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Atos do Executivo
RESOLUÇÃO 584
(DO-U DE 24-3-2016)

CONTRAN
REGISTRO NACIONAL DE VEÍCULOS EM ESTOQUE

Normas

Estabelece o Registro Nacional de Veículos em Estoque – Renave

O CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (CON-
TRAN), baixou Resolução, que institui o Registro Nacional
de Veículos em Estoque – Renave, destinado a viabilizar a
escrituração eletrônica dos livros de registro de movimento
de entrada e saída de veículos, conforme previsto no art.
330 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB. O referido
procedimento de transferência destina-se exclusivamente a
pessoas jurídicas que prevejam no seu objeto social a ativi-
dade de compra e venda de veículos novos ou usados.
Valendo lembrar a todos que o Renave será administrado pelo
Departamento Nacional de Trânsito – Denatran e será com-
posto por dados do Denatran, da Secretaria da Receita

Federal do Brasil e das Secretarias de Fazenda dos Estados
e do Distrito Federal, representadas pelo Conselho Nacio-
nal de Fazenda, tendo por base a Nota Fiscal Eletrônica –
NFe. O Denatran regulamentará a Resolução, no tocante às
especificações técnicas do Renave e a Resolução surgiu para
regulamentar os artigos 124, inciso III, 134, parágrafo único
e 330, § 6º, do Código de Trânsito Brasileiro. O texto, que
entrará em vigor em 60 dias, contados da data de sua publica-
ção, revoga a Deliberação 144/2015.

Íntegra disponível no site www.advocaciadinamica.com.

ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO 1
(DO-U DE 29-3-2016)

RFB
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA

Exercício de 2016 – Restituição

Dispõe sobre a restituição do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, referente ao exercício
de 2016, ano-calendário de 2015, no âmbito da Receita Federal do Brasil (RFB)

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL baixou o presente Ato Declaratório Executivo,
resolvendo:

Art. 1º – A restituição do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física, referente ao exercício de 2016, ano-calen-
dário de 2015, será efetuada em 7 (sete) lotes, no período de
junho a dezembro de 2016.

Parágrafo único – O valor a restituir será colocado à
disposição do contribuinte na agência bancária indicada na
respectiva Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física (DIRPF 2016), de acordo com o seguinte crono-
grama:

I – 1º (primeiro) lote, em 15 de junho de 2016;
II – 2º (segundo) lote, em 15 de julho de 2016;
III – 3º (terceiro) lote, em 15 de agosto de 2016;

IV – 4º (quarto) lote, em 15 de setembro de 2016;
V – 5º (quinto) lote, em 17 de outubro de 2016;
VI – 6º (sexto) lote, em 16 de novembro de 2016; e
VII – 7º (sétimo) lote, em 15 de dezembro de 2016.
Art. 2º – As restituições serão priorizadas pela ordem

de entrega das DIRPF 2016.
Parágrafo único – Observado o disposto no caput,

terão prioridade no recebimento das restituições os contri-
buintes de que trata o art. 69-A da Lei nº 9.784, de 29 de
janeiro de 1999.

Art. 3º – O disposto neste Ato Declaratório Executivo
não se aplica às DIRPF 2016 retidas para análise em decor-
rência de inconsistências nas informações.

Art. 4º – Este Ato Declaratório Executivo entra em
vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

PORTARIA 19
(DO-U DE 28-3-2016)

SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO
ENUNCIADO 68

Aprovação

Aprova o Enunciado 68 da Secretaria de Relações do Trabalho (SRT)

O SECRETÁRIO DE RELAÇÕES DO TRABALHO baixou a presente Portaria, resolvendo:
Art. 1º – Aprovar o Enunciado nº 68.
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. (Manoel Messias Nascimento Melo)
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ANEXO
ENUNCIADO Nº 68

CURSOS DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES NO SEGMENTO DA SEGURANÇA PRIVADA. Os membros das
escolas/cursos de formação de segurança privada pertencem à categoria do ramo das empresas que exercem segurança pri-
vada. Ref.: Art. 49 da Portaria 326, de 1º de março de 2013.

Atos do Legislativo
ATO DO PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL 7
(DO-U DE 24-3-2016)

CONGRESSO NACIONAL
LEI ANTICORRUPÇÃO E

ACORDOS DE LENIÊNCIA
Vigência da Medida Provisória 703/2015 –

Prorrogação

Prorroga a vigência da Medida Provisória 703/2015

O PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO
NACIONAL, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da
Resolução nº 1, de 2002-CN, faz saber que, nos termos do
§ 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada
pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001, a Medida

Provisória nº 703, de 18 de dezembro de 2015, publicada no
Diário Oficial da União no dia 21, do mesmo mês e ano, que
“altera a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, para dispor
sobre acordos de leniência”, tem sua vigência prorrogada
pelo período de sessenta dias.

Atos do Judiciário
ORDEM DE SERVIÇO 2
(DJe DE 29-3-2016)

TRF-3ª REGIÃO
ATRIBUIÇÕES DA VICE-PRESIDÊNCIA

Adequação dos procedimentos com o Novo CPC

Atualiza, em face do disposto na Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil),
as atribuições da Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBAR-
GADOR FEDERAL VICE-PRESIDENTE DO TRIBU-
NAL REGIONAL FEDERAL DA TERCEIRA REGIÃO
baixou a presente Ordem de Serviço, resolvendo:

Artigo 1º – A Subsecretaria dos Feitos da Vice-Pre-
sidência – UVIP e o Núcleo de Repercussão Geral e Recur-
sos Repetitivos – NURE providenciarão, independente-
mente de despacho:

I – o encaminhamento das petições ou ofícios recebi-
dos vinculados a processos baixados ou remetidos a outros
Tribunais;

II – a remessa dos feitos aos Tribunais Superiores,
após a verificação da regularidade processual, com as devi-
das anotações, quando requisitados por ofício ou estando
em termos;

III – a baixa dos autos recebidos dos Tribunais Supe-
riores com trânsito em julgado ocorrido neste Tribunal, ou
decididos pela Vice-Presidência, procedidas as anotações
devidas e demais providências, observando-se o seguinte:

a) as ações e cautelares propostas perante este Tribu-
nal, após o trânsito em julgado, serão devolvidas às respec-

tivas unidades processantes para serem executadas ou ar-
quivadas;

b) as cautelares originárias da Vice-Presidência serão
encaminhadas ao Arquivo com prévia extração de cópias
das decisões e respectiva certidão de trânsito em julgado
para juntada ao feito principal;

IV – a solicitação ou requisição de autos aos órgãos
competentes, em cumprimento a ofícios recebidos dos Tri-
bunais Superiores;

V – a solicitação à unidade processante ou ao Juízo de
origem dos feitos em que hajam recursos de competência da
Vice-Presidência pendentes de apreciação;

VI – o arquivamento de processos originários findos e
dos recebidos dos Tribunais Superiores, após a comunica-
ção à secretaria do Juízo de origem, por meio eletrônico;

VII – o encaminhamento de processo para retificação
de autuação e demais anotações à Subsecretaria de Registro
e Informações Processuais;

VIII – o encaminhamento dos autos de agravo de
instrumento com trânsito em julgado ao Juízo de origem,
independentemente da localização do feito originário;
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IX – o encaminhamento dos autos ao Gabinete de
Conciliação deste Tribunal, após juntada de pedido de
inclusão no respectivo no programa;

X – o recebimento em secretaria e subsequente jun-
tada, se em termos, de procuração ou substabelecimento,
promovendo-se as anotações pertinentes;

XI – a intimação da parte ou Ministério Público Fede-
ral, se a fase processual demandar vista obrigatória, nos
termos do art. 203, § 4º, do CPC;

XII – a intimação unicamente do recorrente, das deci-
sões que não admitirem, negarem seguimento ou não
conhecerem dos recursos excepcionais;

