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Otimize seu negócio e 
gere valor para clientes
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Novo presidente da 
AASP fala sobre 2022



A plataforma de séries 
jurídicas ideal para você

Procurando conteúdo 
jurídico de qualidade para 
assistir e até “maratonar”? 
Com a Com a AASPFlix você amplia conhecimentos 
com renomados proossionais do Direito do 
nosso país, conhece ferramentas para a 
advocacia, confere entrevistas exclusivas e 
acompanha tendências em séries.
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A Associação dos Advogados de São Paulo (AASP) celebrou, 
no mês de janeiro, 79 anos de fundação. Criada em 1943 por 
um grupo de advogados que se mobilizou para incrementar a 
cultura jurídica e defender as prerrogativas da classe, a AASP 
conta atualmente com cerca de 80 mil associados em todo 
o território nacional. É a maior associação de advogados da 
América Latina.

Por meio de cursos a distância, webinars e publicações 
periódicas, a AASP contribui para a capacitação e atualização 
profissional de associadas, associados e estudantes de Direito. 
Também promove, por meio de encontros digitais e presenciais, 
o debate acerca de temas relevantes, com a participação de 
juristas de várias regiões do Brasil.

Em busca da preservação dos direitos e das prerrogativas da 
classe, a Associação atua em diversos processos como amicus 
curiae, fornecendo aos tribunais subsídios para solução de 
questões relevantes e de grande impacto para a advocacia e 
a sociedade como um todo. Além da atuação judicial, a AASP 
trabalha, de maneira constante, oficiando a órgãos do Poder 
Judiciário, Legislativo e Executivo, a fim de sugerir melhorias na 
prestação de serviço público e defender a advocacia.

Neste aniversário, a AASP reafirma seu compromisso 
com associadas e associados, em seu papel de entidade 
representativa em âmbito nacional, e com sua missão de 
trabalhar de forma ininterrupta e firme pela classe. Aliando 
tradição e inovação, oferece produtos e serviços desenvolvidos 
para que você se dedique àquilo que importa: advogar.

Por meio do esforço conjunto da 
advocacia e da sociedade, a campanha 
AASP Solidária atingiu, no ano de 2021, 
mais de R$ 100 mil em doações. Esse 
valor se destina integralmente à aquisição 
de cestas básicas e itens de higiene, 
que serão distribuídos a pessoas em 
situação de vulnerabilidade pelo Serviço 
Franciscano de Solidariedade (Sefras), 
organização humanitária que luta no 
combate à fome e a violações de direitos, 
e pela inserção econômica e social de 
populações extremamente vulneráveis.

As arrecadações foram feitas de duas 
formas: pelo repasse de 10% dos valores 
arrecadados com os cursos pagos 
oferecidos pela Associação, totalizando 
R$ 38 mil; e pela aquisição de itens 
alimentícios e de higiene disponíveis no 
site da nossa parceira, CVS Cestas, 
no montante de R$ 67.605,09. 

Satisfeita em contar com a generosidade 
e solidariedade da advocacia e da 
sociedade, a Associação renova a certeza 
de que a soma de nossos esforços é 
capaz de transformar a vida daqueles que 
mais necessitam. 

AASP comemora 
79 anos
Criada para facilitar e potencializar 
o exercício da advocacia, 
a Associação prossegue 
atuando em diversas frentes

Doações 
para a AASP 
Solidária 
ultrapassam 
R$ 100 mil
Advocacia e sociedade 
se uniram ao longo 
de 2021 em prol dos 
mais vulneráveis

A A S P  E M  A Ç Ã O
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E M  P A U TA

A União foi condenada ao pagamento de danos 
morais coletivos, no valor de R$ 100 mil, por sua 
omissão em apurar e reprimir infrações às normas 
de defesa do consumidor, cometidas pela Microsoft. 
A empresa comercializou uma licença de uso do 
sistema operacional Windows 10 que teria violado a 
privacidade e intimidade dos consumidores. 

A decisão, do dia 6 de dezembro de 2021, da 9ª Vara 
Cível Federal de São Paulo-SP, acatou os argumentos 
do Ministério Público sustentando que o software 
estava em desacordo com o ordenamento jurídico 
brasileiro, na medida em que coletava dados pessoais 
dos usuários, sem expressa e destacada permissão 
(art. 7º, inciso IX, da Lei nº 12.965/2014), e os enviava 
à empresa, ferindo os princípios constitucionais da 
dignidade da pessoa humana, da inviolabilidade, 
da intimidade da vida privada, da honra e imagem, 
e aqueles relativos às relações de consumo. 

Segundo os autos da Ação Civil Pública nº 5009507- 
-78.2018.4.03.6100, o ente federado deixou de apurar 
e reprimir violações aos direitos dos consumidores 
cometidas pela empresa, que, acionada, fechou um 
acordo com o MPF para se adequar à Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais (LGPD). 

A decisão influencia outros dois casos em 
investigação. Segundo a advogada Ana Basílio, 
a União deve reparar eventuais danos aos usuários 
que tiveram informações furtadas por falha técnica 
no caso das invasões dos sistemas do Ministério 
da Saúde e da Polícia Federal. “Como os dados 
pessoais são bens preciosos, é importante que os 
gestores tenham responsabilidade pelo cuidado e 
armazenamento deles. No caso do Conecte SUS, 
por exemplo, a responsabilidade sobre os dados 
sigilosos é da União, que deve reparar eventuais 
danos, pois foi uma falha no sistema do próprio 
governo que resultou na violação e no furto dos 
dados de milhões de pessoas”, afirma.

JURISPRUDÊNCIA
Consultando acórdãos do Tribunal de Justiça de 
São Paulo desde que as multas impostas pela LGPD 
passaram a vigorar, em agosto de 2021, observa-se 
o entendimento de que, ainda que ocorra vazamento 
de dados pessoais, o titular deve comprovar a 
existência do dano. “Além disso, há decisões que 
consideram que a atividade de hackers ensejaria 
excludente de responsabilidade por culpa exclusiva 
de terceiro e que o recebimento de inúmeras ligações, 
propagandas via e-mail e mensagens indesejadas 
constitui apenas mero aborrecimento”, pondera 
Bruno Yudi Soares Koga. A análise do advogado 
baseia-se em casos recentes contra empresas 
de energia elétrica (processos nos 1000397- 
-59.2021.8.26.0405, 1000407-06.2021.8.26.0405 e 
1024481-61.2020.8.26.0405).

União deve indenizar 
quem teve dados violados
Omissão gera condenação por danos morais, 
mas tese ainda não está firmada.

Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

A N A  B A S Í L I O
Advogada. Presidente 

do Instituto 
Brasileiro de Estudo 

em Proteção de 
Dados (Ibradados).

B R U N O  Y U D I 
S O A R E S  K O G A 

Advogado. 
Doutorando em 

Direito Constitucional 
(IDP). Mestre em 
Direito, Justiça e 

Desenvolvimento (IDP). 
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ISONOMIA
Trabalhadores responsáveis por pessoas com deficiência e necessitadas 
de cuidados especiais têm obtido decisões favoráveis à flexibilização da 
jornada de trabalho sem redução salarial. Aos servidores públicos esse 
direito é assegurado pela Lei nº 13.370/2016. Já há posicionamentos 
do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e da Justiça do Trabalho de 
São Paulo e do Distrito Federal (AIRR nº 607-91.2017.5.06.0012, 
RR nº 10409-87.2018.5.15.0090, AIRR nº 607-91.2017.5.06.0012, 
Processo nº 1000864-94.2020.5.02.0242 e Processo nº 0000347-
-50.2019.5.10.0006). O Projeto de Lei do Senado nº 110/2016, 
que também trata do tema, encontra-se em tramitação.

SPAM
O Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) proibiu a 
propaganda eleitoral por disparo 
em massa de mensagens 
instantâneas sem consentimento 
da pessoa destinatária ou 
a partir da contratação de 
expedientes, tecnologias ou 
serviços não fornecidos pelo 
provedor de aplicação e em 
desacordo com seus termos 
de uso. A norma agora integra 
a Resolução nº 23.610/2019, 
que regulamenta a propaganda 
eleitoral. É a primeira vez que o 
tema entra em um regramento 
da corte (Instrução nº 0600751-
-65.2019.6.00.0000).

GESTANTES
Advogadas gestantes não 
precisam se submeter ao 
equipamento de body scanner 
para ingressar nas penitenciárias 
do Ceará e prestar atendimento 
jurídico aos internos. A decisão 
é do atual corregedor de 
presídios de Fortaleza, que se 
baseou no direito, expresso na 
Lei nº 8.906/1994, de permitir 
à advogada gestante entrar em 
tribunais sem ser submetida 
a detectores de metais e 
aparelhos de raios X (Processo 
nº 8003237-26.2021.8.06.0001).

ADIADO
O presidente do STF, ministro 
Luiz Fux, deixou de fora da pauta 
de julgamentos do primeiro 
semestre as quatro ações 
diretas de inconstitucionalidade 
(Adins nos 6.298, 6.299, 6.300 
e 6.305), que questionam os 
dispositivos que criam a figura 
do juiz das garantias.

TRIBUTAÇÃO
Por meio da Solução de Consulta 
Cosit nº 183/2021, a Receita 
Federal reconheceu que as 
compensações de indébito 
devem ser oferecidas à tributação 
do Imposto de Renda de Pessoa 
Jurídica (IRPJ) e da Contribuição 
Social sobre Lucro Líquido (CSLL) 
na entrega da primeira declaração 
de compensação. Segundo o 
texto, “o indébito e os juros de 
mora sobre ele incidentes até 
essa data devem ser oferecidos à 
tributação pelo IRPJ”. O tema tem 
decisão transitada em julgado.

C U R TA S

SEM CORREÇÃO
O Supremo Tribunal Federal (STF) 
decidiu que não existe direito 
adquirido à correção monetária 
dos saldos das contas do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) por expurgo inflacionário 
do Plano Collor II (de fevereiro de 
1991). A decisão (RE nº 226.855), 
unânime, foi votada no Plenário 
Virtual e segue precedentes 
da corte. 

