram conhe-
cimento de que suas imagens 
gravadas quando prestavam 
serviço junto ao condomínio 
em questão foram veiculadas 
através do WhatsApp rotulan-
do-os como “bandidos unifor-
mizados com roupa da CPFL” 

que roubam condomínios. Após 
isso, em que pese tenham re-
gistrado boletim de ocorrência, 
foram demitidos e passaram a 
sofrer ameaças tendo em vista 
conduta não praticada.

Os eletricistas, então, fo-
ram condenados pelo “tribu-
nal do WhatsApp”, sem direito 
à defesa, amargando as conse-
quências materiais e morais, já 
que injustamente apontados 
como bandidos.O condomínio 
se defendeu e alegou não ter 
sido responsável pela divulga-
ção das imagens.

Entretanto, consoante 
confirmado pelo tribunal pau-
lista, “era dever do condomí-
nio guardar de forma sigilosa 
as imagens de todos os que 
circulam no local, agravando 
a situação, o fato de permitir 
que a imagem dos autores fos-
se divulgada de forma pejora-
tiva, caracterizando-os como 
criminosos”.

Logo se vê que a disponibi-
lização das imagens pelo con-
domínio sem critério e cuidado 
acabou sendo desastrosa. Cada 
autor teve o reconhecimento 
de injusta ofensa à sua dignida-
de, tendo havido a condenação 
do condomínio ao pagamento 
de R$ 30.000,00 (trinta mil re-

ais) para cada eletricista.

A lição que se extrai…
É importante que os con-

domínios tratem o material a 
que têm acesso por meio do seu 
sistema de segurança como si-
giloso e de acesso restrito.

E essa restrição não se 
aplica apenas ao universo de 
estranhos que estejam nas 
proximidades do prédio ou 
mesmo no seu interior, com a 
finalidade de vigilância. O cui-
dado deve permear as imagens 
e gravações em geral, mesmo 
aquelas rotineiras e dos am-
bientes internos dos espaços 
comuns.

Nesse sentido, entra a 
postura igualmente vigilante e 
prudente do condomínio. Não 
se pode permitir que imagens 
gravadas sejam facilmente 
acessadas e, pior, compartilha-
das por moradores para as mais 
diversas finalidades, sob pena, 
inclusive, de responsabilidade 
pessoal do síndico (*2). É bom 
ficar de olho!

*2) Processo nº 0003153-
72.2021.8.26.0562, 3ª Vara 
do Juizado Especial Cível de 
Santos-SP

Fonte: Canal Tech 
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Gilmar: juízes devem promover defesa 
intransigente dos direitos fundamentais

Supremo decide que é válido pagamento de honorários a advogados públicos
É válido o pagamento de hono-

rários de sucumbência a advogados 
públicos de Rondônia que obtiverem 
êxito em acordos administrativos, 
desde que o valor não exceda o teto 
remuneratório. Esse foi o entendi-
mento unânime do Supremo Tribunal 
Federal no julgamento de uma ação 
direta de inconstitucionalidade.

O governador de Rondônia, Con-
fúcio Moura, ingressou com a ADI 
para questionar a lei que autorizou a 
Procuradoria-Geral do Estado a co-
brar honorários advocatícios em ca-
sos de utilização de meios alternati-
vos de cobrança de créditos fiscais do 
Estado, de autarquias e de fundações 
públicas estaduais. Na ação, o gover-
nador alegou que, ao instituir espécie 
de “honorários advocatícios” a serem 
pagos nesses casos, a lei infringiu os 
princípios da razoabilidade e da mo-
ralidade por coagir o contribuinte ao 
pagamento de verba honorária que 
não contratou.

“Viu-se que o contribuinte que 
desejar quitar a dívida com o estado, 

em decorrência da utilização meio al-
ternativo de cobrança administrativa 
ou de protesto de título, deverá pa-
gar 10% do valor total atualizado aos 
procuradores do estado, a título de 
honorários. Há de início, patente vio-
lação aos princípios de razoabilidade 
e moralidade, pois não é republicano 
que o contribuinte endividado, que se 
presume em situação delicada, seja 
compelido a pagar valor ainda maior 
do que o devido a fim de incrementar 
a remuneração já vultosa dos procu-
radores do estado”, argumentou o 
governador.