XIII – a intimação do recorrente, agravado ou embar-
gado, para apresentar resposta aos recursos excepcionais,
agravos e embargos de declaração interpostos nos termos
do art. 1.021 e segs., art. 1.022 e segs., art. 1.023, § 2º, art.
1.027 e segs., art. 1.029 e segs. e art. 1.042 e segs., todos do
CPC;

XIV – a intimação das partes para regularização do
recolhimento do preparo ou do porte de remessa e retorno,
nos termos do art. 1.007 do CPC;

XV – a intimação da parte contrária, para eventual
manifestação, nos pedidos de habilitação de herdeiros,
fixando-se o prazo de 10 (dez) dias;

XVI – as anotações pertinentes à prioridade requerida
nos termos do art. 71 da Lei nº 10.741/2003;

XVII – a intimação do subscritor de petição de natu-
reza não recursal juntada em processo em trâmite, para a
correção de eventuais irregularidades formais contidas na
peça, no prazo de 5 (cinco) dias. O não suprimento acarre-
tará sua submissão à conclusão;

XVIII – a intimação do interessado para que apre-
sente cópia de petição extraviada, desde que esgotados os
mecanismos para sua localização no âmbito da Vice-Pre-
sidência, observando-se o seguinte:

a) caso não seja apresentada a cópia em 10 (dez) dias,
providenciar-se-á a baixa no sistema informatizado, com as
devidas anotações;

b) após o decurso do prazo estabelecido no item ante-
rior, em se tratando de petições cadastradas como recursos
excepcionais, contrarrazões, ou manifestações em atendi-
mento a despacho ou decisão, a questão deverá ser subme-
tida à apreciação da Vice-Presidência;

XIX – o desentranhamento de peças que não guardem
correspondência com os autos, mediante certidão circuns-
tanciada do ocorrido, de forma a manter-se o histórico e
perfeita compreensão da ocorrência e do documento desen-
tranhado;

XX – a intimação da parte para regularização da
representação processual, no caso de óbito do advogado,
quando não remanescer outro constituído nos autos, con-
signando-se o prazo para a sua regularização e as penalida-
des da lei processual, no caso de descumprimento;

XXI – a intimação do advogado para regularizar a
capacidade postulatória, no prazo de 10(dez) dias, no caso
de notícia do falecimento da parte;

XXII – a intimação do interessado para retirar as
cópias do processo, apresentadas indevidamente como ins-
trumento de Agravo em Recurso Especial ou em Recurso
Extraordinário (art. 1.042 do CPC) ou Agravo interposto
nos próprios autos (Art. 544 do CPC/1973), fixando-se

prazo de 5 (cinco) dias. Findo o prazo, inerte o interessado,
as cópias serão eliminadas;

XXIII – o encaminhamento dos autos de agravo de
instrumento ao Juízo de origem, nos termos do art. 542, § 3º,
do CPC/1973, para apensamento aos autos principais, pro-
cedidas as devidas anotações, após a intimação do re-
corrente;

XXIV – a lavratura de certidão de autos findos, com a
menção de que foi interposto recurso excepcional ou con-
trarrazões nos autos principais, sem as respectivas reitera-
ções de que trata o Art. 542, § 3º, do CPC/1973, processan-
do-se tão somente o feito principal;

XXV – a lavratura de certidão de autos findos no
agravo de instrumento que retornar para verificação dos
recursos excepcionais interpostos, tendo em vista o trânsito
em julgado da ação principal em apenso, providencian-
do-se a imediata baixa de ambos os feitos ao Juízo de
origem;

XXVI – a comunicação eletrônica ao Instituto Nacio-
nal do Seguro Social – INSS quanto à implantação de bene-
fício ao segurado, quando houver petição noticiando o não
cumprimento da ordem judicial anterior;

XXVII – o traslado, para os autos principais, de cópia
da procuração ou substabelecimento constante unicamente
nos autos apensos, quando da baixa destes ao Juízo de
origem;

§ 1º – No caso do inciso VII, tratando-se de mera
regularização relativamente à grafia ou incorreção do nome
das partes, poderá a subsecretaria solicitar a retificação
mediante uso de correio eletrônico oficial à Subsecretaria
de Registro e Informações Processuais, certificando a cor-
reção nos autos, após a referida retificação.

§ 2º – No caso do inciso XV, relativo à habilitação de
herdeiros, não ocorrendo oposição da parte contrária, os
autos serão remetidos à Subsecretaria de Registro e Infor-
mações Processuais, para as devidas anotações.

Art. 2º – A UVIP e o NURE somente receberão
processos que contenham todos os seus volumes e apensos.

Parágrafo único – Ficam vedadas as anotações ma-
nuscritas nas guias de recebimento e de remessa (GR’s),
geradas no Sistema Informatizado do Tribunal – SIAPRO.

Art. 3º – Os ofícios expedidos pelos Diretores da
UVIP e NURE, dirigidos ao Diretor de Secretaria ou cargo
equivalente nos Juízos de origem, conterão assinatura digi-
talizada e serão encaminhados ao endereço eletrônico ofi-
cial dos órgãos destinatários.

Parágrafo único – Excluem-se do envio eletrônico os
ofícios de caráter sigiloso ou que, em razão da quantidade
de documentos ou de determinação superior, devam seguir
via malote ou correio.

Art. 4º – As cartas de ordem e precatórias serão
confeccionadas utilizando-se a assinatura digitalizada do
Vice-Presidente e serão enviadas por malote digital ou
correio eletrônico endereçado aos Distribuidores das res-
pectivas Subseções Judiciárias Federais ou Comarcas das
Justiças Estaduais e aos demais Tribunais Regionais Fede-
rais, ressalvadas as impossibilidades técnicas ou de sigilo.

Art. 5º – Havendo pedido de desistência do recurso
interposto, formulado após decisão de sobrestamento/sus-
pensão, não admissão ou de negativa de seguimento de
recurso excepcional, deverá ser certificado o trânsito em
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julgado, providenciando-se a imediata baixa dos autos ao
Juízo de origem ou, sendo o caso, o seu arquivamento.

Art. 6º – Não será concedida vista de feito localizado
na UVIP ou no NURE, após a certificação do trânsito em
julgado e que esteja aguardando a baixa para o Juízo de
origem, exceto comprovada urgência e após autorização
judicial expressa.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 7º – Fica autorizada a utilização de etiquetas adesi-
vas e/ou carimbos para a confecção de termos processuais,
bem como a utilização do verso das petições apresentadas
pelas partes para a colocação de referidos termos, excetuados
documentos que obrigatoriamente serão desentranhados dos
autos, tais como cartas de fiança, entre outros.

Parágrafo único – Eventual desentranhamento de pe-
tição com termo em seu verso poderá ser realizado com a
substituição do documento por cópia ou certificada a exis-
tência de referido termo.

Art. 8º – Os pedidos de vista de autos, com “status”
“movimento” no âmbito da Vice-Presidência, inclusive para
carga, deverão ser efetuados com utilização da ferramenta
“Vista Autos Programada”, disponível no “site”do TRF3.

Parágrafo único – Eventuais pedidos de vista de
processos em “movimento”, por petição, obedecerão o
mesmo trâmite com sua juntada e disponibilização pelo
período de 10 (dez) dias, em local previamente identifi-
cado, para vista e eventual carga pelo prazo de 5 (cinco)
dias a advogado ou estagiário constituído nos autos, dispen-
sando-se quaisquer publicações.

DO NÚCLEO DE REPERCUSSÃO GERAL
E RECURSOS REPETITIVOS – NURE

Art. 9º – Após a análise pelo Gabinete da Vice-Pre-
sidência/AJUV/Previdenciário, o feito com indicação de

sobrestamento/suspensão e do respectivo paradigma será
encaminhado ao Núcleo de Repercussão Geral e Recursos
Repetitivos – NURE, para a adoção dos procedimentos
necessários.