CRUZE  
OS DEDOS
A campanha “Me Proteja”, 
lançada pelo Conselho Nacional 
de Justiça, apresenta uma 
cartilha com informações 
sobre como prevenir e 
denunciar violência contra 
crianças. O gesto de cruzar 
os dedos, agora, indica um 
pedido de socorro: quem 
presenciar o sinal deve acionar 
o Disque 100 ou o aplicativo 
Direitos Humanos Brasil.

DIÁLOGO
Com a adesão da Airbnb ao 
cadastro do portal consumidor.
gov.br, já são 33 empresas 
no segmento de viagens, 
turismo e hospedagem que se 
comprometeram com a solução 
de problemas de consumo em, 
no máximo, dez dias, evitando 
judicialização. A plataforma é 
monitorada pelos órgãos de defesa 
do consumidor e pela Secretaria 
Nacional do Consumidor, com o 
apoio da sociedade. 
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STJ – Novas súmulas

Súmula nº 652 – A responsabilidade civil da 
Administração Pública por danos ao meio ambiente, 
decorrente de sua omissão no dever de fiscalização, 
é de caráter solidário, mas de execução subsidiária.
Súmula nº 653 – O pedido de parcelamento 
fiscal, ainda que indeferido, interrompe o 
prazo prescricional, pois caracteriza confissão 
extrajudicial do débito.

STJ – Liminar de busca e apreensão

Tema Repetitivo nº 1040
Situação: Acórdão publicado
Órgão julgador: 2ª Seção 
Ramo do Direito: Direito Processual Civil 
e do Trabalho
Questão submetida a julgamento: Possibilidade 
de apreciação da contestação oferecida antes da 
execução da liminar de busca e apreensão deferida 
com base no Decreto-Lei nº 911/1969.
Tese firmada: Na ação de busca e apreensão de 
que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise 
da contestação somente deve ocorrer após a 
execução da medida liminar.
Anotações Nugepnac: Afetação na sessão 
eletrônica iniciada em 20/11/2019 e finalizada 
em 26/11/2019 (Segunda Seção). Vide 
Controvérsia nº 98/STJ. Tema em IRDR nº 13/TJMG 
(1.000.16.037836/000/MG) – REsp em IRDR.
Informações complementares: Não há 
determinação de suspensão nacional de todos 
os processos (acórdão publicado no DJe 
de 10/12/2019). O ministro relator registrou: 
“a existência da ADI 5.291/DF, que tramita no STF, 
tendo como objeto o art. 3º, § 9º, do Decreto-Lei 
nº 911/1969, ao passo que, nos presentes autos, 
a controvérsia diz com o art. 3º, § 3º, do referido 
diploma normativo.” (acórdão de afetação publicado 
no DJe 10/12/2019).

STJ - Aposentadoria rural

Tema Repetitivo nº 1115
Situação: Afetado
Órgão julgador: 1ª Seção 
Ramo do Direito: Direito Previdenciário

Questão submetida a julgamento: Definir se o 
tamanho da propriedade não descaracteriza, 
por si só, o regime de economia familiar, caso 
estejam comprovados os demais requisitos para a 
concessão da aposentadoria por idade rural.
Anotações Nugepnac: Afetação na sessão 
eletrônica iniciada em 3/11/2021 e finalizada em 
9/11/2021 (Primeira Seção). Vide Controvérsia 
nº 308/STJ.
Informações complementares: Há determinação da 
abrangência da suspensão limitada aos processos 
com interposição de Recurso Especial, de Agravo 
em Recurso Especial e de PUIL perante os Tribunais 
de Segunda Instância, a Turma Nacional de 
Uniformização (TNU) e esta Corte Superior.

TRF-4 – Expedição de certidões

Resolução Conjunta nº 7/2021
Dispõe sobre a expedição de certidões judiciais no 
âmbito da Justiça Federal de primeiro e segundo 
graus da 4ª Região.

TRT-2 – Transcrição ou degravação

Recomendação GP nº 1/2021
Dispõe sobre a dispensa da transcrição ou 
degravação dos depoimentos colhidos em 
audiências realizadas com gravação audiovisual, 
no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho 
da 2ª Região.

TJRN – Funcionamento das 
turmas recursais temporárias

Resolução nº 44/2021
Dispõe sobre a prorrogação do funcionamento 
das turmas recursais temporárias no Poder 
Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte 
e dá outras providências.

TJRR – Cadastro de visitantes

Portaria nº 1006/Sejuc/GAB/2021
Aprova o regulamento de cadastro de visitantes 
das unidades prisionais do Estado de Roraima e dá 
outras providências.

J U D I C I Á R I O
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TJSP – IRDR

Comunicado Nugepnac/Presidência nº 9/2021
O Núcleo de Gerenciamento de Precedentes 
e Ações Coletivas da Presidência (Nugepnac) 
comunica a magistradas, magistrados e 
responsáveis por varas cíveis, juizados especiais, 
execuções fiscais e colégios recursais da capital 
e do interior, nos termos do art. 982 do Código de 
Processo Civil, a admissão, em 19 de novembro 
de 2021, publicada em 30 de novembro de 
2021, do Tema 47 – IRDR – PM – Quinquênio – 
Base – Cálculo, processo-paradigma nº 0026477- 
-31.2021.8.26.0000, relator desembargador 
Torres de Carvalho, com a seguinte questão 
jurídica: “Incidente de resolução de demandas 
repetitivas. Policial Militar. Adicional por tempo de 
serviço (quinquênio). Base de cálculo restrita ou 
ampliada. CF, arts. 42 e 142. CE, arts. 124 a 138. 
LCE nº 731/93. Divergência entre as Câmaras que 
compõem a Seção de Direito Público. – [...] 4. IRDR. 
Questões a apreciar. O diferente regramento 
parece indicar que as regras do servidor civil só 
se aplicam ao servidor militar “naquilo que não 
colidir com a legislação específica” e, no conflito 
delas, prevalecem as regras próprias ao servidor 
militar. Daí decorre a tese a ser definida pela Turma 
Especial: (a) o adicional por tempo de serviço do 
policial militar é calculado nos termos o art. 3º, 
inciso II, da LCE nº 731/93, a ele não se aplicando, 
à falta de previsão em lei, as regras próprias do 
servidor civil; (b) a inclusão ou não do adicional 
de insalubridade nessa base de cálculo. Incidente 
admitido, sem a suspensão das ações em 
andamento em primeiro e segundo grau nas varas e 
turmas recursais e nas varas e neste tribunal”.
Comunica, ainda, que não há determinação de 
suspensão de processos pendentes, individuais 
ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, 
nos termos do voto proferido pelo relator.

TJSP – Enunciados Enjufaz

Enunciado 1: Admite-se a realização de acordo de 
não persecução cível (ANPC) na fase pré-processual 
tanto pelo Ministério Público quanto pelo ente 
público lesado, ficando a validade e eficácia do 
ANPC, em todas as hipóteses, condicionadas à 
posterior homologação judicial.
Enunciado 2: A homologação judicial do ANPC 
não se restringe a uma análise meramente formal, 

estendendo-se quanto a seus aspectos de 
proporcionalidade e de interesse público.
Enunciado 3: O ANPC deve, obrigatoriamente, 
prever o ressarcimento integral do dano ao erário e 
a restituição do patrimônio acrescido com o ilícito, 
admitindo-se o parcelamento do débito, bem como 
prever a aplicação de pelo menos uma das 
cominações por ato ímprobo.
Enunciado 4: Para a formalização do ANPC há 
obrigatoriedade de entrega de documentos ou 
informações relevantes, de revelar a verdade 
sobre os fatos, os quais poderão ser utilizados 
contra o compromissário em caso de rescisão do 
acordo. Recomenda-se que no ANPC constem a 
advertência ao compromissário da possibilidade 
de utilização dos documentos e a confissão em 
outras esferas.
Enunciado 5: Não se admite a substituição de 
depósito em dinheiro por qualquer outra espécie 
de garantia em ações de natureza desconstitutiva 
do crédito tributário ou declaratória de inexistência 
de relação jurídico-tributária, ressalvada a anuência 
expressa do credor.
Enunciado 6: Para concessão da gratuidade 
processual, presume-se hipossuficiente o 
jurisdicionado cuja entidade familiar aufira renda 
bruta não superior a três salários mínimos.
Enunciado 7: Sem prejuízo da necessidade de 
preenchimento dos requisitos do art. 14 do CTN, 
o Cebas pode ser um critério a ser observado 
para o reconhecimento da finalidade assistencial 
da entidade e a sua caracterização como imune.
Enunciado 8: IPTU: não incide o imposto sobre 
os imóveis atrelados a contratos de concessão 
de serviços públicos ou de uso público, quando 
vinculados a finalidades de interesse público.
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L E G I S L A Ç Ã O

FEDERAL

REGIME DE PRECATÓRIOS
EMENDA CONSTITUCIONAL 
Nº 113/2021
Altera a Constituição Federal 
e o Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias 
para estabelecer o novo regime 
de pagamentos de precatórios, 
modificar normas relativas ao 
Novo Regime Fiscal e autorizar 
o parcelamento de débitos 
previdenciários dos municípios; 
e dá outras providências.

PARCELAMENTO 
DE DÉBITOS 
PREVIDENCIÁRIOS 
EMENDA CONSTITUCIONAL 
Nº 114/2021
Altera a Constituição Federal 
e o Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias 
para estabelecer o novo regime 
de pagamentos de precatórios, 
modificar normas relativas ao 
Novo Regime Fiscal e autorizar 
o parcelamento de débitos 
previdenciários dos municípios; 
e dá outras providências.

CRIANÇA 
TRAQUEOSTOMIZADA 
LEI Nº 14.249/2021
Institui o Dia Nacional da 
Criança Traqueostomizada.

AMPLIAÇÃO DO NÚMERO 
DE DESEMBARGADORES 
EM TRIBUNAIS FEDERAIS
LEI Nº 14.253/2021
Dispõe sobre a transformação 
de cargos vagos de juiz 
federal substituto no quadro 
permanente da Justiça Federal 
em cargos de desembargador 
dos Tribunais Regionais 
Federais e altera as Leis 
nº 9.967, de 10 de maio de 
2000, e 9.968, de 10 de maio 
de 2000.

