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ADVOCEF, J O anos no VIII Congresso
No dia em que comemorava o 10° aniversário, em 15 de agosto de 2002, a
ADVOCEF Iniciava seu VIII Congresso, no
Sheraton Rio Hotel & Towers, no Rio de
janeiro. Na solenidade comparece ram autoridades Importantes do Direito, como o
presidente do Tribunal Regional Federal
da 2.' Região, Arnaldo Esteves Lima, a
corregedora do TRF da 2' Região, Mari a
Helena Cisne Cid (que recebeu emocionada homenagem), e o diretor geral do
TRf da 5' Região, Carlos Castro. Outras personalidades a prestigiar o evento foram o
diretor da Federação Nacional dos Advogados, Adérson Bussinger Carvalho, o su-

perintendente Institucional da CAIXA no
Rio de Janeiro, José Domingos Vargas, e o
presidente da Associação dos Advogados
do Banco do Brasil, Cláudio Lamachia.
fize ram parte da mesa os advogados
da CAIXA Isabella Gomes Machado (representando a superintendent e jurídica Dalide
Correa), Luiz Antôn io Alamor Rodrigues
(gerente do jurldlco Rj), Davi Duarte (expresidente da ADVOCEFl, Sônia Caldas (gerente do Jurídico SE), Alberto cavalcante
Braga (gerente do Jurídico BR e ex-presidente da ADVOCEFl, Luis Fernando M iguel
(presidente da ADVOCEF, que transm itia
o cargo I. Darll Barbosa e Sandra Rosa
Bustelll jeslon, estes presidente e vice-presidente eleitos
da Associação.
Na posse da nova Diretoria e dos Conselhos fiscal
Deliberativo,
Luis
e
Fernando Miguel lembrou
que era o primeiro congresso após o aco rdo de novembro de 2001, "uma das
maiores conquistas da
ADVOCEF". O novo presidente, Darli Barbosa, no priJosé Domingos Va'gos, Carlos Castro, Arnaldo Uma e
meiro discurso à frente da
Maria Helena Cisne Cid

I

entidade, disse: ~&1~~~~ir.:;,, ~
"Nós, advogados jC
da CAIXA, acalen- I:.j~""
távamos um sonho: unirmo-nos
na defesa de
um bem comum que pudesse beneficiar e acolher a todos.
Como Instituição formal. esse sonho acabou por ser realizado no dia 15 de agosto de 1992". Darli disse contar com os
profissionais da CAIXA: "Que sejam iluminados para saberem que em alguns
momentos, ao defenderem direitos da
categoria, estarão defenden ~ o a própria
Empresa".
Último a se manifestar na noite, o
desembargador Arnaldo Esteves Lima
destacou os bons resu ltados obtidos pela
parceria antiga com a CAIXA. "Estou na
justiça Federal há 23 anos e sempre tive
a melhor impressão sobre todos os advogados da CAIXA, éticos, competentes."
Ressaltou a Importãncla do fato, por se
tratar de empresa pública. "Tu ~ o isso
leva a que esse trabalho tenha que ser
a cada dia aprimo rado e cada vez mais
apOiado pela Instituição", afirmou.

Entrevista com o
presidente eleito
da ADVOCEF,
Darli Barbosa.

A superintendente
Dalide Correa
anuncia espaço
para negociação.
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Entrevista co m Dar li Barbosa

o Congresso em tempo real
Para o presidente da ADVOCEF, Darli Barbosa, as discussões sobre a situação do advogado da CAIXA
e a homenagem prestada à desembargadora Maria Helena Cisne Cid foram os destaques do VIII Congresso. Mas, na sua opinião, o evento valeu também pelo grande número de participantes e pelos debates de
várias outras questões importantes para a categoria.
BOLETIM - Para que servem os
con!!ressosf
DARLI BARBOSA - Os congressos
são de suma importância a uma maior congregação dos associados. Neles são discutidos e deliberados ternas vitais para a categoria, em tempo real, o que não seria possível ante
o distanciamento geográfico entre os
associados. Nos congressos há, portanto, uma grande concentração de
pessoas e de idéias e aqueles que
ali comparecem têm como objetivo
primordial o debate de questôes irnportantes da categoria. As maiores
conquistas que obtivemos foram
plantadas em congressos. Podemos
citar o Regulamento de Honorários,
discutido e aprovado durante o
I Congresso realizado em Brasília.
BOLETIM - Qual foi, de modo
!!eral, a avaliação do VIII Con!!resso!
DARlI BARBOSA - Foi muito produtivo, contamos com a prese nça de
um número grande de associados,
inclusive do próprio local, e nele foram tomadas decisões importantes
a serem encaminhadas pela
ADVOCEF nesta nova gestão que se
inicia com a minha presidência.
BOLETIM - Que evento mereceu destaque no Con!!ressof
DARLI BARBOSA - Todos os temas
apresentados foram irnportantes, mas
um mereceu atenção especial, até por-

que transcendeu os interesses da própria categoria, que foi a homenagem
feita pela ADVOCEF à desembargadora federal Maria Helena Cisne Cid
pelo seu brilhante trabalho à frente
da Corregedoria do Tribunal Regional
Federal da 2~ Região.