Art. 10 – Ficará a cargo do NURE, além das atribui-
ções constantes da Portaria nº 01/2014 desta Vice-Pre-
sidência:

I – o encarte nos feitos das decisões de sobrestamento,
bem como a preparação das respectivas intimações dos
recorrentes;

II – a juntada de petições de feitos que estejam locali-
zados no NURE;

III – a intimação, independentemente de despacho,
dos agravados e embargados, para apresentação de res-
posta, nos termos do art. 1.021 e segs. e do art. 1.022 e segs.
e art. 1.023, § 2º, todos do CPC, nos recursos interpostos
contra a decisão de sobrestamento/suspensão;

IV – a juntada da resposta mencionada no item III ou a
lavratura da certidão de eventual decurso de prazo;

V – Após a providência do inciso IV, o NURE dispo-
nibilizará os feitos para o exercício do juízo de retratação do
sobrestamento e, mantida a decisão, adotará as providên-
cias necessárias para o julgamento dos recursos perante o
Órgão Especial ou, sendo o caso, para a sua remessa aos
Tribunais Superiores.

Parágrafo único – A vista dos processos suspen-
sos/sobrestados somente será permitida mediante petição
devidamente despachada.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11 – Revogam-se as disposições em contrário,
especialmente a Ordem de Serviço nº 989380, de 26-3-2015.

Art. 12 – Esta Ordem de Serviço entra em vigor na
data de sua publicação.

PORTARIA 86
(DJe de 22-3-2016)

TRT-6ª REGIÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO

Comissão de Aperfeiçoamento –
Implantação

Institui a Comissão de Aprimoramento do Proad, no âmbito do
Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, e define suas atribuições

A DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRI-
BUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
baixou a presente Portaria, resolvendo:

Art. 1º – Instituir a Comissão de Aprimoramento do
PROAD, composta pelos seguintes membros:

I – Diretor-Geral;
II – Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informa-

ção;
III – Diretor da Secretaria de Gestão de Pessoas;
IV – Coordenador de Gestão Estratégica;
V – Coordenador de Sistemas.

Parágrafo único – A Comissão será presidida pelo
Diretor-Geral.

Art. 2º – A Comissão tem caráter deliberativo, com-
petindo-lhe apresentar, receber, analisar e decidir sobre
sugestões de melhorias no sistema PROAD.

Parágrafo único – As sugestões de melhorias que
envolvam alterações de funcionalidades serão encaminha-
das para análise do TRT12, instituição responsável pelo
desenvolvimento do Sistema.

Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor a partir da publi-
cação.
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PORTARIA 85
(DJe DE 22-3-2016)

TRT-6ª REGIÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO

Requerimentos e petições –
Normas para protocolo

Informa que os requerimentos e petições relativas às matérias pertinentes
à área de Gestão de Pessoas deverão ser protocolados, exclusivamente, via

Sistema Protocolo Administrativo Eletrônico – Proad, a partir de 30/3

A DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRI-
BUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
baixou a presente Portaria, resolvendo:

Art. 1º – A partir do dia 30 de março de 2016, os
requerimentos e petições relativas às matérias pertinentes à
área de Gestão de Pessoas, deverão ser protocolados, exclu-
sivamente, via Sistema Protocolo Administrativo Eletrô-
nico – PROAD.

Parágrafo único – Para fins do disposto no caput a
Secretaria de Tecnologia da Informação manterá disponibi-
lizada, no sítio deste Regional, relação dos temas e assuntos
que tramitarão por meio eletrônico.

Art. 2º – Os processos iniciados eletronicamente trami-
tarão na forma estabelecida no Ato TRT-GP nº 93/2016.

Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor a partir da publi-
cação.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA 17
(DJe DE 29-3-2016)

TRT-17ª REGIÃO
ORDEM DOS TRABALHOS NAS SESSÕES

Vista dos autos – Alteração
do Regimento Interno

Aprova a alteração do “caput” e § 4º e o acréscimo dos §§ 5º e 6º, todos do
art. 124 do Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região

Certifico que, em sessão administrativa realizada
nesta data, sob a Presidência do Excelentíssimo Desembar-
gador José Carlos Rizk, presentes os Excelentíssimos
Desembargadores Wanda Lúcia Costa Leite França
Decuzzi, Gerson Fernando da Sylveira Novais, Claudia
Cardoso de Souza, Carlos Henrique Bezerra Leite, Jailson
Pereira da Silva, Lino Faria Petelinkar, Marcello Maciel
Mancilha e Mário Ribeiro Cantarino Neto e, ainda, a Exce-
lentíssima Procuradora do Trabalho, Dra. Maria de Lourdes
Hora Rocha, decidiram aprovar a alteração do caput e § 4º e
o acréscimo dos §§ 5º e 6º, todos do art. 124 do Regimento
Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região,
nos termos abaixo:

EMENDA REGIMENTAL 22
Altera o caput e § 4º e acrescenta os §§ 5º e 6º, todos

do art. 124 do Regimento Interno do Tribunal Regional do
Trabalho da 17ª Região

O Tribunal Pleno, nos termos do inciso VIII do art.
27, combinado com o § 3º do art. 12 do Regimento Interno,
promulga a seguinte emenda regimental:

Art. 1º – “Art. 124 – Os Magistrados poderão pedir
vista dos autos no momento de votar. Sendo o pedido de
vista em mesa, o julgamento se fará na mesma sessão, logo
que o Magistrado que a requereu se declare habilitado a

votar. Não sendo em mesa, ficará adiado o julgamento,
devendo o Magistrado que pediu vista restituir os autos em
10 (dez) dias úteis, prorrogável por igual período, mediante
pedido devidamente justificado, após o qual o processo será
requisitado de ofício pelo Presidente do Órgão correspon-
dente e reincluído em pauta para julgamento na sessão
subsequente, votando, em primeiro lugar, aquele que hou-
ver pedido vista.

(...)
§ 4º – Nenhum Magistrado poderá se eximir de votar,

salvo nas hipóteses de impedimento e de suspeição ou de
não ter assistido à sustentação oral, quando houver, ao rela-
tório ou participado dos debates, casos em que o Presidente
do Órgão correspondente convocará substituto para profe-
rir voto.

§ 5º – Ocorrida a requisição na forma descrita no
caput, se aquele que fez o pedido de vista ainda não se sentir
habilitado a votar, o Presidente do Órgão correspondente
convocará substituto para proferir voto, se necessário à
composição do quórum.

§ 6º – Aplicam-se ao julgamento dos processos admi-
nistrativos os mesmos prazos e condições definidas neste
dispositivo.”
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Art. 2º – Ficam mantidas as demais disposições do
Regimento Interno.

Art. 3º – Esta Resolução entrará em vigor na data de
sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Ausências justificadas dos Desembargadores Cláudio Ar-
mando Couce de Menezes, José Luiz Serafini e Ana Paula
Tauceda Branco.

Participaram da votação os Excelentíssimos Desem-
bargadores José Carlos Rizk (Presidente), Wanda Lúcia
Costa Leite França Decuzzi, Gerson Fernando da Sylveira
Novais, Claudia Cardoso de Souza, Carlos Henrique Bezerra
Leite, Jailson Pereira da Silva, Lino Faria Petelinkar, Mar-
cello Maciel Mancilha e Mário Ribeiro Cantarino Neto.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA 80
(DJe DE 22-3-2016)

TRT-23ª REGIÃO
PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO

Dispensa de assinatura –
Aprovação do Provimento 1/2016

Aprova o Provimento da Corregedoria 01/2016, que dispensa o registro
da data de assinatura no corpo do documento confeccionado

em processos eletrônicos (PJe-JT), no âmbito da 23ª Região

O EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRA-
BALHO DA 23ª REGIÃO baixou a presente Resolução
Administrativa, RESOLVENDO aprovar o Provimento da
Corregedoria 1/2016, nos seguintes termos:

“PROVIMENTO DA CORREGEDORIA 1/2016
Dispensa o registro da data de assinatura no corpo do

documento confeccionado em processos eletrônicos
(PJe-JT) no âmbito da 23ª Região.