EDUCANDOS COM 
DISLEXIA OU TDAH
LEI Nº 14.254/2021
Dispõe sobre o acompanhamento 
integral para educandos com 
dislexia ou Transtorno do Déficit 
de Atenção com Hiperatividade 
(TDAH) ou outro transtorno de 
aprendizagem.

PROGRAMA DE ESTÍMULO 
AO CRÉDITO 
LEI Nº 14.257/2021
Institui o Programa de Estímulo 
ao Crédito (PEC); dispõe sobre o 
crédito presumido apurado com 
base em créditos decorrentes 
de diferenças temporárias; e 
altera as Leis nº 13.999, de 
18 de maio de 2020, nº 14.161, de 
2 de junho de 2021, e nº 10.150, 
de 21 de dezembro de 2000.

COMPOSITOR
LEI Nº 14.258/2021
Dispõe sobre o exercício da 
profissão de compositor.

AQUISIÇÃO DE VACINAS 
E DE INSUMOS 
LEI Nº 14.259/2021
Altera a Lei nº 14.124, de 10 de 
março de 2021, que dispõe sobre 
as medidas excepcionais relativas 
à aquisição de vacinas e de 
insumos e à contratação de bens e 
serviços de logística, de tecnologia 
da informação e comunicação, de 
comunicação social e publicitária 
e de treinamentos destinados 
à vacinação contra a Covid-19 
e sobre o Plano Nacional de 
Operacionalização da Vacinação 
contra a Covid-19.

ACESSO A OBRAS 
PUBLICADAS ÀS 
PESSOAS CEGAS
DECRETO Nº 10.882/2021
Regulamenta o Tratado de 
Marraqueche para facilitar o 
acesso a obras publicadas às 
pessoas cegas, com deficiência 

visual ou com outras dificuldades 
para ter acesso ao texto impresso.

PROJETO DE LEI 

JUSTIÇA GRATUITA PARA 
MULHERES VÍTIMAS DE 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
PROJETO DE LEI Nº 5.900/2016
Ementa: Altera o art. 99, da Lei 
nº 13.105, de 16 de março de 
2015, que institui o Código 
de Processo Civil.
Dados complementares: Dispõe 
sobre critérios para concessão da 
assistência jurídica gratuita.

PROTOCOLO JUDICIAL 
INTEGRADO
PROJETO DE LEI DA 
CÂMARA Nº 56/2015
Ementa: Altera as Leis nº 9.800, de 
26 de maio de 1999, e 11.419, 
de 19 de dezembro de 2006.
Explicação da ementa: Altera as 
Leis nº 9.800/1999, que permite 
às partes a utilização de sistema 
de transmissão de dados para 
a prática de atos processuais, 
e 11.419/2006, que dispõe sobre 
a informatização do processo 
judicial, para prever hipóteses de 
cabimento de utilização de sistema 
de protocolo integrado judicial de 
caráter nacional.

DISPENSA ADIANTAMENTO 
DE CUSTAS PROCESSUAIS
PROJETO DE LEI DA 
CÂMARA Nº 120/2018
Ementa: Altera a Lei nº 13.105, de 
16 de março de 2015 (Código 
de Processo Civil), para isentar 
o advogado do pagamento de 
custas processuais em execução 
de honorários advocatícios.
Explicação da ementa: Altera o 
Código de Processo Civil, para 
determinar que o advogado 
fique isento de pagar custas 
processuais na execução de 
honorários advocatícios.
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E N T E N D I M E N T O  J U R I S P R U D E N C I A L

A N D R É  C R E M O N E S I  
Juiz do trabalho aposentado. 

Graduado em Direito (FMU). 
Mestre em Direito (PUC-SP).

Indicação de valores nos 
pedidos condenatórios nas 
petições iniciais trabalhistas

1. INTRODUÇÃO
Neste singelo trabalho faremos um breve 
comentário sobre a regra contida no art. 840, 
§ 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 
que trata da indicação de valores nos pedidos 
condenatórios de ações trabalhistas.

Por óbvio que, de forma alguma, pretendemos 
esgotar o tema que envolve fundamentações 
distintas e, por isso, entendimentos antagônicos 
sobre o tema.

Traremos notícias de alguns acórdãos que 
tratam do tema, apresentando como tem sido 
interpretado o dispositivo legal em comento sob 
a ótica desses órgãos julgadores, para, ao final, 
nos pronunciarmos a respeito.

Logicamente que as palavras “sempre” e “nunca” 
são de difícil e rara utilização em Direito, razão 
pela qual é até mesmo possível traçar uma regra 
geral, mas com exceções. 

2. O QUE REZA O DISPOSITIVO LEGAL 
SOBRE O TEMA 
Com o advento da reforma trabalhista, aprovada 
pela Lei nº 13.467/2017, que entrou em vigor 
no dia 11/11/2017, o § 1º do art. 840 da CLT 
teve sua redação alterada para determinar 
a indicação de valores a cada um dos 
pedidos condenatórios.

A discussão trazida aqui é justamente acerca de 
esses valores que são apresentados na petição 
inicial trabalhista se traduzirem ou não em tetos 
de condenação de cada um dos pedidos. 

3. A MOTIVAÇÃO POSSÍVEL DO LEGISLADOR 
EM FAZER EXPRESSA MENÇÃO À 
NECESSIDADE DE INDICAR VALORES NA 
PETIÇÃO INICIAL TRABALHISTA
A indagação que cabe fazer aqui é: qual seria 
a motivação do legislador ordinário em obrigar 
o reclamante a indicar valores a cada um dos 
pedidos de natureza condenatória?

Foto: Divulga ção
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A nosso ver, o móvel que levou o legislador a 
contemplar nova redação ao art. 840, § 1º, da CLT 
seria o contido no art. 791-A, caput, desse mesmo 
diploma legal e que também foi inserido pela 
Lei nº 13.467/2017. 

Em suma: haveria necessidade de indicar valores 
a cada um dos pedidos condenatórios nas ações 
trabalhistas, justamente para conferir aplicabilidade 
à parte final do art. 791, caput, da CLT, que trata 
da fixação de honorários de sucumbência ao 
reclamante no caso de improcedência de um ou 
de mais pedidos. De lembrar que o dispositivo 
legal ora mencionado traz três formas de cálculo 
de honorários de sucumbência, sendo uma delas o 
valor atualizado da causa, que nada mais é do que a 
somatória dos valores dos pedidos condenatórios. 

4. A QUESTÃO POLÊMICA DA 
INDICAÇÃO DE VALORES
Tendo em vista que não arguida a 
inconstitucionalidade pela via concentrada no 
Supremo Tribunal Federal, resta trazer à discussão 
a maior polêmica nos tribunais trabalhistas sobre o 
tema, qual seja: se devemos ou não considerar 
os valores indicados para cada um dos pedidos 
condenatórios como sendo tetos, e não como 
meras estimativas. 

Com efeito, os tribunais trabalhistas têm se dividido 
sobre o tema. Vejamos.

O Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 
15ª Região, nos autos do Processo nº 0011512-
-98.2020.5.15.0110, decidiu que os valores 
indicados na exordial somente podem gerar 
condenação até esse limite, tendo tomado por base 
os arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

No mesmo sentido, o TRT da 2ª Região, nos autos 
do Processo nº 1000545-65.2020.5.02.0521, 
determinando que o valor da causa se mostra 
como requisito indispensável da petição inicial, 
nos termos dos arts. 291 a 293 do CPC, e que 
deve corresponder à somatória dos pedidos que 
implicará o limite máximo condenatório ao réu.

O TRT da 6ª Região, nos autos do Processo 
nº 000174-43.2020.5.06.0122, por sua vez, 
também concluiu tratar-se de valores constantes 
na exordial, cuja condenação ao réu deve ser o teto, 
excluídos os juros de mora e a correção monetária.

Ainda, no mesmo sentido, a 5ª Turma do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo 
nº 679-92.2012.5.15.0080, que também limitou 
a condenação aos valores especificados na 
petição inicial. 

De outra banda, o TRT da 4ª Região, nos autos 
do Processo 0020834-58.2019.5.04.0022, deu 
provimento ao apelo do reclamante para afastar 
a limitação do valor atribuído a cada pedido 
condenatório da exordial.

Com a devida vênia e respeito aos entendimentos 
firmados pelos TRTs da 15ª, da 2ª e da 6ª Regiões 
e, bem assim, do TST, nosso entendimento é o de 
que os valores atribuídos a cada um dos pedidos 
condenatórios devam ser considerados como 
meras estimativas. 

Isso porque exigir a liquidação dos pedidos 
na peça de ingresso implica antecipar a fase 
processual de liquidação de sentença, a qual 
somente tem lugar quando do trânsito em julgado 
de sentença condenatória (execução definitiva) 
ou no caso de extração de carta de sentença 
(execução provisória). 

Nesse sentido, a conclusão proferida pela maioria 
dos tribunais trabalhistas implica não fazer apenas 
e tão somente uma mera estimativa do valor 
condenatório, mas sim postular com valores 
devidamente liquidados – ou muito próximo deles –, 
embora se mostre desnecessária a juntada de 
memória de cálculos, tudo de modo a evitar futuros 
prejuízos aos direitos trabalhistas do reclamante.

Por fim, registre-se que a adoção judicial de que 
a condenação deva ser limitada ao valor de cada 
pedido condenatório não soluciona um problema 
específico, qual seja: quando na petição inicial 
o litígio envolver pedido de rescisão indireta 
do contrato de trabalho no dia da prolação da 
sentença, na hipótese de o empregado continuar 
a prestação dos serviços, mesmo após a 
sua instauração. 