Darli: os congressos são vitais

BOllllM - Quais dos assuntos
discutidos merecerão uma atenção especial da ADVOCEFf
DARLI BARBOSA - Os advogados
juniores, que precisam melhorar suas
condições de trabalho, precipuamente
salariais. Também os demais advogados, pois muitos deles formalizaram acordo para uma jornada de oito
horas na esperança de aumento no
valor da função técnica, pois havia
um compromisso moral por parte

dos negociadores da CAIXA. Não va·
mos esquecer, é claro, dos advoga·
dos que não assinaram o acordo e
que ainda estão com as suas situações indefin idas. Outras questões
são a regulamentação e o cumprimento do acordo de honOlários, pois
existem ainda \árias arestas a ser aparadas, como os honorários relativos
aos processos do FGTS (planos econômiCOS). Já há casos de não cumprimento, por exemplo, nos processos envolvendo a EMGEA.
BOLETIM - AI!!o a ser corri!!ido no próximo Con!!ressof
DARLI BARBOSA - Alguns temas
relevantes poderão ser divulgados à
categoria com bastante antecedência, para que cada congressista venha de sua base com a idéia formada, facilitando o encaminhamento
dos trabalhos. Podemos citar a questão relacionada com as alterações
do Regulamento dos Honorários, por
se tratar de assunto polêmico.
BOLETIM - O que mais pode
ser destacado no VIII Con!!ressof
DARLI BARBOSA - Podemos destacar o excelente trabalho desenvolvido pelos colegas do Rio de Janeiro na organização, e também o
grande comparecimento, fato que,
além de demonstrar a importância
do evento, ainda comprova o interesse da categoria pelos temas desenvolvidos.

Homenagem aos Ilex" da CAIXA
Eles já foram advogados da CAIXA
e hoje mostram, fora da Empresa, "o
imenso leque de alternativas que a
carreira oferece, bastando para tanto
que se utilize bem os conhecimentos". A saudação foi feita por Jorge
Paulo Schlemm Neto, do Jurídico RJ,
que chamou, para serem homenageados, os seguintes ex-colegas:
Bruno Dutra, juiz federal; Dante
Brás limongi, procurador do Estado do
RJ e professor.titular de Direito Constitucional da PUC/RJ; Guilherme Bollorini
Pereira, juiz federal; Gustavo da Gama
V. de Oliveira, procurador do município
do RJ; Holden Macedo da Silva, defensor público federal; Jairo Vasconcelos
do Carmo, juiz de direito aposentado,

coordenador geral de Direito Civil da Araujo, oficial de justiça; Fátima Maria
EMERJ e titular do 4° Oficio de Registro Novelino Sequeira, juíza federal; Jorge
de Títulos e Documentos; Leonardo Batista Fernandes, procurador federal; e
Almeida C. de Carvalho, defensor públi- Maria Letícia Gonçalves, juíza do trabalho.
co do Estado do RJ; Nlzete
Antônia Lobato, juíza federal;
Paulo Braga Galvão, professor
de Direito Constitucional da
UERJ; Ricardo Lopes limongi,
procurador do município
do RJ; Rodrigo R. Lourega de
Menezes, procurador do município do RJ; Rodrigo Ramos
da Silva, procurador da República; e Thiago Mendonça
Boiteux, delegado federal.
Alguns
"ex": Galvão, Ramos, Lourega,
Não compareceram à
Umonge e Bittencourt, com Azomor, do
cerimônia: Iiiliio Nascimento de
Jurídico RJ (segundo a partir da esquerda)

o

lurídico e o Desenvolvimento Urbano

Em sua palestra no VIII Con~res
so, o diretor da área de Desenvolvimento Urbano da CAIXA, Aser
Cortines, elo~iou a atuação do
corpo jurídico nos pro~ramas
habitacionais e destacou o trabalho dos advo~ados feito hoje na
formulação de uma nova política
nacional do setor. Observou também que existe um campo novo
para os advo~ados, influenciado
pelo Estatuto da Cidade, aprovado
em julho de 2001. A lei deverá provocar muitas mudanças, discutindo temas como a ~estão democrática nas cidades. (Leia a entrevista
com o diretor na página 5)
Em al~umas cidades brasileiras,
conforme Aser, mais de 50% dos
domicílios são informais. "Ou seja,
ile~ais . " A le~islação urbana,
elitista, tem contribuído muito para