A DESEMBARGADORA PRESIDENTE E COR-
REGEDORA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRA-
BALHO DA 23ª REGIÃO, em função corregedora, no uso
de suas atribuições legais e regimentais,

Considerando o princípio constitucional da razoável
duração do processo e a tramitação dos processos em meio
eletrônico no Sistema PJe-JT;

Considerando a atenção prioritária que deve ser dada
ao primeiro grau de jurisdição e a necessidade de harmoni-
zar os procedimentos internos com a modernidade das solu-
ções tecnológicas postas à disposição do Poder Judiciário;

Considerando que já está disponível e em funciona-
mento o editor estruturado simplificado no PJe-JT do 1º
Grau;

Considerando que todos os documentos produzidos
por essa funcionalidade são preenchidos automaticamente
com o cabeçalho (brasão, identificação do Tribunal, da
unidade e dados do processo) e rodapé padrão (município
da unidade, data e identificação do usuário responsável pela
assinatura eletrônica) no momento de sua assinatura;

Considerando que essa funcionalidade estará dispo-
nível também para o 2º Grau na versão 1-12-2002;

RESOLVE, ad referendum do Egrégio Tribunal
Pleno,

Art. 1º – Tornar dispensável, no 1º Grau, o registro
manual da data de assinatura no corpo do documento
confeccionado em processos judiciais eletrônicos (PJe-JT)
no âmbito do TRT23.

Art. 2º – Este provimento entra em vigor na data de
sua publicação.

ATO 5
(DJe DE 29-3-2016)

TST
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

Revogação dos artigos 78 e 79 da
Consolidação dos Provimentos da

Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho

Revoga os artigos 78 e 79 da Consolidação dos
Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho

O MINISTRO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO baixou o presente Ato, resolvendo:
Art. 1º – Ficam revogados os artigos 78 e 79 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do

Trabalho.
Art. 2º – Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação.
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Doutrinas
José dos Santos Carvalho Filho
Mestre em Direito – UFRJ/Professor de Dir. Administrativo
e Constitucional/Professor-palestrante da Emerj – Escola
da Magistratura do ERJ/Procurador de Justiça (apos) –
Consultor Jurídico do MP/RJ (2009/2012)

BREVES CONSIDERAÇÕES
SOBRE AS ALTERAÇÕES DA

LEI ANTICORRUPÇÃO

A Lei nº 12.846, de 1-8-2013 (Lei Anticorrupção),
dispõe sobre a responsabilidade administrativa e civil
das pessoas jurídicas em virtude da prática de atos
contra a Administração Pública nacional ou estrangei-
ra, instituindo, para tal fim, um verdadeiro microssis-
tema punitivo.

Depois de vigorar por menos de dois anos – sua
vigência iniciou-se em 1-2-2014, seis meses após a publica-
ção ocorrida em 2-8-2013 – a lei sofreu diversas e significa-
tivas alterações introduzidas pela recente Medida Provisó-
ria nº 703, de 18-12-2015, algumas delas alvo de intensas
críticas dos especialistas.

Em razão da natureza da matéria e da repercussão da
lei neste momento em que se tenta passar a limpo a ruinosa
criminalidade e o nível estarrecedor de corrupção no seio
do Estado, frequentemente exercidos por intermédio de
pessoas jurídicas, parece cabível fazer, ainda que sucinta-
mente, breves anotações sobre algumas mudanças.

Cabe notar, à guisa de observação preliminar, que a
lei atribuiu responsabilidade objetiva às pessoas jurídicas
envolvidas, o que significa que os ilícitos praticados inde-
pendem da apuração de culpa, bastando apenas o nexo
causal entre a transgressão e o resultado da conduta. Por
outro lado, como a pessoa jurídica obviamente não pode
externar vontade própria, fazendo-se presente por seus diri-
gentes ou administradores, a responsabilização daquela não
exclui a destes ou de qualquer outra pessoa natural que tiver
participado da conduta.

As maiores alterações recaíram sobre o acordo de
leniência, ajuste firmado pelas pessoas jurídicas responsá-
veis pela prática dos atos e fatos investigados com o obje-
tivo de colaboração efetiva com as apurações e os respecti-
vos processos administrativos.

De plano, a lei autorizou um rebaixamento de compe-
tência. Antes, a celebração exigia a participação da autori-
dade máxima do órgão ou da entidade pública. Agora,
porém, os entes públicos devem ser representados por seus
órgãos de controle interno. No caso da União, esse órgão é a
CGU – Controladoria-Geral da União, atuando, na hipó-
tese, como representante do ente federal. A lei, pois, criou
uma forma de delegação legal.

Como o texto anterior da lei era omisso a respeito,
surgiram algumas dúvidas sobre se haveria a participação
necessária do Ministério Público no acordo de leniência.
Com a alteração, todavia, a lei deixou claro que os órgãos
administrativos podem celebrar o acordo isoladamente ou
em conjunto com o Ministério Público ou com a Advocacia

Pública (art. 16). A conclusão, portanto, é a de que não é
obrigatória a intervenção do Parquet.

Em nosso entender, foi infeliz a opção do legislador.
De um lado, afastou a participação do órgão ao qual in-
cumbe a fiscalização das leis e que atua com imparciali-
dade, além de ser um dos mais acreditados pela sociedade.
De outro, permitiu que nos acordos pairem justificadas
suspeitas sobre a prevalência dos interesses privados sobre
o interesse público, fato que não tem sido incomum na
rotina administrativa.

Para que o acordo de leniência seja realmente eficaz, a
lei previa que dele deveriam resultar: a) a identificação dos
demais envolvidos na infração; b) a obtenção célere de
elementos que comprovassem a infração. Com a alteração
da MP nº 703, o legislador aditou mais dois efeitos: 1º) a
cooperação da pessoa jurídica com as investigações; 2º) o
compromisso dela com a implantação ou aperfeiçoamento
dos mecanismos de controle interno de moralidade (art. 16,
I a IV).

Os acréscimos não foram muito significativos. A coo-
peração, obviamente, é da essência do próprio acordo. E o
compromisso é facílimo de ser assumido, mas, na prática,
pode refletir apenas falácia. O que o Estado precisa fazer é
avaliar com eficiência as condições do acordo, ou seja, veri-
ficar se a participação da pessoa jurídica conduz efetiva-
mente aos ilícitos investigados e a seus autores.

Foi alterado também o sistema punitivo, com expres-
siva vantagem para a empresa pactuante. Primitivamente, o
acordo a isentava apenas das sanções de publicação extra-
ordinária da decisão condenatória e da proibição do recebi-
mento de subvenções, empréstimos e outras formas de
apoio por parte dos entes públicos. Agora, a isenção alcança
também as sanções restritivas ao direito de licitar e contra-
tar, previstas na Lei nº 8.666/93 (Estatuto dos Contratos e
Licitações) (art. 16, § 2º).

Noutro giro, a multa anteriormente era apenas passí-
vel de redução até dois terços de seu valor. A Lei 12.846, no
entanto, com a alteração da MP 703, passou a admitir, além
da redução, a completa remissão (ou perdão) da multa, caso
a pessoa jurídica seja a primeira a firmar o acordo de leniên-
cia, e em tal situação não se lhe poderá aplicar qualquer
outra sanção pecuniária concernente às infrações mencio-
nadas no ajuste (art. 16, § 2º, III).

Quanto ao efeito do acordo no tempo, também houve
alteração. A lei anterior admitia apenas a interrupção da
prescrição no caso de celebração do acordo de leniência, no
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que se refere aos atos e fatos investigados. Alterou-se a lei
para considerar duas hipóteses: 1ª) a formalização da pro-
posta enseja a suspensão do prazo; 2ª) a celebração do
acordo provoca a interrupção (art. 16, § 9º). Deduz-se que,
caso haja a formalização da proposta sem a celebração do
acordo, a contagem do prazo simplesmente continuará, ao
passo que, sendo firmado o ajuste, o prazo será interrom-
pido, vale dizer, a contagem será reiniciada, como se não
tivesse transcorrido qualquer período temporal precedente-
mente.