Assim, pensamos, com a devida vênia e respeito, 
que, ainda que prevaleçam como tetos os valores 
dos pedidos condenatórios postulados, tal não se 
aplica quando o litígio envolver pedido de rescisão 
indireta do contrato de trabalho a ser reconhecido 
no dia da prolação da sentença.
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Confira o entendimento dos 
tribunais sobre o tema nas 
decisões a seguir

RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO 
PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA 
LEI Nº 13.015/2014. LIMITAÇÃO 
DA CONDENAÇÃO AOS VALORES 
DOS PEDIDOS INICIAIS. 
O tribunal regional concluiu que os valores devidos 
ao reclamante serão apurados, em liquidação 
de sentença, por cálculos que não se limitam 
aos valores lançados na petição inicial. Ocorre 
que esta Corte Superior vem entendendo que, 
havendo pedido líquido e certo na petição inicial, 
a condenação limita-se ao quantum especificado, 
sob pena de violação dos arts. 141 e 492 do 
CPC/2015. Recurso de revista conhecido e provido.
Recurso de Revista nº TST-RR-679-92.2012.5. 
15.0080
TST - 5ª Turma
Relator: Min. Breno Medeiros
Julgamento: 22/8/2018
Votação: unânime

VALORES MÁXIMOS ATRIBUÍDOS AO 
PEDIDO. VINCULAÇÃO À LIQUIDAÇÃO 
DA SENTENÇA. 
Os valores máximos lançados na petição de 
ingresso para cada um dos pedidos, no caso, 
referem-se aos montantes oriundos das premissas 
fincadas nas causas de pedir do autor. Portanto, 
é lógico que a condenação da ré naqueles mesmos 
pedidos deve ter por teto o valor que o reclamante 
aponta na petição inicial. Não fosse assim, entendo 
que não teria por que o legislador prever a redação 
acima para o § 2º do art. 840 da CLT, determinando 
que o autor aponte o valor de cada pedido. Recurso 
do reclamante a que se nega provimento.
Recurso Ordinário nº 1000545-65.2020.5.02.0521
TRT-2ª Região - 12ª Turma
Relator: Juiz Jorge Eduardo Assad
Julgamento: 7/12/2020
Votação: unânime

LIQUIDAÇÃO DOS PEDIDOS NA INICIAL. 
LIMITES DA CONDENAÇÃO. INTELIGÊNCIA 
DO § 2º DO ART. 840 DA CLT. 
Os valores máximos lançados na petição de 
ingresso para cada um dos pedidos, no caso, 

referem-se aos montantes oriundos das premissas 
estabelecidas na causa de pedir da parte autora. 
Portanto, é lógico que a condenação da parte ré 
naqueles mesmos pedidos deve ter por teto o 
valor que a parte autora aponta na petição inicial. 
Não fosse assim, não teria por que o legislador 
prever a redação acima para o § 2º do art. 840 da 
CLT, determinando que o autor aponte o valor de 
cada pedido. Nem se alegue no caso a aplicação 
do § 1º do art. 324 do CPC, que dispõe sobre o 
chamado pedido genérico, eis que nenhuma das 
situações lançadas nos seus incisos é cabível no 
caso em questão. Recurso do reclamante a que se 
nega provimento.
Recurso Ordinário nº 1000771-28.2019.5.02.0029
TRT-2ª Região - 12ª Turma
Relator: Juiz Jorge Eduardo Assad
Julgamento: 18/8/2020
Votação: unânime

RECURSO DA RECLAMADA. ADICIONAL 
DE INSALUBRIDADE. ANEXO 14 DA NR-15. 
GRAU MÁXIMO. HOSPITAL MOINHOS 
DE VENTO.
A exposição aos agentes biológicos, ainda 
que intermitente, é fato gerador do adicional 
de insalubridade em grau máximo. Recurso da 
reclamada não provido.
Recurso do reclamante. Limitação da 
condenação. Valor dos pedidos.
Em observância ao disposto no § 1º do art. 840 da 
CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, 
vigente à época do ajuizamento da demanda, 
tem-se que o valor atribuído aos pedidos na petição 
inicial traduz mera estimativa para os efeitos do 
referido dispositivo legal, não atuando como limite 
(teto) na apuração do quantum devido por ocasião 
da liquidação dos valores objeto da condenação. 
Recurso do reclamante provido.
Recurso Ordinário nº 0020834-58.2019.5.04.0022
TRT-4ª Região - 2ª Turma
Relator: Des. Marçal Henri dos Santos Figueiredo
Julgamento: 7/7/2021
Votação: unânime

RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. 
MULTA PELA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS 
DECLARATÓRIOS CONSIDERADOS 
PROTELATÓRIOS. AFASTADA. 
A matéria abordada nos aclaratórios, quanto à 
base de cálculo dos honorários advocatícios 
sucumbenciais, poderia ter sido melhor esclarecida 
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pelo Juízo a quo, tanto é assim que a própria 
magistrada singular, apesar de ter rejeitado os 
embargos de declaração, prestou esclarecimentos 
adicionais sobre a questão. Afastada a incidência da 
penalidade em questão. Recurso ordinário a que se 
dá provimento, no aspecto.
Recurso ordinário da reclamante. Contrato 
de estágio. Validade. Vínculo empregatício. 
Não configuração.
Comprovando a reclamada que a prestação dos 
serviços pela autora preenchia os requisitos 
delineados no art. 3º da Lei nº 11.788/2008, 
impõe-se o reconhecimento da validade do 
contrato de estágio, não havendo que se falar, 
nesse período, em vínculo de emprego entre 
as partes. Recurso ordinário a que se nega 
provimento, no ponto.
Recurso Ordinário nº 0000411-35.2019.5.06.0018
TRT-6ª Região - 2ª Turma
Relator: Des. Solange Moura de Andrade
Julgamento: 14/7/2021
Votação: unânime

RECURSOS ORDINÁRIOS, EM 
PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO, 
INTERPOSTOS PELO ..., HOSPITAL ... 
E ... CONTRA SENTENÇA PROFERIDA 
PELO JUÍZO DA 2ª VARA DO TRABALHO 
DE PAULISTA-PE (ID 7C59102), 
COMPLEMENTADA PELA DECISÃO DE 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ID. 
1837A53 NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO 
TRABALHISTA AJUIZADA POR ... EM FACE 
DOS DOIS PRIMEIROS RECORRENTES. 
MANIFESTAÇÃO DO PARQUET, SE 
NECESSÁRIA, NA FORMA DO ART. 895, 
§ 1º, INCISO III, DA CLT. RELATÓRIO 
DISPENSADO, A TEOR DO DISPOSTO NO 
ART. 852-I, CAPUT, DA CLT. [...]
Conclusão. Ante o exposto, preliminarmente e 
atuando de ofício, não conheço do apelo dos 
demandados, por deserção. No mérito, dou parcial 
provimento ao recurso do autor, apenas para 
determinar que do PPP a ser comprovadamente 
entregue ao reclamante, nos moldes e forma como 
determinados na sentença, deve constar o integral 
período de duração do contrato de trabalho.
Recurso Ordinário nº 0000174-43.2020.5.06.0122
TRT-6ª Região - 4ª Turma
Relator: Des. José Luciano Alexo da Silva
Julgamento: 7/10/2021
Votação: unânime

PEDIDO LÍQUIDO. CONDENAÇÃO EM 
VALOR SUPERIOR AO PLEITEADO. 
JULGAMENTO ULTRA PETITA.
A jurisprudência mansa e pacífica no c. TST é no 
sentido de que, havendo pedido líquido e certo na 
petição inicial, a condenação não pode ser em valor 
superior, sob pena de violação ao arts. 141 e 492 
do CPC.
Recurso Ordinário nº 0011512-98.2020.5.15.0110
TRT-15ª Região - 5ª Câmara - 3ª Turma
Relator: Des. Samuel Hugo Lima
Julgamento: 7/4/2020
Votação: unânime

RELATÓRIO. VISTOS ETC. 
INCONFORMADAS COM A R. SENTENÇA, 
QUE JULGOU PROCEDENTES EM PARTE 
OS PEDIDOS, RECORREM AS PARTES. 
A RECLAMADA, ABORDANDO OS 
SEGUINTES TEMAS: HORAS EXTRAS; 
ADICIONAL NOTURNO; INTERVALO 
INTRAJORNADA E HONORÁRIOS DE 
SUCUMBÊNCIA. O RECLAMANTE, 
ABORDANDO OS SEGUINTES TEMAS: 
LIMITAÇÃO AOS VALORES INDICADOS 
NA INICIAL; HONORÁRIOS PERICIAIS 
E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 
AS PARTES APRESENTARAM 
CONTRARRAZÕES. É O RELATÓRIO. [...]
Conclusão do recurso. Dispositivo. Diante do 
exposto, decido conhecer do recurso da reclamada 
e o prover em parte para minorar a condenação 
ao pagamento do intervalo intrajornada após 
11/11/2017 e para majorar os honorários de 
sucumbência, conhecer do recurso do reclamante 
e o prover em parte para autorizar a dedução dos 
honorários advocatícios do quantum debeatur, 
desde que observado o percentual de 30% do valor 
líquido dos créditos deferidos, não podendo incidir 
em valores inferiores ao teto do Regime Geral de 
Previdência Social. Com isso, o percentual máximo 
de 30% incide sobre a diferença entre o crédito 
líquido e o teto de benefícios do RGPS; porém, 
quando ultrapassados tais limites, a exigência 
ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, 
na forma do 791-A, § 4º, da CLT, mantendo-se, no 
mais, a r. sentença, na forma da fundamentação. 
Ficam mantidos os valores arbitrados.
Recurso Ordinário nº 0010811-48.2019.5.15.0054
TRT-15ª Região - 5ª Câmara - 3ª Turma
Relator: Des. Samuel Hugo Lima
Julgamento: 24/8/2021
Votação: unânime
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P O N T O  D E  V I S TA

Entrevista 
com Mário 
Luiz Oliveira 
da Costa
Tributarista é 
41º advogado a 
dirigir a AASP.

No último ano de mandato no Conselho Diretor, 
Mário Luiz Oliveira da Costa foi eleito, pelos seus 
pares, presidente da AASP. Ele assume o cargo após 
nove anos de trabalho como conselheiro da entidade. 
Em 2021, o tributarista dedicou-se à coordenação 
do Boletim, na qual zelou para que os princípios de 
imparcialidade, pluralidade e inovação – inerentes à 
Associação – estivessem presentes na escolha das 
pautas e dos colaboradores.

Para o desafio de apoiar e defender os interesses da 
advocacia neste ano que promete ser de retomada 
do trabalho presencial, com novas formas e arranjos 
laborais, ele conta com a parceria dos demais 
conselheiros e de toda a estrutura institucional da AASP, 
comprometida com o propósito de facilitar o exercício 
profissional dos operadores do Direito, por meio 
de produtos e serviços. Para Mário Costa, excelência se 
alcança no dia a dia, com trabalho de equipe e atenção 
aos detalhes. Conheça melhor o novo presidente da 
AASP, e as perspectivas para sua gestão em 2022, 
nesta entrevista. 