O ministro Dias Toffoli foi o re-
lator da ação. Para ele, o reconheci-
mento dos valores devidos aos pro-
curadores a título de honorários de 
sucumbência já é matéria pacificada.

“A corte tem assentado a consti-
tucionalidade do pagamento de ho-
norários advocatícios sucumbenciais 
para procuradores estaduais, não vis-
lumbrando nisso ofensa ao regime de 
subsídios, violação dos princípios da 
moralidade, da razoabilidade ou da 

isonomia ou, ainda, usurpação da 
competência da União para legislar 
sobre direito civil ou processo civil”.

Quanto ao pagamento de honorá-
rios em casos de acordos administra-
tivos, Toffoli fez um paralelismo com 
a advocacia privada. “A exigência de 
honorários advocatícios na cobrança 
extrajudicial de obrigação inadimpli-
da não ofende a razoabilidade ou a 
proporcionalidade também se admitir 
tal exigência em favor de advogados 
públicos na cobrança da dívida ativa 
por meios alternativos à execução 
fiscal”.

Assim, para Toffoli, a atuação dos 
procuradores na esfera administrati-
va deve ser incentivada, pois tende a 
gerar outros importantes impactos, 
como a redução de ajuizamento de 
execuções fiscais e de seu acervo, 
bem como o aumento na probabili-
dade de recuperação do crédito.

“Está em harmonia com o prin-
cípio da eficiência a destinação aos 
procuradores do estado de Rondô-
nia daqueles honorários advocatícios 

incidentes na hipótese de quitação 
de dívida ativa em decorrência da 
utilização de meio alternativo de co-
brança administrativa ou de protesto 
de título”.

Contudo, o relator destacou que 
o pagamento de honorários a advo-
gados públicos já foi objeto de ou-
tras ações movidas pelos estados do 
Amazonas (ADPF 597) e do Piauí (ADI 
6.159). Nesses casos, foi fixada a tese 
de que “é constitucional o pagamen-
to de honorários sucumbenciais aos 
advogados públicos, observando-se, 
porém, o limite remuneratório pre-
visto no art. 37, XI, da Constituição”. 
Assim, votou o relator pela parcial 
procedência, reconhecendo ser de-
vido o pagamento dos honorários de 
sucumenbência em casos de acordos 
administrativos, desde que a “soma 
dos subsídios e honorários percebi-
dos mensalmente pelos procuradores 
do Estado não poderá exceder o teto 
remuneratório”

ADI 5.910
Fonte: Conjur

 Foto: Fellipe Sampaio/SCO/STF

Os magistrados devem ter 
consciência do papel institucional 
do Poder Judiciário, sensibilidade e 
humanismo em sua atuação e pro-
mover a defesa intransigente dos di-
reitos e das garantias fundamentais. 
Esse foi o recado que o ministro do 
Supremo Tribunal Federal Gilmar 
Mendes passou neste último (13/6) 
a juízes recém-empossados do Rio 
de Janeiro.

Em cerimônia no Tribunal de 
Justiça fluminense, o Tribunal Re-
gional Eleitoral do Rio de Janeiro 
agraciou Gilmar Mendes com a me-
dalha comemorativa dos 90 anos da 
criação da Justiça Eleitoral. A sessão 
faz parte das homenagens pelos 20 
anos de Supremo do ministro, que 
serão completados na próxima se-
gunda-feira (20/6).

Criada pelo TRE-RJ neste ano 
para a comemoração dos 90 anos da 
Justiça Eleitoral no Brasil, a meda-
lha é destinada a personalidades do 
mundo jurídico que contribuíram de 
forma efetiva para a Justiça Eleito-
ral. Nos dois períodos da gestão de 
Gilmar como presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral, foram desenvol-
vidos projetos importantes como o 
aplicativo e-Título, a implantação da 
usina fotovoltaica e o encaminha-
mento do projeto de lei que trata 

da reativação do Centro Cultural da 
Justiça Eleitoral, no Rio de Janeiro.