Inovando na matéria, a MP 703 introduziu na Lei
12.846 alguns novos preceitos. Um deles consiste nos efei-
tos da participação dos órgãos jurídicos e ministeriais. Caso
o acordo tenha a participação da Advocacia Pública, haverá
impedimento a que os entes celebrantes promovam o ajui-
zamento ou a continuação (a) das ações que objetivem a
aplicação de sanções da lei (perdimento de bens, dissolução
compulsória etc.) e (b) das ações de improbidade previstas
na Lei nº 8.429/92 (art. 16, § 11).

Se o acordo tiver a participação da Advocacia Pública
em conjunto com o Ministério Público, o impedimento
recairá sobre o ajuizamento ou o prosseguimento de ação já
ajuizada por qualquer dos legitimados às referidas ações
(art. 16, § 12). Como se pode observar, a lei estabeleceu
mecanismos administrativos que afetam a atuação na esfera
judicial. É que o acordo, segundo vigora atualmente, tradu-
zirá, como corolário, ausência, inicial ou superveniente, de
condição da ação – no caso, o interesse processual. Resulta
que, estando em curso a ação, o processo será extinto sem
resolução de mérito (art. 267, VI, CPC; art. 485, VI, novo
CPC).

Outra novidade diz respeito à circunstância de o ente
público não ser provido de órgão de controle interno. Na
hipótese de inexistência deste, o acordo de leniência so-
mente pode ser celebrado pelo chefe do respectivo Poder
em conjunto com o Ministério Público (art. 16, § 13). Por
conseguinte, só nesse cenário a lei exigiu a intervenção
compulsória do MP. Sendo inobservado esse requisito, o
ajuste estará inquinado de vício insanável de nulidade, o
que desafiará a sua invalidação.

A MP 703 também incluiu a participação do Tribunal
de Contas. Segundo a nova redação da Lei 12.846, o acordo
de leniência deverá ser encaminhado ao respectivo Tribu-
nal de Contas, cabendo a essa Corte decidir se instaura
processo administrativo contra a pessoa jurídica celebrante,
visando apurar eventual prejuízo ao erário – isso, obvia-
mente, quando entender que o valor mencionado no acordo
não espelha a real reparação dos prejuízos causados aos
cofres públicos (art. 16, § 14).

Praticamente todas as alterações foram benéficas às
empresas infratoras, e esse fato, como era de se esperar,
provocou fundadas suspeitas nos estudiosos em geral.
Tendo em vista que os antecedentes da Administração não
são nem de longe confiáveis, a suspeição recai também
sobre os argumentos por ela adotados para a Medida
Provisória, destacando-se entre eles o fato de que não se
deve paralisar o ciclo econômico. Mas, se tal premissa é
verídica, não menos verdadeiro é o fato de que o afrouxa-
mento punitivo provocará consistente alívio às infratoras,
ainda mais diante dos cenários favoráveis que as altera-
ções lhes propiciaram.

Alexandre Triches
Advogado – Especialista em Direito Previdenciário

O BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE
NA PREVIDÊNCIA SOCIAL

O auxílio-acidente é um benefício que o segurado do
INSS pode ter direito quando, em razão de um acidente de
qualquer natureza, for acometido de uma sequela perma-
nente que reduza sua capacidade laborativa para o trabalho
que habitualmente exercia. O direito ao benefício deve ser
avaliado pela perícia médica do INSS, e o benefício é pago
como uma forma de indenização em função do acidente.
Portanto, não impede o segurado de continuar trabalhando.

Para a obtenção do benefício não se faz necessário ca-
rência, ou seja, tempo mínimo de contribuição para eleição
ao benefício; basta apenas a qualidade de segurado. E so-
mente o empregado, seja urbano ou rural, o empregado
doméstico (para acidentes ocorridos a partir de 1-6-2015), o
trabalhador avulso e o segurado especial possuem direito a
prestação. Logo, estão excluídos do direito ao benefício os

segurados na condição de contribuinte individual (vulgar-
mente chamado de autônomo) e facultativo.

No dia da perícia médica deverão ser apresentados
documentos médicos que indiquem as sequelas ou limita-
ções de capacidade laborativa. Caso seja reconhecida a
redução da capacidade laborativa com relação ao trabalho
habitualmente exercido, mesmo que em grau mínimo, será
concedido o benefício, sempre no patamar de 50% do salá-
rio de benefício que seria devido em caso de concessão de
auxílio-doença. A prestação previdenciária encerra-se
quando o trabalhador se aposenta ou solicitar Certidão de
Tempo de Contribuição (CTC) para fins de averbação em
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

O mais interessante sobre o auxílio-acidente são algu-
mas nuances verdadeiramente importantes e, muitas vezes,
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desconhecidas dos segurados da Previdência Social. Pri-
meiro, o auxílio-acidente não é concedido apenas para os
casos de acidente do trabalho. Nos casos de acidente de
qualquer natureza, desde que tenham deixado sequelas
permanentes, e mesmo que mínimas, reduzam a capacidade
laborativa do segurado para a atividade que habitualmente
exercia fará jus ao benefício.

Outro aspecto não menos importante é que muitos
segurados com sequela definitiva e desconhecedores do
direito ao benefício de auxílio-acidente acabam postulando
indevidamente auxílio-doença e, diante da incapacidade
para o trabalho que no caso é apenas parcial, acabam não
conseguindo perceber nenhum dos dois benefícios. Por-
tanto, é fundamental a consulta com um especialista em
Previdência Social antes de postular benefício previdenciá-
rio a fim de verificar se o caso é de incapacidade total
(impossibilidade de trabalhar em nenhuma função laboral)
ou parcial (possibilidade de avaliação positiva do potencial
laborativo para função diversa).

Por fim, é importante referir que na plataforma de
serviços do INSS não existe a possibilidade de agenda-
mento de auxílio-acidente. Isto ocorre porque a Previdência
Social concede o benefício de ofício, quando da alta do

auxílio-doença previamente concedido e da permanência
das sequelas permanentes. Ou seja, de forma autônoma não
há serviço de agendamento para o auxílio-acidente e isto
não significa que o segurado não faça jus ao auxílio-aci-
dente mesmo que antes não tenha recebido auxílio-doença.
Para estes casos, o segurado deverá comparecer direta-
mente na Agência da Previdência Social e solicitar o auxí-
lio-acidente.

Todavia, caso o INSS tenha dado alta para segurado,
de benefício de auxílio-doença, com a constatação de se-
quela permanente que reduza a capacidade laborativa, o
perito deve conceder de ofício o auxílio-acidente. Se assim
não proceder, há duas alternativas possíveis ao segurado.
No âmbito administrativo, agendar um pedido de revisão da
decisão que deu alta no auxílio-doença. No âmbito judicial,
uma ação de cobrança de parcelas devidas e não pagas, a
contar da data de cessação do auxílio-doença.

Recomendo uma avaliação jurídica antes do requeri-
mento, pois, se o caso é de incapacidade parcial, o benefício
mais vantajoso poderá ser o auxílio-acidente, que é indeni-
zatório e permite o retorno ao trabalho, além de ser devido
até a aposentadoria do segurado.