Pode contar um pouco da sua trajetória 
até chegar à Presidência da AASP?
M Á R I O  L U I Z  O L I V E I R A  D A  C O S TA :  Sou 
associado desde abril de 1992, ou seja, há praticamente 
30 anos. Sempre acompanhei e admirei os serviços 
prestados pela AASP a seus associados, mas vim a 
ter maior contato com o corpo diretivo da entidade 
apenas no ano de 2008. Naquele ano, tive a honra e o 
prazer de, ao lado de minha então sócia Eliana Alonso 
Moyses e demais colegas de escritório, patrocinar 
mandado de segurança coletivo tendo a AASP como 
impetrante contra a exigência, na justiça estadual 
paulista, de taxa para o desarquivamento de autos, 
cujo valor havia sido ilegitimamente fixado por ato 
administrativo. A partir de então, pude melhor conhecer 
e interagir com os integrantes do Conselho Diretor e 
da Diretoria, em especial durante os mandatos dos 
presidentes Marcio Kayatt (2008) e Arystóbulo de 
Oliveira Freitas (2011 e 2012). Em 2013, estando em 
curso o primeiro ano do mandato do presidente Sergio 
Rosenthal, fui convocado para participar de reuniões do 
Conselho Diretor na qualidade de conselheiro suplente. 
Vim a ser eleito conselheiro titular no final daquele 
ano, para o triênio 2014-2016. Nos anos de 2015 e 
2016, integrei a diretoria do presidente Leonardo Sica, 
como segundo tesoureiro. Em 2017 e 2018, exerci as 

M Á R I O  L U I Z 
O L I V E I R A  D A 

C O S TA 
Advogado. Graduado 
em Direito (PUC-SP). 

Mestre em Direito 
Econômico (USP), 

com especializações 
em Direito Tributário 

(CEU) e em Direito 
Empresarial (PUC-SP). Foto: Divulga ção
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funções de primeiro tesoureiro, respectivamente 
nas diretorias dos presidentes Marcelo von Adamek 
e Luiz Périssé Duarte Júnior. Em 2019 e 2020, fui 
segundo secretário do presidente Renato José 
Cury e, em 2021, primeiro secretário da presidente 
Viviane Girardi. Todos esses anos como conselheiro 
e diretor foram essenciais para que eu pudesse 
melhor conhecer a enorme e muito bem-organizada 
estrutura da AASP.

Por que um advogado atarefado se 
propõe a trabalhar voluntariamente 
por uma instituição como a AASP?
M Á R I O  L U I Z  O L I V E I R A  D A  C O S TA :  Essa 
pergunta é muito interessante, pois, no começo, 
creio que todos os associados que se dispõem a 
participar de reuniões do Conselho Diretor como 
conselheiros suplentes não sabem bem o que 
realmente deles se espera e será demandado. 
Por isso é tão importante essa experiência como 
suplente, para que cada um possa melhor conhecer 
as atividades do Conselho e da Diretoria e, afinal, 
reunir mais informações e impressões para 
decidir se está realmente disposto a enfrentar 
essa verdadeira maratona de até nove anos como 
conselheiro titular. No meu caso, fiquei desde o 
início encantado com as atividades do Conselho e 
da Diretoria, assim como com a oportunidade de 
conhecer e conviver com tantos colegas valorosos, 
examinar e tentar ajudar a superar as agruras 
enfrentadas pelos associados em tão diversas áreas 
do Direito, algumas similares àquelas vivenciadas 
no meu dia a dia, mas muitas outras – aliás, em 
sua maioria – simplesmente inimagináveis no meu 
cotidiano profissional. É realmente impressionante 
o quanto se aprende a cada reunião do Conselho e 
da Diretoria da AASP, assim como em seus vários 
eventos, sobre a realidade da advocacia e sobre o 
“mundo do Direito” em geral. O mais gratificante de 
tudo é poder, de alguma forma, ajudar o próximo, 
o colega, muitas vezes “fazer o bem sem olhar a 
quem”, auxiliando, como uma formiga operária, 
a melhorar as condições para a advocacia como 
um todo. Isso tudo é muito gratificante: conseguir 
retribuir à nossa classe e à sociedade, com um 
trabalho voluntário, pro bono, ao menos parte do 
que me proporcionam como aprendizado e como 
resultado da minha atuação profissional. Também 
não deixa de ser gratificante e recompensador poder 

trabalhar para tentar resolver, afinal, alguns dos 
problemas que dificultam o meu próprio exercício 
da advocacia, assim como de meus colegas e 
amigos advogados mais próximos e conhecidos.

O que a AASP tem de melhor e 
onde ela pode melhorar?
M Á R I O  L U I Z  O L I V E I R A  D A  C O S TA :  A AASP 
proporciona para todos os seus cerca de 80 mil 
associados constante apoio para o exercício da 
advocacia, oferecendo cursos, produtos e serviços 
de excelência e sempre se preocupando em 
aprimorá-los e inová-los. Sou testemunha do zelo e 
do carinho com que cada conselheiro, cada diretor, 
nosso superintendente Róger Morcelli, cada um 
dos nove gerentes e das mais de três centenas de 
colaboradores da Associação desenvolvem suas 
atividades na busca do melhor para os nossos 
associados. É uma entidade dedicada a facilitar o 
exercício da advocacia em todas as áreas do Direito 
e reconhecida no meio jurídico em geral por fazê-lo 
com qualidade e eficiência. Claro que sempre temos 
onde melhorar e não à toa estamos sempre nos 
inovando e aprimorando. Alguns dos temas a que as 
gestões anteriores já vinham se dedicando – o que 
terá continuidade em 2022 – dizem respeito a uma 
maior interlocução com nossos associados a fim 
de melhor compreendermos suas necessidades 
e podermos atendê-las, além de melhor 
esclarecermos a todos os advogados – associados 
e não associados – tudo em que podemos 
auxiliá-los, inclusive no interior de São Paulo e nas 
demais unidades da Federação, mesmo porque 
possuímos associados em todas elas. 

Por que a AASP será importante 
para a advocacia em 2022?
M Á R I O  L U I Z  O L I V E I R A  D A  C O S TA :  A AASP 
tem sido importante para a advocacia ao longo de 
seus 79 anos de existência (completados em janeiro 
de 2022), e acredito que continuará importante 
por muitos e muitos anos, espero que por muitas 
décadas. Cada entidade representativa da advocacia 
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possui características próprias e peculiares. Não 
bastassem a relevância e a qualidade dos serviços 
prestados a seus associados, a AASP, como a maior 
associação de advogados por adesão da América 
Latina, possui importante representatividade no cenário 
nacional diante de outras entidades jurídicas e não 
jurídicas, dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, 
e de quaisquer órgãos públicos e privados. Espera-se 
que o ano de 2022 marque a retomada das atividades 
presenciais, com o que o amparo e as intervenções 
da AASP serão importantíssimos para assegurar 
melhores condições para o exercício da advocacia. 
Temos, por exemplo – e o faremos ainda mais, inclusive 
em conjunto com outras entidades representativas da 
advocacia – atuado em várias frentes de interesse dos 
advogados perante o Poder Legislativo, assim como 
tentado sensibilizar juízes, desembargadores e ministros 
para a necessidade de juntos buscarmos soluções para 
temas como atendimento aos advogados, massificação 
de julgamentos, ativismo judicial e jurisprudência 
defensiva, entre tantos outros. É preciso que todos nós, 
operadores do Direito, compreendamos as dificuldades 
de cada agente envolvido no complexo sistema judicial 
e tenhamos consciência de nossa obrigação de juntos 
batalharmos em prol de uma justiça mais célere, eficiente 
e eficaz. A meu ver, uma prestação jurisdicional mais 
célere e, também, mais falha, superficial, imprevisível 
e incompleta não interessa a ninguém, não interessa 
ao país. Todos perdem com a insegurança jurídica e 
com o descrédito da população em geral em relação 
ao Poder Judiciário, daí decorrentes. Isso pode gerar 
consequências gravíssimas; no extremo, pode levar até 
mesmo à desobediência civil e ao rompimento do Estado 
Democrático de Direito.

Como a advocacia foi afetada pela 
pandemia e como a AASP se prepara 
para ajudar os profissionais a manterem 
seus ganhos e empregos?
M Á R I O  L U I Z  O L I V E I R A  D A  C O S TA :  O tema tem 
sido objeto de constantes preocupação e dedicação da 
AASP, como se pode verificar, por exemplo, da matéria 
disponibilizada na edição nº 3104 deste Boletim, da 
primeira quinzena de maio de 2020. A pandemia afetou 
gravemente a todos, nos mais diversos aspectos: 
pessoais, sociais, econômicos, familiares e profissionais. 
O exercício da advocacia foi impactado de diversas 
formas, gerando grandes dificuldades na condução 
de processos – mais ainda dos processos físicos –, 
nos contatos com clientes, magistrados e servidores, 
na contratação de novos serviços e honorários, na 
participação e no acompanhamento de julgamentos, 
no levantamento de depósitos judiciais, na necessidade 

e na utilização de programas de informática e recursos 
tecnológicos em geral etc. A AASP tem tentado auxiliar 
seus associados em todas essas frentes. Uma série 
de providências já foram e continuam sendo adotadas 
nesse sentido, tais como, entre muitas outras melhorias, 
a criação do Jurisprudência AASP, moderno sistema 
de pesquisa de jurisprudência e jurimetria equivalente a 
sistemas comercializados no mercado por milhares de 
reais e, ainda assim, gratuitamente ofertado aos nossos 
associados. Aperfeiçoamos o nosso procedimento 
de certificação digital, que agora pode se dar inclusive 
on-line. No início de 2022, nossos associados terão 
a possibilidade de cadastrar termos e números 
de processos para a busca ativa de intimações e 
movimentações em processos físicos e eletrônicos. 
Apenas em 2021, digitalizamos, gratuitamente, mais de 
um milhão de páginas de processos patrocinados por 
nossos associados. Temos, atualmente, uma Unidade 
Móvel à qual, por iniciativa da presidente Viviane Girardi, 
outras duas se juntarão em breve; as três circularão 
constantemente pelo Estado de São Paulo e adjacências, 
possibilitando aos nossos associados que nelas 
digitalizem seus processos físicos, obtenham cerificados 
digitais e procedam ao peticionamento eletrônico. 
Esses são apenas alguns exemplos da vanguarda da 
AASP no atendimento aos seus associados, no apoio 
e na facilitação do exercício da advocacia, inclusive de 
forma direcionada ao enfrentamento das dificuldades 
adicionais criadas pela pandemia.