Em palestra aos novos magis-
trados, Gilmar lembrou que, muitas 
vezes, juízes representam a última 
trincheira do Estado de Direito. 
“Esse peso institucional faz com que 
juízes devam receber as partes e 
seus advogados e refletir sobre suas 
razões. Sempre que posso, marco 
audiência e ouço os advogados. Isso 
é fundamental. É fundamental que 
nós estejamos abertos, que não se-
jamos dogmáticos”.

Magistrados devem abraçar a 
tecnologia, especialmente se ela 
permitir que os processos corram 
mais rapidamente, disse o ministro. 
No entanto, apontou, juízes não po-
dem esquecer a importância de es-
tarem presentes em suas comarcas. 
“É a presença da autoridade judicial 
que permite que, em última instân-
cia, haja uma resposta. E sabemos 
que continua a haver um imenso 
déficit nessa seara”.

Gilmar também destacou que a 
questão carcerária é uma das mais 
importantes para o Judiciário. Da-
dos do Banco Nacional de Monito-
ramento de Prisões do Conselho 
Nacional de Justiça, divulgados pelo 
jornal O Globo, indicam que a epi-
demia de Covid-19 pode ter levado o 

Brasil ao marco de 919.651 presos. E 
cerca de 40% deles são provisórios.

“É um problema do Judiciário 
porque é o juiz quem prende e o 
juiz quem solta, quem decide”, de-
clarou o ministro. Ele lembrou a im-
portância das medidas cautelares 
alternativas à prisão e da audiência 
de custódia. E defendeu que juízes 
realmente analisem a necessidade 
da detenção, evitando a conversão 
automática da prisão em flagrante 
em preventiva.

E o encarceramento, por si só, 
não melhora a segurança pública, 
destacou. “Muitos dos presídios são 
escritórios do crime”. Gilmar tam-
bém disse ser favorável a descrimi-
nalizar a posse de drogas para uso 
pessoal, como ele já votou no STF, até 
porque a Lei 11.343/2006 aumentou 
muito o número de encarcerados 
por tráfico de entorpecentes.

O magistrado ainda afirmou 
que equidistância e imparcialidade 
não significam distanciamento e 
insensibilidade. “Para fazer justiça 
de verdade, é preciso escutar to-
dos os argumentos com empatia e 
alteridade”.

Ele deu o exemplo da adoles-
cente de 15 anos que, em 2007, ficou 
presa por 26 dias numa cela com 30 
homens, em Abaetetuba (Pará), sen-

CONSELHO AOS NOVATOS

do constantemente estuprada. A então alta comis-
sária das Nações Unidas para Direitos Humanos, 
Louise Arbour, cobrou o Brasil sobre isso. Gilmar, 
que na época era presidente do STF e do CNJ, ten-
tou explicar que havia uma dificuldade no Brasil 
devido à gestão dupla do sistema carcerário pelo 
juiz da execução penal e pelo gestor dos presídios.

Após ouvir as explicações do ministro, Louise 
Arbour disse: “Bem, esses fatos lamentáveis podem 
ocorrer em qualquer lugar. Mas os senhores não 
acham que demorar 20 ou 30 dias para descobrir 
isso é um tanto exagerado?”. Gilmar só conseguiu 
responder: “Sim”. “Mas disse a mim mesmo que 
nunca mais ia ouvir um desafio daquela índole sem 
ter feito algo. E me preparei para lançar os muti-
rões carcerários no CNJ no primeiro dia. Porque 
era extremamente constrangedor não ter feito algo 
nessa seara”, explicou o ministro, ressaltando a im-
portância de magistrados terem coragem e dispo-
sição no enfrentamento dos desafios à implantação 
dos direitos fundamentais.

Por fim, o ministro ressaltou a relevância de 
olhar para os mais pobres ao decidir. E afirmou que 
juízes devem ter humanismo, noção de realidade 
e humildade. Gilmar lembrou que, há alguns anos, 
era confrontado nas ruas por gente que falava que 
ele era o ministro que “liberta geral”. “Porém, o 
cenário mudou, e hoje vivo momentos de reco-
nhecimento e aplausos”, disse o ministro. Com 
informações da Revista Conjur
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 Judiciário de MT adota Diário  
de Justiça Nacional para usuários

Subseção de Lucas do Rio Verde faz sessão 
especial de boas-vindas a juiz e dois delegados

POR: MYLENA PETRUCELLI 
TJMT

Os usuários do sistema 
de Justiça Estadual que es-
tão habituados a conferir 
as comunicações oficiais no 
Diário de Justiça Eletrônico 
(DJe) deverão acessar o Diá-
rio de Justiça Eletrônico Na-
cional (DJEN) a partir dessa 
terça-feira (21).