Noticiário
DESTAQUES

Denúncia sem prova no Facebook resulta em
indenização

A 6ª Câmara Cível do TJ-RS confirmou a condenação
de uma internauta a pagar danos morais para 20 pessoas
ligadas à prefeitura de Campo Bom (entre eles prefeito,
vice-prefeito e cargos comissionados) devido a comentá-
rios feitos por ela no Facebook. O entendimento é de que,
embora se tratasse de um momento de “furor político” entre
a comunidade local, fez acusações não comprovadas em
seu comentário. Uma notícia referente aos gastos da prefei-
tura de Campo Bom com a restauração e pintura de um
prédio público, postada inicialmente no site da prefeitura,
foi compartilhada no Facebook por um usuário. Na Co-
marca de Campo Bom, o pedido foi julgado procedente,
condenando a demandada ao pagamento de indenização
por dano moral no valor de R$ 8 mil para cada um dos
requerentes. Ela foi condenada também a se retratar pu-
blicamente, no mesmo local de seus primeiros comentários.
O relator do processo, desembargador Ney Wiedemann
Neto, deu parcial provimento ao apelo. Segundo o magis-
trado, é configurado o dever de indenizar, já que o comentá-
rio da ré não mostra apenas inconformidade com gastos
públicos, mas ataca a honra dos autores com a afirmação de
que pegaram parte de verba pública para si.

Hospital é condenado por processar médico que
denunciou irregularidades no SUS

A Casa de Saúde Santa Marcelina (SP), foi conde-
nada pela Justiça do Trabalho a pagar R$ 150 mil de indeni-
zação por danos morais a um vice-diretor clínico que sofreu
ações criminais e cíveis após divulgar uma carta aberta a
ex-colegas e funcionários sobre o real motivo de sua demis-
são. A 2ª Turma do TST negou provimento a agravo da
instituição, que pretendia rediscutir a condenação. O mé-
dico disse que apontou irregularidades cometidas por dois
colegas de trabalho contra o SUS. O hospital se recusou a
apurar os fatos e afastar os supostos envolvidos e, em
dezembro de 2002, o demitiu. Tendo as acusações se vol-
tado contra ele, decidiu escrever uma carta aberta sobre as
“verdadeiras razões de sua demissão”. O caso foi parar nos
jornais, e o profissional afirmou que sofreu diversas ações
criminais (das quais foi depois absolvido) por parte do
hospital, diretoras e médicos acusados, que lhe atribuíam a
autoria das matérias publicadas. O relator no TST, ministro
Renato de Lacerda Paiva, explicou que a “prova” do dano
moral é a existência do próprio fato danoso – a partir do qual
se presume sua existência, “fruto de intuição, capacidade de
qualquer um num exercício de empatia e que, munido de
alguma imaginação, conclui pela possibilidade de sofri-
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mento psíquico pelo outro”. Assim, supor a existência ou
não do dano moral só é possível “porque os indivíduos
partilham da mesma condição humana e, em última análise,
quase sempre sofrem, em maior ou menor grau, pelos
mesmos motivos”.

Justiça concede medida protetiva a mulher amea-
çada e comunica decisão por aplicativo

Em questão de horas, a 2ª Vara de Mococa-SP conce-
deu medidas protetivas a uma mulher ameaçada de morte
pelo marido e, como medida de urgência, comunicou a
decisão a ela pelo aplicativo Whatsapp. De acordo com o
juiz Djalma Moreira Gomes Júnior, ora titular, a mulher
fugiu de casa levando consigo seu filho de nove anos para
escapar do marido violento. A intenção da vítima era fazer a
denúncia e dormir na rua, para, no dia seguinte viajar até a
casa de sua mãe, em outro município. O policial que a aten-
deu, no entanto, acompanhou-a até a sede da Guarda Civil,
pois sabia que no local há um espaço onde a vítima poderia
ficar em segurança. Na manhã seguinte, o caso foi levado ao
plantão judiciário. Após parecer favorável do Ministério
Público, o magistrado concedeu as medidas protetivas de
acordo com a Lei Maria da Penha: proibiu o homem de
manter qualquer tipo de contato com a vítima e que respeite
distância mínima de 200 metros. O não cumprimento das
medidas implicará em prisão preventiva. Por saber que a
mulher estaria viajando para ficar com a mãe, o juiz deter-
minou que ela fosse intimada por telefone, remetendo-se
cópia da decisão pelo aplicativo WhatsApp. Um escrevente
enviou o documento e, depois, encaminhou para o magis-
trado a resposta da vítima, confirmando a leitura da mensa-
gem. Para o magistrado, situações como essa “dão um espe-
cial sentido à Justiça e ao seu valoroso plantão judiciário”.

Penhora sobre o faturamento só é possível se a
empresa não possui outros bens

A 4ª Turma do TRF-3ª Região suspendeu uma liminar
que havia determinado a penhora de 5% do faturamento
bruto de uma empresa, ré em um processo de execução
fiscal por dívidas com a União, pois não foram esgotados os
meios de localização de outros bens. Relator do acórdão, o
juiz federal convocado Sidmar Martins explicou que a
penhora sobre percentual do faturamento é medida excep-
cional e, para o seu deferimento, é imprescindível que o
devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam de difícil
execução ou insuficientes para saldar o crédito; que o
percentual fixado para a penhora não torne inviável o exer-
cício da atividade empresarial; e que seja nomeado um
administrador, que apresente um plano de pagamento. No
caso em questão, o magistrado explicou que a empresa foi
citada e ofereceu bens à penhora, mas que foram rejeitados
pela União por não atenderem à ordem estabelecida no
artigo 11 da Lei nº 6.830/80. Além disso, ele destacou que
não ficou comprovado que a empresa não tem patrimônio,
pois não foram esgotados os meios de localização de outros
bens. Apesar da efetivação da penhora on-line, o magis-
trado enumerou que não houve pesquisas por meio do DOI

(Declaração sobre Operações Imobiliárias), Renavam
(Registro Nacional de Veículos Automotores), Decred
(Declaração de Operações com Cartões de Crédito), Dimob
(Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliá-
rias), Dimof (Declaração de Informações sobre Movimen-
tação Financeira), ITR (Imposto sobre a Propriedade Terri-
torial Rural), Arisp (Associação dos Registradores Imobi-
liários de São Paulo) e precatórios. “Desse modo, a penhora
sobre o faturamento da empresa não deveria ter sido defe-
rida, à vista de que não foi preenchido requisito que lhe é
essencial, o que justifica a reforma da decisão”, declarou.

Supermercado tem 5% das vendas por cartão de
crédito bloqueados para pagamento de dívida

O TRF-4ª Região autorizou o bloqueio de 5% do fatu-
ramento das vendas efetuadas por meio de cartão de crédito
de um supermercado de Santa Catarina. Os valores deverão
ser revertidos para o pagamento de uma dívida com o Inme-
tro. O pedido de liminar para autorizar a penhora dos crédi-
tos foi solicitado pelo Inmetro, após comprovar que o
supermercado do município de Rio Negrinho, na região
norte do estado, não possui outros bens ou recursos finan-
ceiros para saldar a dívida. A Justiça Federal de Jaraguá do
Sul negou o pedido, levando o Instituto a entrar com recurso
no TRF4. De acordo com a desembargadora federal Vivian
Josete Pantaleão Caminha, relatora do processo, “existindo
indício de que a executada utiliza tal sistemática de paga-
mento em seu dia a dia, é de ser deferida a medida postu-
lada”. A magistrada acrescentou que “o percentual não
inviabiliza a continuidade de suas atividades, nem afasta a
possibilidade de, a qualquer momento, saldar de imediato a
dívida”.

TRF2 reafirma que transporte de carta é mono-
pólio da ECT

A 5ª Turma Especializada do TRF-2ª Região confir-
mou decisão de primeira instância que proibiu a Azul
Linhas Aéreas de praticar qualquer atividade que repre-
sente uma violação ao monopólio dos serviços postais, que
pertence à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
(ECT). Tudo começou quando a ECT procurou a Justiça
Federal acusando a companhia aérea de violar a exclusivi-
dade do serviço postal. Segundo a empresa pública, a Azul
realizou a entrega de uma correspondência que se enqua-
draria no conceito “carta”, como definido pela Lei 6.538/
78, que regula os direitos e obrigações relativos ao serviço
postal e ao serviço de telegrama em todo o País. Em primei-
ro grau, a sentença confirmou a acusação da ECT: “a docu-
mentação relacionada a uma proposta de fornecedor em
sede de procedimento licitatório, na modalidade pregão, se
amolda inequivocamente ao conceito de ‘carta’ expresso no
art. 47 da Lei 6.538/78, haja vista tratar-se de documento de
natureza comercial e de interesse específico do destinatá-
rio”. No TRF2, o desembargador federal Aluisio Gonçalves
de Castro Mendes, relator do processo, considerou que não
há mais divergência acerca da atividade postal, sendo pací-
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fico o entendimento de que as atividades abarcadas pelo
artigo 9º, da Lei 6.538/78 devem ser realizadas, em regime
de exclusividade pela ECT, sob pena de ofensa ao monopó-
lio da União, constitucionalmente instituído.