Qual deve ser a marca da sua gestão?
M Á R I O  L U I Z  O L I V E I R A  D A  C O S TA :  Não creio 
que deva haver propriamente uma “marca” da minha 
gestão, até por ser uma gestão de continuidade, 
sempre com foco no apoio e nos produtos e serviços 
disponibilizados aos nossos associados. Ainda assim, 
ficarei muito feliz se, no final de 2022, pudermos 
identificar que o árduo trabalho de toda a família AASP 
tenha realmente contribuído para propiciar ainda maior 
apoio e mais condições para o exercício profissional. 
Será ótimo se toda essa dedicação de conselheiros, 
diretores, superintendente, gerentes, parceiros e 
colaboradores conseguir viabilizar também o aumento na 
participação proporcional, em nosso quadro associativo, 
de advogados jovens (estudantes, estagiários de Direito 
e advogados recém-formados), daqueles integrantes 
dos chamados grupos minoritários ou minorizados 
e de residentes nas diversas regiões do Estado de 
São Paulo e do Brasil. Tudo de forma a aumentar ainda 
mais a representatividade da AASP e a diversidade de 
seus associados, contribuindo para a perpetuação da 
entidade, assim como para o constante aperfeiçoamento 
dos produtos e serviços por ela ofertados.
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Remodelação 
de serviços foca 
a experiência 
do cliente no 
pós-pandemia
Especialistas analisam 
mercado de trabalho e 
identificam os impactos da 
pandemia que remodelarão a 
prestação de serviço.

I N O VA Ç Ã O  &  C A R R E I R A

Ao se adaptarem aos desafios da Covid-19, muitos 
escritórios de advocacia descobriram novas 
capacidades que irão remodelar a prestação de 
serviços jurídicos nos próximos anos. A análise está 
contida no 2021 Legal Trends Report (Relatório de 
Tendências Jurídicas 2021, em tradução livre), 
da empresa norte-americana Clio, que anualmente 
divulga uma pesquisa sobre o futuro da profissão a 
partir de entrevistas com profissionais do mercado. 

O relatório realça o quanto as expectativas dos 
clientes mudaram desde 2020 e como a adoção de 
novas tecnologias impacta o exercício profissional. 
Especialistas brasileiros que estudam o mercado e 
as tendências da prestação de serviço jurídico têm a 
mesma percepção.

“O mundo jurídico está passando por uma fase 
de eclosão, e essas novidades são diferentes das 
já experimentadas. Antes falávamos em futuro 
percebendo tendências apenas a partir de áreas do 
Direito. Agora estamos vivenciando uma mudança 
na própria profissão”, explica Danielle Serafino. 
Ela chama atenção para cinco aspectos em alta 
em 2022: mudanças lideradas pelos clientes, 
automatização de trabalhos repetitivos, foco em 
dados, investimento em tecnologia, e inovação a 
partir de serviços oferecidos por legaltechs.

Os problemas trazidos pelos clientes estão cada 
vez mais complexos, exigindo novas abordagens 
e perspectivas para atender às demandas de um 
mercado em constante transformação. “Por isso, 
uma das tendências que vislumbro para os 
escritórios de advocacia em 2022 é o investimento 
em equipes multidisciplinares. Essas equipes serão 
formadas não apenas por advogados, mas também 
por profissionais de outras áreas, como cientistas 
de dados, legal designers, tecnólogos e engenheiros 
jurídicos. Juntos, todos esses profissionais se 
sentarão à mesa para solucionar as dores dos 
clientes com competência, eficiência e entrega de 
resultados”, avalia Bernardo Azevedo e Souza.

DADOS DA PESQUISA
Um dos pontos de referência mais significativos 
nos últimos dois anos é a adoção em massa 
de tecnologias em nuvem, tendência que foi 
classificada pela pesquisa da Clio em ordem de 
uso pelos escritórios em 2021: 

• 85% usaram algum software de gerenciamento
• 83% atenderam clientes virtualmente
• 79% armazenaram dados da empresa na nuvem
• 73% aceitaram pagamentos on-line
• 62% usaram documentos eletrônicos e 

assinaturas eletrônicas

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

D A N I E L L E 
S E R A F I N O 
Advogada. Graduada 
em Direito (Mackenzie). 
Especialista em Direito 
Tributário (PUC-SP e 
FGV-SP), UX Design 
(IxDF-USA) e Legal 
Tecnology (Bucerius 
Law School, Alemanha). 
Professora de Direito 
Digital (Insper).

B E R N A R D O 
A Z E V E D O  E  S O U Z A 
Advogado. Graduado em 
Direito (PUC-RS). Mestre 
em Direito Criminal 
(PUC-RS). Professor 
de pós-graduação em 
Direito da Feevale-RS. 
Coordenador do grupo 
de pesquisa VisualLaw.
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Os dados da pesquisa também mostraram que 
a maioria (95%) planeja continuar a usar essas 
tecnologias. Outros pesquisadores confirmaram 
essa tendência no setor jurídico. O relatório 
de 2021, da Thomson Reuters, sobre o estado 
do mercado jurídico, descobriu que 84% dos 
escritórios de advocacia pretendem aumentar os 
investimentos em tecnologia após a pandemia. 

Serafino analisa esse dado apontando que, 
diferentemente da compra de equipamentos e 
programas para adaptação a modelos remotos de 
trabalho, o investimento agora vai para a melhoria 
de serviços: aquisição de serviços de tecnologia 
jurídica para otimizar o próprio negócio ou para 
prestar melhores serviços para os clientes. 
“Esses investimentos serão voltados para gerir 
contratos, automatizar documentos e desenvolver 
novas tarefas, além de implementar jurimetria e 
análise de dados”, enumera.

“Com a recente mudança do nome e identidade 
visual do Facebook para Meta, podemos esperar 
novas oportunidades para os escritórios de 
advocacia também no metaverso”, antecipa Souza. 
“Os contornos de atuação no metaverso ainda 
estão sendo definidos, mas escritórios poderão 
inaugurar suas sedes virtuais nesse ambiente, 
inserindo mais detalhes sobre suas áreas de 
atuação, além de links para seus sites e redes 
sociais.” Tudo dependerá da aceitação dos clientes. 

CLIENTECENTRISMO
Como já acontece no varejo, o cliente estará 
no centro de todas as ações dos escritórios 
bem-sucedidos. Segundo as pesquisas e 
especialistas, trata-se de uma exigência de 
mercado, que precisa ser priorizada. “Essa 
mentalidade permite que as empresas antecipem as 
necessidades de seus clientes, muitas vezes antes 
de eles próprios reconhecê-las”, assinala o relatório.

Ao avaliar as possibilidades, vale a pena considerar 
como a natureza de nossas interações mudou 
fundamentalmente nos últimos dois anos. 
Os benefícios que os profissionais do Direito 
observaram na adoção de novas tecnologias 
também se traduzem em benefícios para os 
clientes. E os profissionais que conseguirem 
se adaptar para atender às necessidades de 
seus clientes de forma planejada e proposital 
colherão os frutos. 

Em um mercado jurídico altamente competitivo, a 
demanda do consumidor é o que, em última análise, 
determinará que empresas terão mais sucesso. 
As preferências do consumidor irão inevitavelmente 
variar com o passar do tempo, mas é improvável 
que voltem completamente à forma como eram 
antes de 2020. Um futuro incerto acabará por 
trazer consigo novos desafios a serem superados, 
mas os escritórios que criaram resiliência em suas 
operações por meio da tecnologia estarão mais 
bem preparados para o que está chegando.

Ter sucesso agora é se adaptar ao que os clientes 
desejam. Manter o sucesso no futuro depende 
de o profissional estar preparado para se adaptar 
continuamente a fim de fornecer um trabalho 
estratégico, que alie conhecimento jurídico e dados 
que gerem insights para o negócio do cliente, 
numa parceria que possa ser percebida como 
fundamental para a tomada de decisões. 

CIBERINSEGURANÇA
Em maio de 2021, uma auditoria do Tribunal de Contas 

da União (TCU) identificou que 74% dos órgãos da 
Administração Federal não têm uma política-padrão de 

backup e que 66% das instituições não criptografam 
seus arquivos. A facilidade criou um mercado rentável 

para os hackers, que vendem dados confidenciais 
em fóruns da dark web e até em pendrives em lojas 

do Centro de São Paulo, com preços que variam 
de R$ 300 a R$ 1.500. 

As informações armazenadas nos sistemas do Ministério 
da Saúde são as mais valiosas por terem os registros 

atualizados de mais de 200 milhões de cidadãos, com os 
nomes de pai e mãe, identidade, CPF, número de celular 

e endereço, tendo em vista que a maioria teve que se 
cadastrar recentemente para se vacinar contra a Covid. 
Com esses dados em mãos, os criminosos conseguem 

abrir contas no banco, fazer empréstimos e cartões 
de crédito, e até se filiar a algum partido político.

Além do ConecteSUS, do Ministério da Saúde, 
também foram hackeados o Superior Tribunal 
de Justiça; a Secretaria do Tesouro Nacional, 

do Ministério da Economia; além de 
Departamentos Estaduais de Trânsito.  

Com agências de notícias
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A Lei nº 10.259/2001, que dispõe especificamente 
sobre os juizados especiais federais, estabelece 
como modalidades de recurso os embargos de 
declaração, o recurso inominado e o recurso 
extraordinário. Ademais, excepcionalmente, admite 
o pedido de uniformização de interpretação de lei 
federal, quando houver divergência entre decisões 
sobre questões de direito material proferidas por 
turmas recursais. 

De forma contrária ao procedimento comum 
previsto no Código de Processo Civil (CPC), o rito 
dos juizados especiais federais não comporta o 
recurso especial, ou seja, não há um meio para 
contestar, perante o Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), uma decisão proferida por turma recursal. 