A plataforma nacional 
passa a ser o meio oficial de 
comunicação, publicação 
e divulgação dos atos judi-
ciais do Poder Judiciário de 
Mato Grosso em processos 
que tramitam no sistema PJe, 
tanto no 1° quanto no 2° grau.

O site do DJEN é o ht-
tps://comunica.pje.jus.br/, 
hospedado no portal do 
Conselho Nacional de Justi-
ça (CNJ).

As edições do DJEN têm o 
conteúdo de despachos, das 
decisões interlocutórias, do 
dispositivo das sentenças e 
da ementa dos acórdãos, con-
forme previsto no Código de 
Processo Civil (CPC), assim 
como a lista de distribuição 
de processos judiciais entre 
magistrados e magistradas.

Itens como design, fun-
cionalidades, mecanismos 
de busca e navegabilidade do 
DJEN são diferentes do DJe – o 
que pode ser percebido pelos 
usuários no início da mudança.

A proposta de alteração 
do meio oficial visa melhorar 
o sistema de comunicação 
processual, trazer serviços 

tecnológicos aos usuários e 
atender normativas do CNJ 
de unificação e integração 
entre os tribunais do país.

“O DJEN vem para ser um 
centralizador dos principais 
serviços de todos os tribu-
nais do Brasil, possibilitando 
consultas dos andamentos 
dos processos, receber noti-

ficações de movimentações 
processuais, além do Portal 
de Peticionamento Unifi-
cado. Serão vários serviços 
concentrados em um único 
lugar, facilitando assim o uso 
por advogados e cidadãos”, 
explica o responsável pela 
adesão ao sistema no âmbi-
to do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, Renato Paquer.
O atual DJe continuará 

circulando com os atos pro-
cessuais de outros sistemas 
do Poder Judiciário de Mato 
Grosso, além das matérias 
administrativas.

Acesse neste link o Diário 
de Justiça Eletrônico Nacio-
nal (DJEN).

POR: KEKA WERNECK

A 21ª Subseção da Ordem dos Advogados 
do Brasil - Seccional Mato Grosso (OAB-MT) 
em Lucas do Rio Verde realizou uma sessão 
especial, na segunda-feira (23), para recepcio-

nar o juiz de Direito, Ramon Fagundes Botelho, 
que acaba de assumir, como titular, a 3ª Vara 
Cível  de Lucas, e os delegados João Antônio 
Batista Ribeiro Torres e Guilherme Pompeu 
Pimenta, que vão atuar respectivamente em 
Lucas do Rio Verde e Tapurah. A Subseção de 

 Reprodução

Assessoria

As
se

ss
or

ia

Lucas engloba Tapurah, Ipiranga do Norte e Itanhangá. O evento 
foi realizado na sede da Subseção.

A 3ª Vara Cível de Lucas estava sem juiz há dois anos. A juíza 
da 2ª Vara estava cumulando a 3ª.

“A OAB fez esse acolhimento, porque temos o mesmo ob-
jetivo, um objetivo comum, que é defender o direito, a Justiça e 
a sociedade. Essa é nossa responsabilidade e obrigação”, diz a 
presidente da 21ª Subseção da OAB-MT, Danusa Serena Oneda.

 Participaram do evento toda a diretoria da Subseção, a 
juíza do trabalho, Helaine Cristina de Queiroz, conselheiros 
estaduais, lideranças advocacia e o juiz eleitoral Abel Sguarezi, 
que é presidente da Comissão da BR-163 da OAB-MT. A Diretora 
do Fórum da Comarca, Alethea Assunção Santos, e o juiz Hugo 
José Freitas da Silva, da 4ª Vara Criminal de Lucas.
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São inconstitucionais a Súmula 
277 do Tribunal Superior do Traba-
lho e as decisões judiciais que reco-
nhecem o princípio da ultratividade 
de acordos e convenções coletivas no 
âmbito trabalhista. A decisão se deu 
por maioria em votação no Plenário 
Virtual do Supremo Tribunal Federal, 
encerrada nesta sexta-feira (27/5).