Tribunal avalia solução para período de buraco
negro previdenciário

Ministros do STJ decidirão se é possível mesclar
regras para rever aposentadorias concedidas em período de
mudança na legislação nacional. O ministro Napoleão Nu-
nes Maia Filho destacou um processo de revisão de aposen-
tadoria para ser julgado pela 1ª Seção, com o objetivo de
pacificar o tema. A questão foi cadastrada como o tema 951.
No caso analisado, um homem questiona os valores de sua
aposentadoria, concedida entre o período de 1984 e 1991,
época de mudanças na legislação vigente. Para o ministro, a
década ficou conhecida como “buraco negro” para a legis-
lação, já que a diferença nas regras de aposentadoria possi-
bilitou a discussão judicial de valores fixados em milhares
de benefícios em todo o País. O aposentado questionou os
valores que recebia e alegou que a legislação posterior feriu
direito adquirido, limitando seu benefício de forma ilegal.
O STJ decidirá sobre dois itens: “análise da sistemática de
cálculo da renda mensal inicial no período de vigência da
Consolidação das Leis da Previdência Social de 1984; e a
incidência dos critérios elencados no art. 144 da Lei 8.213/
M91 e, consequentemente, a possibilidade de se mesclar as
regras de cálculos ínsitas na legislação revogada com a
nova aos benefícios concedidos no denominado período
Buraco Negro”, destaca Napoleão Nunes Maia Filho. Ao
enviar o processo para a seção, todas as discussões com o
mesmo questionamento ficam suspensas até a decisão do
STJ. Após o julgamento do órgão colegiado, a questão é
pacificada e torna-se jurisprudência. Isso significa que no
futuro todos os julgamentos deverão seguir o posiciona-
mento adotado pelo tribunal.

Turma determina a divisão igualitária de pensão
por morte de segurado entre ex-esposa, concu-
bina e espólio

A Câmara Regional Previdenciária da Bahia adotou o
entendimento segundo o qual é possível efetuar o rateio de
pensão por morte entre a esposa e a concubina para confir-
mar sentença, do Juízo Federal da 8ª Vara da Bahia, que
determinou a divisão da pensão por morte do cônjuge fale-
cido entre a esposa e a concubina, esta com quem o benefi-
ciário manteve união estável. A concubina (parte autora), o
espólio do falecido e o INSS recorreram da sentença ao
TRF-1ª Região. A primeira requereu que o rateio da pensão
lhe garantisse no mínimo um salário a partir da data do óbito
do segurado, além de a majoração da verba honorária para
20%. Já o espólio do falecido pleiteou a desconsideração da
união estável do segurado com a concubina. A autarquia,
por sua vez, pediu que o rateio se desse na base de um terço,
uma vez que são três os dependentes habilitados. O Cole-
giado acatou parcialmente as alegações do INSS e rejeitou
as dos demais apelantes. Em seu voto, o relator, juiz federal
convocado Saulo Casali Bahia, esclareceu que a tese de
impossibilidade de rateio da pensão entre cônjuge e concu-
bina não vem sendo aceita pela jurisprudência, diante da
compreensão de que a proteção constitucional da família
deve prevalecer sobre a proteção legal do casamento esta-
belecida pelo Código Civil. O magistrado destacou que o
Juízo de primeiro grau, ao analisar o caso, analisou deta-
lhadamente as provas para concluir pela existência de
união estável entre a autora (concubina) e o falecido segu-
rado, além de dependência econômica, causas que assegu-
ram o direito ao recebimento do benefício de pensão por
morte. O relator ainda explicou que, tendo em vista a exis-
tência de três dependentes, o rateio da pensão deve ocorrer
de modo que cada dependente – cônjuge, concubina e espó-
lio – obtenha um terço do seu total, nos termos do artigo 77
da Lei 8.213/91, “descabendo assegurar à autora da ação a
metade da pensão”.

PROJETOS DE LEI

Adia mais uma vez projeto que regulamenta teto
do funcionalismo público

O Plenário da Câmara retirou de pauta o Projeto de
Lei 3.123/2015, do Executivo, que regulamenta a aplicação
do teto remuneratório para todo o funcionalismo público.
As novas regras serão aplicadas a todos os servidores, civis
e militares, de todos os poderes (Executivo, Legislativo e
Judiciário) e de todas as esferas de governo (federal, esta-
dual, distrital, municipal), e valerão ainda para as entidades
privadas mantidas com transferências voluntárias de recur-
sos públicos (organizações não governamentais da socie-
dade civil). Diversas categorias procuram mudar o texto
para que alguns tipos de benefícios sejam considerados
como de caráter indenizatório, portanto passíveis de recebi-

mento por fora do teto. Para o relator da matéria, deputado
Ricardo Barros (PP-PR), o projeto regulamenta as despesas
de natureza claramente indenizatórias, que são inerentes à
sua atividade, como diárias e ajuda de custo.

Aprova cirurgia plástica reparadora gratuita nas
duas mamas em caso de câncer

A Câmara aprovou o Projeto de Lei (PL) 4.409/2016,
de autoria do deputado Carlos Bezerra (PMDB-MT), que
torna obrigatória a cirurgia plástica reparadora gratuita nas
duas mamas em caso de câncer. O PL segue para o Senado.
Atualmente, as mulheres vítimas de câncer já têm direito à
reconstrução pelo Sistema Único de Saúde (SUS), de prefe-
rência imediatamente após a retirada total ou parcial da
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mama afetada. A Lei 9.797/99, no entanto, não estabelece a
abrangência das duas mamas.

Aprova o uso da fosfoetanolamina, a “pílula do
câncer”

O Plenário do Senado aprovou o Projeto de Lei da
Câmara (PLC) 3/2016, que autoriza pacientes com câncer a
usarem a fosfoetanolamina sintética antes de seu registro na
Anvisa. O projeto foi aprovado na Comissão de Assuntos
Sociais (CAS) e segue agora para sanção presidencial. Pelo
texto, do deputado Adelmo Carneiro Leão (PT-MG), o
paciente deve apresentar laudo médico que comprove o
diagnóstico e assinar termo de consentimento e responsabi-
lidade. O uso da substância é definido como de relevância
pública. O projeto autoriza produção, importação, prescri-
ção, posse ou uso da substância independentemente de
registro sanitário, em caráter excepcional, enquanto estive-
rem em curso estudos clínicos acerca do produto. Para
produzir, importar, prescrever e distribuir a substância, os
agentes precisam ser regularmente autorizados e licencia-
dos pela autoridade sanitária competente.