Ainda que tenha de início encontrado resistência 
entre alguns juristas, trata-se de matéria pacificada 
pelo posicionamento do próprio STJ, no enunciado 
de sua Súmula nº 203, verbis: “Não cabe recurso 
especial contra decisão proferida por órgão de 
segundo grau dos juizados especiais”. Com efeito, 
a própria Constituição veda a interposição 
de recurso especial, por ele estar limitado às 
decisões dos tribunais da Justiça Federal e 
Comum (art. 105, inciso II, da Constituição). 

Apesar de pacificada pela aludida posição do 
STJ, eis que, com a Lei nº 10.259/2001, ressurge 

a discussão ante a previsão do procedimento 
de pedido de uniformização de interpretação de 
lei (PUIL), implementado pela Resolução STJ 
nº 10/2007 e pelo art. 31 do Regimento Interno 
da Turma Nacional de Uniformização (TNU), 
aprovado pela Resolução nº 586/2019, do 
Conselho da Justiça Federal (CJF), entendido 
por parte dos juristas como uma maneira de 
burlar a vedação constitucional à interposição 
de recurso especial. 

As semelhanças são notórias. Enquanto o recurso 
especial é admitido nos casos de decisão que 
contraria tratado ou lei federal, ou nega-lhes 
vigência; que julga válido ato de governo local 
contestado em face de lei federal; ou que dá à lei 
federal interpretação divergente da que lhe haja 
atribuído outro tribunal, o PUIL é cabível para o 
exame de questões de direito material e violação 
de súmula ou jurisprudência dominante no STJ. 

De todo modo, já se passaram mais de 20 anos 
de tal inovação, e ela já foi assimilada ao nosso 
cotidiano processual. Aliás, em 2019, na última 
reformulação do Regimento Interno da TNU, 
foi acrescentada a possibilidade de interposição 
do incidente também quando houver divergência 
em relação a julgamento de incidente de resolução 
de demandas repetitivas pelo STJ (art. 31, § 1º, 
da Resolução nº 586/2019, do CJF). 

Recurso 
no Direito 
Previdenciário

Foto: Divulgação

R O B E R T O  D E 
C A R VA L H O 
S A N T O S
Advogado 
especialista em 
Direito Previdenciário. 
Mestrando em Direito 
pela Universidade 
Federal de Minas 
Gerais (UFMG). 
Presidente do 
Instituto de Estudos 
Previdenciários (Ieprev).

T E M A S  AT U A I S  D E  D I R E I T O  P R E V I D E N C I Á R I O

EM VIRTUDE DA CARTA MAGNA, A TNU É A ÚLTIMA 
INSTÂNCIA DA JUSTIÇA PREVIDENCIÁRIA OU 
DEVERÁ CABER RECURSO AO STJ?
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VA R I E D A D E S

A justiça é uma mulher negra
(Casa do Direito, 2021)

“A obra é um convite para pensarmos o direito da encruzilhada na qual nos 
encontramos e da qual narramos. A obra é uma insurgência, uma desobediência 
epistemológica, um brado por justiça e liberdade, ao mesmo tempo que não 
deixa de ser um acalento esperançoso, uma contribuição teórico-afetiva para 
uma sociedade já descrente no futuro”, explica a procuradora federal Chiara 
Ramos, que escreveu o livro em parceria com a promotora de justiça Lívia 
Sant’Anna Vaz. O volume abre a coleção Juristas Negras.

Perícias de engenharia: 
uma visão contemporânea
(Leud, 2021)

Destinando-se a diversos públicos, este livro aborda os diversos ambientes 
consumidores das perícias de engenharia, judicial, arbitral e privado, com 
destaque para os dispute boards. Coordenada pelo engenheiro Flávio 
Figueiredo, a obra reúne 18 autores e apresenta, em 320 páginas e de maneira 
didática, a visão completa das perícias do setor para aprimorar conhecimentos 
de profissionais da Construção Civil e de operadores do Direito. “O livro é 
abrangente e traz as mudanças recentes ocorridas nas leis e normas que regem 
a atividade pericial”, resume Figueiredo.

O contraditório na CPI e no inquérito policial: 
delação – ampliado o vaticínio de 2005
(Paz Jurídica, 2019)

Caio Sérgio Paz de Barros foi o primeiro autor brasileiro a questionar as delações, 
ainda em 2005. Na segunda edição do seu livro, de 2019, ampliou o debate sobre 
a natureza jurídica dos inquéritos policial e civil. Ao promover o exame dos sete 
controles existentes no inquérito policial como segurança da sociedade e do 
imputado, e argumentar pela impossibilidade de o Ministério Público investigar 
infrações penais, o advogado defende a necessidade da presença do incriminado 
às delações realizadas em sedes de inquéritos policiais. Barros analisa as 
investigações parlamentares levadas a efeito pelas Comissões Parlamentares 
de Inquérito e aborda as garantias fundamentais do indivíduo enquanto suporta 
investigações dos agentes do Estado e a incidência do contraditório aos 
procedimentos administrativos. Doado pelo autor, o livro está disponível na 
Biblioteca Élcio Silva. 
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As datas podem sofrer alterações.
Acompanhe as informações nos canais dos órgãos oficiais.EXPEDIENTE

CONSULTA ORIUNDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ADVOGADO – SECRETÁRIO DE ASSUNTOS 
JURÍDICOS DE MUNICÍPIO – CARGO DE DIREÇÃO JURÍDICO – INEQUÍVOCO PODER DE DIREÇÃO 
E DECISÃO – INCOMPATIBILIDADE COM EXERCÍCIO DA ADVOCACIA – ART. 28, INCISO III, E 29 DA 
LEI Nº 8.906/1994 – PRECEDENTES – PERCEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 
NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS PROBATÓRIAS – ESTABELECIMENTO DE MARCO TEMPORAL.
É inequívoco que há conteúdo diretivo e poder de decisão na hierarquia da Administração Pública municipal em questão. 
Não se mostra relevante perquirir se o vínculo funcional do advogado é de caráter comissionado ou efetivo, considerando 
que a incompatibilidade com o exercício da advocacia autônoma, privada, é determinada pelo exercício da função de 
direção e do poder de decisão. Os atos definidos como privativos de advogados só por estes podem ser praticados, sob 
pena de ser caracterizado exercício irregular da profissão. Caberá apurar, no caso concreto, a regularidade, sob o prisma 
da incompatibilidade, de eventual exercício da advocacia autônoma na concomitância com eventual exercício de cargo 
de direção jurídica na Administração Pública. Necessidade de realização de diligências probatórias, em âmbito próprio, 
pelo órgão disciplinar competente e pelo Ministério Público, para confirmação da incompatibilidade apontada. Quanto 
ao percebimento de honorários advocatícios, a consulta desborda do campo de apreciação desta Turma, vez que seria 
necessário adentrar nas minúcias do caso concreto para responder. De qualquer forma, seria necessário o estabelecimento 
de um marco temporal, para apurar se os valores são referentes a trabalhos realizados em período pretérito à nomeação 
para o cargo de secretário municipal, o que, s.m.j., afastaria a configuração de violação ético-disciplinar ou de outra 
natureza. (Proc. E-5.487/2020 - v.m., em 9/12/2020, do parecer e ementa da Rel. Dra. Cristiana Corrêa Conde Faldini, 
Rev. Dr. Sylas Kok Ribeiro - Presidente Dr. Guilherme Martins Malufe).

PUBLICIDADE – SITE – COMPARTILHAMENTO DO MESMO SITE POR ADVOGADOS DISTINTOS, 
EMBORA COM ESCRITÓRIOS VIZINHOS OU NO MESMO EDIFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – 
CAPTAÇÃO INDEVIDA DE CLIENTELA, INDUÇÃO À LITIGÂNCIA E MERCANTILIZAÇÃO DA 
PROFISSÃO – INOBSERVÂNCIA DO PROVIMENTO Nº 94/2000, CFOAB.
Dois ou mais advogados que exercem a profissão individualmente e apenas têm em comum a proximidade física ou 
vizinhança de escritórios não devem compartilhar o mesmo site eletrônico, pois tal agrupamento meramente geográfico 
insinua compartilhamento de apoios e responsabilidades próprios de sociedades de advogados apenas admitidas 
quando registradas na OAB. Incompatibilidade com o Estatuto da Advocacia, com o Código de Ética e Disciplina e com 
o Provimento nº 94/2000, do Conselho Federal da OAB. Impossibilidade de afiançar por completo a independência de 
identidades entre os profissionais, pressuposto para o compartilhamento de estruturas na advocacia. Confusão ao 
cliente passível de ser compreendida como captação indevida de clientela, indução à litigância e mercantilização da 
profissão. Precedentes com pertinência parcial: E-2.958/2004; E-5.433/2020. (Proc. E-5.412/2020 - v.m., em 10/2/2021, 
parecer e ementa do Dr. Décio Milnitzky, vencida a Rel. Dra. Renata Mangueira de Souza, Rev. Dra. Regina Helena 
Piccolo Cardia - Presidente Dr. Guilherme Martins Malufe).

ÉTICA PROFISSIONAL

E X P E D I E N T E  /  É T I C A  P R O F I S S I O N A L

FERIADOS 

MUNICIPAIS

2/2 
Porto Alegre-RS 
Canoas-RS 
Pelotas-RS 

4/2 
Macapá-AP 
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Cumprimentamos os novos associados e os convidamos a aproveitar 
o pacote de benefícios da Associação, concebido para facilitar e 
potencializar o exercício da advocacia, incluindo certificação digital, 
coworking, webmail, guia de custas, calculadora jurídica e muito mais. 
Conheçam todos os serviços no portal aasp.org.br.