A ultratividade prolonga os efei-
tos dessas negociações até que haja 
um novo acordo. A partir de agora, 
ao fim da validade do acordo ou con-
venção coletiva do Trabalho, as nor-
mas pactuadas perdem sua validade, 
não sendo possível o prolongamento 
de seus efeitos por mesmo prazo até 
nova negociação.

Conforme o entendimento majo-
ritário no Supremo, a ultratividade 
das normas coletivas provoca dispa-
ridades entre empregados e patrões, 
desestimulando a negociação. O en-
tendimento também é de que o Judi-
ciário não pode se sobrepor à vontade 
legislativa em respeito à separação 
entre os poderes, já que foi o Con-
gresso quem decidiu vetar a ultrati-
vidade ao redigir a reforma.

A ação foi ajuizada pela Confede-
ração Nacional dos Estabelecimentos 
de Ensino para questionar a Súmula 
277 do TST. O relator da Arguição de 
Descumprimento de Preceito Funda-
mental (ADPF) 323, ministro Gilmar 
Mendes, votou pela procedência da 
ação.

Em seu voto, ele afirmou que os 
trabalhadores não ficam desampara-
dos no intervalo entre a negociação 
de duas convenções, porque seus di-
reitos essenciais já estão assegurados 
pela Constituição. “De fato, cessados 
os efeitos da norma acordada, as re-
lações seguem regidas pelas demais 
disposições que compõem a legisla-
ção trabalhista, algumas até então 
afastadas por acordo ou convenção 
coletiva em questão. Não há, rigoro-
samente, anomia”, apontou.

Gilmar ainda sustentou que o 
princípio da ultratividade torna a re-
lação entre as partes — empregador 
e empregado — desigual. “Ao mesmo 
tempo que a própria doutrina exalta 
o princípio da ultratividade da norma 
coletiva como instrumento de ma-
nutenção de uma certa ordem para 
o suposto vácuo existente entre o 
antigo e o novo instrumento nego-
cial, trata-se de lógica voltada para 
beneficiar apenas um dos lados.”

Gilmar também criticou o TST 
porque, ao fazer sessão para definir 
a atualização ou revogação de sú-

mulas, “conseguiu a façanha de não 
apenas interpretar arbitrariamente 
norma constitucional, de modo a dela 
extrair o almejado, como também de 
ressuscitar princípio que somente 
deveria voltar a existir por legislação 
específica”.

Segundo o ministro, a Corte fe-
riu o princípio de separação entre os 
poderes, “ao avocar para si a função 
legiferante”, afastando “o debate pú-
blico e todos os trâmites e as garan-
tias típicas do processo legislativo, 
passando, por conta própria, a ditar 
não apenas norma, mas os limites da 
alteração que criou”.

Acompanharam o entendimento 
de Gilmar os ministros Nunes Mar-
ques, Alexandre, Barroso, Dias Tof-
foli, Cármen Lúcia, Luiz Fux e André 
Mendonça.

Voto-vista
O julgamento tinha começado no 

Plenário presencial, mas foi suspenso 
por pedido de vista de Dias Toffoli. No 
voto-vista, Toffoli explicou que a con-
trovérsia se dá em razão interpreta-
ção conferida pela Justiça Trabalhista 
ao artigo 114, parágrafo 2º da CF, e 
esse dispositivo, literalmente, não 
prevê em seu texto a extensão dos 
direitos pactuados entre as partes.

“Estipula o §167; 2º; do artigo 114 
que, ao decidir o dissídio, o julgador 
deverá observar as disposições míni-
mas legais de proteção ao trabalho, 
bem como as convencionadas ante-
riormente, ou seja, não poderá impor 
retrocesso aos termos já pactuados 
pelas partes da relação trabalhista, 
nada mencionando, porém, acerca da 
extensão da vigência das normas co-
letivas de trabalho para além do prazo 
convencionado”, pontuou Toffoli.