Exclui PIS/Pasep e Cofins da base de cálculo da
contribuição previdenciária

A Câmara dos Deputados analisa o Projeto de Lei
4.281/2016, que exclui da base de cálculo da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) o valor refe-
rente ao PIS/Pasep e à Cofins. De autoria do deputado Carlos
Bezerra (PMDB-MT), a proposta altera a Lei 12.546/2011.
“A atual redação da lei dá a entender que esses valores
compõem a receita bruta e, por conseguinte, a base de cálculo
da contribuição previdenciária”, afirma o deputado. “Con-
tudo, tais valores não são faturamento da empresa, mas mero
ingresso destinado ao pagamento de tributos federais”, com-
pletou o parlamentar. De caráter conclusivo, a proposta será
analisada pelas comissões de Desenvolvimento Econômico,
Indústria, Comércio e Serviços; de Finanças e Tributação; e
de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Permite que delegados apliquem medidas de pro-
teção às vítimas

O Projeto de Lei 374/2015, em tramitação na Câmara
dos Deputados, quer dar aos delegados de polícia o poder de
aplicar medidas urgentes de proteção às vítimas e testemu-
nhas de crimes, que sejam vulneráveis. Hoje, essa tarefa
cabe exclusivamente ao Judiciário e ao Ministério Público.
O autor do projeto, deputado Laudívio Carvalho (SD-MG),
acredita que a medida será bem recebida porque a decisão
dos delegados será temporária e sujeita a uma avaliação de
promotores e juízes num período de 48 horas. O deputado,
que já foi repórter policial, afirma que, na maioria das
vezes, a PM faz o que pode. Entre as medidas que os delega-
dos poderiam adotar, caso o projeto seja aprovado, está a
proibição do suspeito manter contato com a vítima, restitui-
ção dos bens da vítima e proibição do investigado sair da
cidade. No projeto, são considerados vulneráveis as crian-
ças, adolescentes, idosos, deficientes, vítimas de violência
doméstica e pessoas sob risco de morte ou de séria violação
à sua integridade física.

Proíbe revista íntima de mulheres em empresas
públicas e privadas

O Plenário da Câmara aprovou, em votação simbó-
lica, proposta que proíbe a revista íntima de mulheres em
empresas privadas e em órgãos e entidades da administra-
ção pública. A proibição abrange funcionárias e clientes do
sexo feminino. O texto aprovado é um o substitutivo da
deputada Jô Moraes (PCdoB-MG) para o Projeto de Lei
(PL) 583/2007, da deputada Alice Portugal (PCdoB-BA).
Pelo texto, quem não cumprir a proibição fica sujeito à
multa de R$ 20 mil, paga pelo empregador e revertida aos
órgãos de proteção dos direitos da mulher. Nos casos de
reincidência, a multa será aplicada em dobro, independen-
temente de indenizações por danos morais ou de sanções
penais. A única exceção prevista é quando a revista for
necessária em ambientes prisionais e sob investigação poli-
cial. Essa revista, porém, deverá ser realizada exclusiva-
mente por funcionária ou servidora.

Seguro poderá ser pago a artesãos prejudicados
por desastres naturais

A garantia de um salário-mínimo para artesãos nos
períodos em que suas atividades tiverem de ser interrompi-
das por circunstâncias especiais é prevista em projeto (PLS
153/2015) aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais
(CAS). O benefício deve ser pago no caso de paralisação do
trabalho por razões naturais (desastres) que dificultem ou
impeçam a exploração da matéria-prima utilizada ou por
conta de ato do poder público com vistas a proteger deter-
minada espécie. A proposta, do senador Randolfe Rodri-
gues (Rede-AP), foi aprovada na forma de substitutivo
apresentado por Dalírio Beber (PSDB-SC), que atuou
como relator no lugar de Lídice da Mata (PSB-BA). Pelo
texto aprovado, o artesão só terá direito ao chamado segu-
ro-produção artesanal depois de contribuir por 36 meses à
Previdência Social. O benefício será pago durante, no
máximo, três meses. Agora a matéria seguirá para a CAE,
onde receberá decisão terminativa.

Tipifica o crime de descumprimento de medidas
protetivas

O Plenário da Câmara aprovou proposta que tipifica o
crime de descumprimento de medidas protetivas previstas
na Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006). A matéria, que
segue para o Senado, determina que o descumprimento
dessas medidas resultará em pena de detenção de 3 meses a
2 anos. Foi aprovado o substitutivo da Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania, proposto pela relatora,
deputada Gorete Pereira (PR-CE), ao PL 173/2015, do
deputado Alceu Moreira (PMDB-RS). O texto aprovado
determina que o descumprimento das medidas protetivas
será configurado como crime, independentemente da com-
petência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas e
da possibilidade de aplicação de outras sanções cabíveis. Se
ocorrer prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial
poderá conceder fiança. As medidas protetivas previstas na
Lei Maria da Penha incluem o afastamento do lar, domicílio
ou local de convivência com a vítima; a restrição da visita a
filhos; o pagamento de pensão alimentícia provisória; e a
proibição de determinadas condutas.
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CONCURSOS PÚBLICOS

Veja os concursos públicos em vigor ao longo da semana.
A íntegra dos editais está à disposição dos assinantes no site www.advocaciadinamica.com

CÂMARA DE NATIVIDADE DA SERRA – SP
Cargo: Procurador Jurídico do Legislativo
Inscrições: De 2-3-2016 até 5-4-2016, na Secretaria da Câmara, que fica na Rua dos Fernandes, nº 251, Centro, Natividade da
Serra, São Paulo.
Valor: R$ 60,00

PREFEITURA DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS – SP
Cargo: Procurador Jurídico
Inscrições: De 28-3-2016 a 8-4-2016, exclusivamente pela internet, através do site www.consesp.com.br.
Valor: R$ 20,00

TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DE SÃO PAULO
Cargo: Juiz de Direito do Juízo Militar Substituto
Inscrições: de 14-3-2016 até 15-4-2016, exclusivamente pela internet, através do site www.vunesp.com.br.
Valor: R$ 200,00

Súmula Legislativa Semanal
PESQUISA DE 23 A 30-3-2016
Semanalmente, selecionamos e divulgamos neste espaço os atos federais editados sob a forma de Lei, Lei Complementar,
Medida Provisória ou Decreto.
Na semana, foram anotados os seguintes atos:

* A íntegra dos atos federais encontra-se disponível no site www.advocaciadinamica.com.br
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FEDERAL

DO-U de 23-3-2016 Lei 13.261, de 22 de março de 2016. – Dispõe sobre a normatização, a fiscalização e a comercialização de planos
de assistência funerária.

DO-U de 23-3-2016 Lei 13.262, de 22 de março de 2016. – Altera a Lei 9.615/98, que institui normas sobre desporto, para dispor sobre
o controle de dopagem, e a Lei 12.780/2013, que dispõe sobre medidas
tributárias referentes à realização, no Brasil, dos Jogos Olímpicos de 2016
e dos Jogos Paraolímpicos de 2016.

DO-U de 17-3-2016 (Edição Extra) Decreto 8.692, de 16 de março de 2016. – Regulamenta o controle de dopagem a que se refere a Lei 9.615/98, que
institui normas gerais sobre desporto.

DO-U de 22-3-2016 (Edição Extra) Decreto 8.695, de 21 de março de 2016. – Autoriza o Banco do Brasil S.A. e a Caixa Econômica Federal a
constituírem subsidiárias e adquirirem participação nos termos e
condições previstos no artigo 2º da Lei 11.908/2009; reabre o prazo
previsto no artigo 9º da Lei 13.155/2015; e altera a data da exigibilidade do
disposto no inciso II do § 1º e no § 3º do artigo 10 da Lei 10.671/2003.

DO-U de 24-3-2016 Lei 13.263, de 23 de março de 2016. – Altera a Lei 13.033/2014, para dispor sobre os percentuais de adição de
biodiesel ao óleo diesel comercializado no território nacional.

DO-U de 30-3-2016 Medida Provisória 719, de 29 de março de
2016.

– Altera a Lei 10.820/2003, que dispõe sobre a autorização para desconto de
prestações em folha de pagamento; a Lei 12.712/2012 e a Lei 8.374/91,
para dispor sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por
embarcações ou por sua carga; e a Lei 13.259/2016, para dispor sobre a
dação em pagamento de bens imóveis como forma de extinção do crédito
tributário inscrito em dívida ativa da União.

DO-U de 30-3-2016 Medida Provisória 720, de 29 de março de
2016.

– Dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro pela União aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios, relativo ao exercício de 2015, com o
objetivo de fomentar as exportações do País.