ADEMIR DONIZETI FERNANDES
ALESSANDRA ALVAREZ MARTINS CERSOSIMO
ALYNE SIMEONI PAULINO CABRAL
AMARILDO BARBOSA DE SOUSA
ANA CAROLINA MUNARO DE LIMA
ANA CAROLINA TEIXEIRA ROBERTI
ANA CLAUDIA SALVADOR RUFINO
ANA FLAVIA BONILHA FERAUCHE
ANDRESSA CRISTO
ANGELICA LUCHI DE LIMA
ANTONIO MERCHED AZIZ NETO
ANTONIO VITAL BARBOSA
AQUILA DE OLIVEIRA LIRA
AUGUSTO MACHADO DA SILVA
AUGUSTO OLIVEIRA
BARBARA SIMOES BASSETTO
BEATRIS ANTUNES DOS PASSOS
BRUNA SANTOS LAGO
CAMILA DOMINGUES DO AMARAL
CARLOS ALBERTO COLOCA JUNIOR
CHANDRA MILET GUTIERREZ
CLAUDEMIR FRANCISCO DE SOUZA
CLAUDIA PEREIRA DAS NEVES E SILVA
CLISYA DELGADO BARICHELLO
DANIEL GATZK DE ARRUDA
DANIEL HEMERLY FERREIRA
DAVI QUINTILIANO
DEBORA FABRICIO SILVA SANTOS
DENISE NAKAYAMA
DIEGO REINALDO DA SILVA
DOUGLAS LEONARDO CEZAR
EDNA CRISTOFANI
EDUARDO NAOTO SONODA
ERICK TOZATTI ANDRADE
FABIANA FRIAS GERIN
FABIO HARGREAVES HORTA
FELIPPE GUSTAVO CABRAL KUMMEL
FERNANDA PASCUCCI DOS ANJOS
GABRIEL TRENTINI PAGNUSSAT
GABRIELLE MANOEL DE JESUS
GIOVANNA GALANTE
IRIS MIDORI SATO LEDNICK
ISABELA ALBINI MATE
ISABELA GALVANIN MAROSTICA
JAYME BARBOZA DE FREITAS NETO
JENNIFER DE LIMA GOMES
JHONATA WILLIAN RODRIGUES DA SILVA
JOANA PAGANI FAZANO
JOAO PEDRO VASCONCELLOS DE SA REGO
JOSEDIR BARRETO DOS SANTOS
JOYCE AYRAM DA COSTA SENA
JULIANE APARECIDA FORTE

LAERCIO GONCALVES PINTO
LAIS SANTOS DE ABREU CARVALHO
LAUDAIR FERREIRA DE AZARA
LEONARDO WORTMANN GHIARONI
LEVI MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA
LILIAN DE MORAIS SILVA AGEGE
LIVIA GALLO GALVAO CESAR PEREIRA
LUANA RAHAL BELEM
LUCA D ARCE GIANNOTTI
LUCAS CERQUEIRA MONTAL MOREIRA
LUCAS GUILHERME AFFONSO ALEXANDRINO
LUCCA DE SOUSA BRAGA MIGLIAVACCA
LUCELIA FRANCISCA DOS SANTOS PINCERATO
LUIZ GUSTAVO OLIVEIRA DE SOUZA
MANUEL DA LUPA CONCEIÇÃO
MARCELO ARTHUR DE ANDRADE SANTANA
MARCO ANTONIO RIECHELMANN JUNIOR
MARCOS GABRIEL DE SOUZA E OLIVEIRA
MARCOS ROBERTO SANT ANA DOS SANTOS
MARCOS VINICIO DA CRUZ
MARGARETH BELLE CAMILO
MARIA CECILIA MORON FRANCA LUZ
MARIANA STUART NOGUEIRA BRAGA
MARINA FLAVIA SIMONSEN REDFERN
MATHEUS LIRA DE LIMA
MAURO TEIXEIRA DE FARIA
NATALIE VENTURA KALLWEIT
PAMELA MUNHOZ DOS SANTOS
PATRICIA PINHEIRO DE CARVALHO
PAULA DE SOUZA MANTOVANI
PAULO RICARDO BARBOSA DE LIMA
PEDRO HENRIQUE MONTEIRO DOS SANTOS
PEDRO VIEIRA DE BARROS NETO
RAMON EDER CHAGAS GIMENEZ
RAPHAEL DI TOMMASO LUGARINHO DA FONSECA
RENATA MORETE BARROS
RICARDO KENJI SOUZA KUBAGAWA
SILMAR FRANCISCO SOLERA
SILVANO CESAR LORIDO BARRETO
SUELI APARECIDA CRUZ RODRIGUES
THALES NOVAIS RAMALHO
TIAGO BRUNO FONSECA
TIAGO MURARO MARMO
TULIO ROBERTO RAMALHO PONTES
VALDEIR APARECIDO DA COSTA
VANDER FERREIRA DE ANDRADE
VICTOR FELIPE DOROTHEIA
WASHINGTON LIMA MATEUS
WELLINGTON DE PINHO MORAES
WILSON GONCALVES DO CARMO
YVES NADER PERRONE

Obs.: Foi mantida a grafia dos nomes, sem sinais gráficos como acentos, conforme constam do cadastro de associados.

N O V O S  A S S O C I A D O S
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I N D I C A D O R E S

REFERENCIAIS DE ATUALIZAÇÃO

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Portaria Interministerial MTP/ME nº 12/2022

CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS E FACULTATIVOS

EMPREGADO, EMPREGADO DOMÉSTICO  
E TRABALHADOR AVULSO
Pagamento de remuneração a partir de 1º/1/2022
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO

Até R$ 1.212,00 7,5%
De R$ 1.212,01 até R$ 2.427,35 9%
De R$ 2.427,36 até R$ 3.641,03 12%
De R$ 3.641,04 até R$ 7.087,22 14%

SALÁRIO-FAMÍLIA
Portaria Interministerial MTP/ME nº 12/2022

Para o segurado com remuneração  
mensal não superior a R$ 1.655,98 R$ 56,47

ALUGUEL

SALÁRIO MÍNIMO FEDERAL
Medida Provisória nº 1.091/2021, desde 1º/1/2022

R$ 1.212,00

PISOS SALARIAIS MENSAIS/ 
ESTADO DE SÃO PAULO
Lei Estadual nº 16.953/2019 - 18/3/2019

1) R$ 1.163,55 2) R$ 1.183,33*
(*)  Os pisos salariais mensais supramencionados são indicados conforme 

as diferentes profissões e não se aplicam aos trabalhadores que tenham 
outros pisos definidos em lei federal, convenção ou acordo coletivo de 
trabalho, bem como aos servidores públicos estaduais e municipais e aos 
contratos de aprendizagem regidos pela Lei Federal nº 10.097/2000.

MANDATO JUDICIAL
Conforme Comunicado CG nº 1.415/2021, em razão 
de decisão do STF na Adin nº 5.736, reconhecendo 
a inconstitucionalidade do disposto no art. 18, 
inciso II, da Lei Estadual nº 13.549/2009, foi dispensado o 
recolhimento da taxa de mandato no âmbito do TJSP.

IMPOSTO DE RENDA
Tabela Progressiva Mensal (Lei nº 13.149/2015)

BASE DE CÁLCULO ALÍQUOTA
PARCELA A

DEDUZIR

Até R$ 1.903,98 - -
De R$ 1.903,99 até R$ 2.826,65 7,5% R$ 142,80
De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 15% R$ 354,80
De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 22,5% R$ 636,13
Acima de R$ 4.664,68 27,5% R$ 869,36
Deduções: a) R$ 189,59 por dependente; b) pensão alimentar integral; 
c) R$ 1.903,98 para aposentados, pensionistas e transferidos para a 
reserva remunerada que tenham 65 anos de idade ou mais; d) contribuição 
à Previdência Social; e) R$ 3.561,50 por despesas com instrução do 
contribuinte e de seus dependentes (Lei nº 9.250/1995).

SEGURO-DESEMPREGO 2022
Informação obtida no site do Ministério do Trabalho
e Previdência. Calculado com base no salário médio dos
últimos três meses trabalhados e aplicado de acordo
com a tabela abaixo:

FAIXA DE SALÁRIO MÉDIO VALOR DA PARCELA

Até R$ 1.858,17   Multiplica-se salário médio 
 por 0.8 (80%)

De R$ 1.858,18  
até R$ 3.097,26  

O que exceder a R$ 1.858,17 
multiplica-se por 0,5 (50%) e 

soma-se a R$ 1.486,53

Acima de R$ 3.097,26 O valor da parcela será de 
R$ 2.106,08 invariavelmente

NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO

Taxa Selic 0,59% 0,77% -
TR 0,0000% 0,0000% 0,0000%
INPC 0,84% 0,73% -
IGP-M 0,02%  0,87% -
IPCA 0,95% 0,73% -
TBF 0,5927% 0,7191% 0,7609%
UFM (anual) R$ 177,52 R$ 177,52 R$ 195,38
Ufesp (anual) R$ 29,09 R$ 29,09 R$ 31,97
UPC (trimestral) R$ 23,54 R$ 23,54 R$ 23,55
Poupança 0,5000% 0,5000% 0,5000%
SDA (Sistema 
da Dívida Ativa) - 
Municipal

3,981600 4,031400 4,069700

SALÁRIO DE  
CONTRIBUIÇÃO ALÍQUOTA VALOR

R$ 1.212,00 5%* R$ 60,60
R$ 1.212,00 11%* R$ 133,32
R$ 1.212,00 até 
R$ 7.087,32 20% Entre R$ 242,40 (salário 

mínimo) e R$ 1.417,47 (teto)

NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO

IGP-DI/FGV 1,2095 1,1716 1,1774
IGP-M/FGV 1,2173 1,1789 1,1778
INPC/IBGE 1,1108 1,1096 1,1016
IPC/FIPE 1,1030 1,0996 1,0973

* Não dá direito a Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Certidão de 
Tempo de Contribuição
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Emita ou renove 
seu certiicado 
digital! 
Na AASP é possível emitir ou renovar seu certiicado digital em 
nossas unidades, inclusive na Unidade Móvel, e virtualmente nas 
modalidades de renovação on-line e videoconferência ou até 
mesmo no seu escritório. 

Um serviço que oferece qualidade, elimina a distância física, 
evita fraudes e falsiicações, além de diminuir insumos de 
impressão, contribuindo para a sustentabilidade ambiental. 

ConiConira as formas de atendimento disponíveis e emita ou 
renove seu certiicado digital com a AASP: 

  Presencial 
  No seu escritório 
  Renovação por videoconferência 
  Renovação on-line

Visite nossos canais

www.aasp.org.br

Acesse

aasp.org.br
e agende seu horário.