Para ser coerente com o reco-
nhecimento das convenções e acor-
dos, o artigo 144 da Constituição, em 
seu parágrafo 167, 2º, reforça a prio-
ridade da pactuação direta entre as 
partes. Por isso, diz Toffoli, ela deve 
se sobrepor inclusive às sentenças 
normativas proferidas pela Justiça 
do Trabalho.

Por fim, afirmou, concordando 
com o relator, que o término da vi-
gência das convenções não significa a 
cessação dos direitos trabalhistas da 
categoria, “considerando que o orde-
namento jurídico brasileiro garante 
um rol de garantias aos trabalhado-
res, por meio da lei e da Constitui-
ção, que não podem ser suprimidas 
ou negociadas, não havendo que se 
falar em anomia enquanto estiver 
pendente a pactuação de nova nor-
ma coletiva”.

Assim, concluiu que a súmula do 
TST “extrapola o que se pode extrair 
de significado das palavras ali inse-
ridas, invadindo o espaço reservado 
ao legislador ordinário para a disci-
plina da matéria relativa à vigência 
das normas coletivas”.

Divergências
Divergiram do relator os ministros 

Luiz Edson Fachin, Rosa Weber e Ri-
cardo Lewandowski. Rosa Weber votou 
pela improcedência da ação, por perda 
de objeto, já que a Reforma Trabalhista 
(Lei 13.467/17) vetou a ultratividade em 
seu art. 614, parágrafo 3º. Rosa Weber 
também destacou que a questão ainda 
não foi debatida no próprio TST.

“Caso o próprio Supremo Tri-
bunal Federal venha a se posicionar 
sobre a subsistência da Súmula 277/
STF antes mesmo do Tribunal Supe-
rior do Trabalho ter a oportunidade 

de se manifestar sobre o tema, ocor-
rerá indesejável sobreposição juris-
prudencial e indevida supressão de 
instâncias jurisdicionais”, pontou a 
ministra.

Rosa Weber também destacou 
que a declaração de inconstitucio-
nalidade da Súmula 277 pode causar 
imensos prejuízos à classe traba-
lhadora. Como explicou a ministra, 
caso o empregador decida por não 
negociar com o sindicato, os direi-
tos adquiridos por negociação per-
deriam-se ao fim do acordo, e, como 
a Constituição Federal exige comum 
acordo para levar a questão ao judici-
ário o dissídio coletivo, o trabalhador 
torna-se a parte vulnerável.

“Não havendo acordo entre as 
partes para a instauração do dissí-
dio coletivo, nem contrato coletivo 
em decorrência do exaurimento de 
seus efeitos, o impasse na contrata-
ção das novas condições de trabalho 
ocasionava o surgimento de um limbo 
jurídico, incompatível com a digni-
dade da pessoa humana, causando 
insegurança jurídica no âmbito das 
relações de trabalho. Por esse moti-
vo, prevaleceu o entendimento que 
preconizava a preservação dos efeitos 
dos contratos coletivos de trabalho, 
precariamente, até a superação do 
impasse contratual”, destacou.

Em sua divergência, Fachin de-
fendeu que o STF, sempre que provo-
cado sobre a validade da Súmula 277, 
compreendeu não se tratar de ma-
téria constitucional, e sim de infra-
constitucional; assim, a Corte sempre 
acompanhou o entendimento da Jus-
tiça Especializada. O ministro ainda 
ressaltou que cabe à Suprema Corte 
a “missão de guardiã da Constitui-
ção, a qual, segundo visão sistemática 
do texto constitucional, garante ao 
trabalhador brasileiro direitos fun-
damentais sociais blindados contra 
o retrocesso”.

Lewandowski, por sua vez, ale-
gou que a interpretação do TST visa 
resguardar o trabalhador que esteja 
na iminência de perder todos os di-
reitos convencionados em razão fim 
do prazo estipulado no instrumento 
— e a CLT ou qualquer outra norma 
não dispõe sobre o vazio temporal. O 
ministro também destacou que inva-
lidar a Súmula 277 violaria o princípio 
da proibição do retrocesso em ma-
téria de direitos sociais previsto no 
artigo 30 da Declaração Universal dos 
Direitos do Homem de 1948.

ADPF 323
Fonte: Conjur

Ultratividade de normas coletivas 
trabalhistas é inconstitucional, decide STF

FIM DA ULTRATIVIDADE
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