o

essa informalidade: "Se o mundo
le~al ficar muito distante do mundo real, este vai ficar cada vez mais
distante do mundo ideal". A CAIXA
apliCOU, no setor, R$8,0 bilhões em
2000, R$6,2 bilhões em 2001 e
R$7,5 bilhões em 2002. No meio
rural, estão sendo financiadas 60
mil unidades.
Na elaboração do Pro~rama de
Arrendamento Residencial (PAR), o
diretor disse que, no início, che~ou a pensar: "Seremos a maior
imobiliária do mundo, será que vai
funcionar?" Sua preocupação hoje
é menor, pois o pro~rama é usado em reabilitação de áreas centrais, Imóveis que portanto terão
demanda "para o resto da vida".
Outro dado animador, acrescentou, é a baixa taxa de inadim plência, em torno de 2,01 %.

Na ~enda da área constam a revisão e lançarnento de novos produtos, a formulação nacional de uma
política de habitação (embora não
seja atribuição da CAIXA), o redesenho
do modelo de repasse dos recursos
do Orçamento Geral da União e a
alteração da política de financiamento. Dados que justificam a preocupação da Empresa: com mais de 80%
da população vivendo nas cidades, o
déficit habitacional no país é de 6,5
milhões de residências.
Em relação às propostas de
privatização dos sistemas de saneamento público, Aser disse ser favorável a um consorclamento, para que
a iniciativa privada não explore apenas o "filé mi~non", o fornecimento
de á~ua, deixando ao poder público a "carne de pescoço", que é o
saneamento básico.

,

valor do advogado
da CAIXA

A política do "E isso mesmo"

A CAIXA não respeita a jomada de trabalho
do advogado estipulada pela OAB. segue uma
política eqUivocada de recursos humanos e valoriza a atividade gerencial em detrimento da
atividade Jurídica. A essas queixas, apresentadas no VIII Congresso, acrescentaram-se as relativas às precárias condições de trabalho. As
denúncias foram o destaque do painel "As carreiras Jurídicas e sua valorização", apresentado
pelos advogados Alexandre Lacerda (BR),
Marcelio Augusto Hamdan Ribeiro (Rj) e Bruno
Vaz de Carvalho (Rj).
Atendendo sugestão do advogado Luiz Antônio Alamor ROdri\!ues, \!erente do jURIR/Rj,
a situação dos advo\!ados juniores foi eleita
como prioridade da ADVOCEF. A justificava é a
saída constante de profissionais qualificadOS que
buscam melhores salários e condições de trabalho. Dados da GIPE5/BH mostram que, dos
440 candidatos aprovados e convocados. apenas 285 contrataram com a CAIXA. e destes
apenas 184 permanecem na Empresa.

Mostrando-se indignado com "um quadro de advogados com situações tão dispares", Alexandre Lacerda disse ser Inadmlssivel o tratamento dado pela Empresa ao economlárlo em geral. "Estamos aqui
fingindo que eslá tudo bem, só pode ser: Referiu-se às jomadas de
seis e de oito horas, "em franca contrariedade ao que dispõe o anigo
20 do Estatuto da OAB". Alexandre mostrou valores que, segundo a
Folha de São Paulo, remuneram no mercado os advogados júnior
(R$2.500), pleno (R$3.500) e sênior (R$4.500). numa jomada diária de
quatro horas. A Empresa pode estar gerando outros passivos. disse o
advogado. "O direito não se compadece de absurdos, o aCDido firmado contraria frontalmente o artigo 468 da CLT:
Alexandre deixou um pedido aos co legas que passarem em concursos: quandO saírem da Em presa, façam uma cana à direção, expondo toda a indignação pelo tratamento que tem sido dado aos
advogados.
Para Marcello Augusto Hamdan Ribeiro, a fragmentação é indesejável. Lembrou que. no último concurso, também os técnicos bancários não tinham as mesmas vantagens dos economiárlos. "Dentro da
ideologia da Empresa, eles tinham que saudavelmente disputar as
funções de confiança. que passaram a ser as grandes estrelas disputadas." E não adianta dizer que o administrador eslá errado: é a política
do "É Isso mesmo". Marcello citou medidas eqUivocadas. como a
terceirlzação e a realocação forçada de advogados, defendidas pelos
administradores: "É isso mesmo". diziam. Por Isso, recomenda Marcello,
mesmo diante de uma certa arrogância, a ADVOCEF não deve ter
medo de enfrentar essas situações.
O cargo gerencial é o objetivo do pessoal das agências, não necessariamente o nosso, afirmou Bruno Vaz de Carvalho. "Isso nos tiraria da atribuição primeira do advogado, que é atuar seja preventivamente ou seja em juízo, e que é talvez o que tenha nos levado a
optar pela carreira jurídica. "E o advogado que não tem pretensão de
cargo? Ele vai ficar estagnado dentro do Jurídico?", indagou.

Bruno, Alexandre, Morone, Morcello e
Leonardo

Entrevista com Ase r Cort ines

Um campo novo para o advogado
o diretor de Desenvolvimento
Urbano, Aser Cortines, diz que falar sobre o Estatuto da Cidade e
mostrar o campo novo que se abre
para o advogado foi sua maior contribuição para o VIII Congresso da
ADVOCEF. Aser é engenheiro, tem
52 anos, trabalhou no extinto BNH
(Banco Nacional da Habitação) e
estA na CAl\A desde 1986.
BOLETIM - O VIII contresso da ADVOCEF foi o que o
senhor esperava!
ASER CORTINES - Sim, com
certeza. Ressaltaria, principalmente, o alto !'lrau de interesse dos
participantes pelas questões que
permeiam o desenvolvimento urbano, o que para mim, que venho
me dedicando a elas ao 10n!'l0 de
toda a minha vida profissional, é
muito !'lratificante.
BOLETIM - Da sua panicipação foi possível colher
altum subsídio para a sua
área!
ASER CORTINES - Possuo uma
razoável experiência em formu lação de propostas e pro!'lramas
na área de desenvolvimento urbano, e o jurídico sempre contribuiu de forma decisiva, com importantes subsídios . Cito como
exemplos recentes o PrO!'lrama
de Arrendamento Social - PAR, o
Pro!'lrama de Subsídio para Habitação Popular - PSH, a proposta
de uma nova política nacional
para a habitação e as novas alternativas para o financiamento do
setor de saneamento, todos desenvolvidos e debatidos com a intensa e indispensável participação do Jurídico.
BOLmM - Qual a contribuição mais imponante que
o senhor trouxe aos advotados'
ASER CORTINES - Observo
muito o trabalho dos advo!'lados na
nossa Empresa e percebo que, por
todos os motivos que conhecemos,
o tempo desses profissionais é ex-

tremam ente dedicado a problemas
do passado, que não são poucos.
Então, ter podido mostrar que existe todo um campo a ser trabalhado, todo um novo a ser construído
para um desenvolvimento adequado das nossas cidades, e que esse
novo não se realiza sem uma sustentação jurídica, foi a !'lrande contribuição que eu considero ter deixado com minha participação no
Con!'lresso, ou seja, a real possibilidade do jurídico participar da
construção do novo.

BOLEllM - Na palestra o senhor falou da importância da
qualificação do advotado para
atuar no direito imobiliário e urbanístico. O senhor constata que
há uma carência nessa área'
ASER CORTINES - O Estatuto
da Cidade é uma lei conquistada
pelos movimentos populares, capitaneados principalmente pelo
Fórum de Reforma Urbana. Ela inova o trato da questão urbana,
re!'lulamentando uma série de instrumentos urbanísticos, que interferem diretamente no direito à
Cidade e à propriedade. A CAIXA
é a instituição federal de fomen to ao desenvolvimento urbano e,
como tal, terá que rapidamente
considerar a vi!'lência destes instrumentos e incorporar condutas
adequadas a esta nova realidade.
Ressalto, por exemplo, uma questão: como a CAIXA irá financiar a
construção de unidades para empreendedores que estão constru-

indo com base no direito de superfície. Quem é o beneficiário?
Qual a !'larantia? Outra questão:
a cessão de direito de uso, instrumento que viabiliza a re!'lularização fundiária, tem que ser
aceita como !'larantia de financiamento. Como proceder? Temos
daqUi para a frente uma série de
questões relacionadas ao direito
urbanístico que devem ser respondidas com a!'lilidade e se!'lurança. Portanto, mais do que nunca os adVO!'lados devem estar
atualizados com estas questões,
para que possam responder a
esta nova realidade urbanística.
BOLETIM - Que impressão
ficou, da convivência com os
advotados'
ASER CORTINES - Nas diversas funções que já ocupei na nossa Empresa, sempre fiz questão
de ter o profissional de direito
junto a mim, principalmente nas
!'lrandes decisões. E a minha impressão do seu trabalho sempre
foi a melhor possíve l, dentro do
qual destaco o nível de
profissionalismo. Temos um corpo de adVO!'lados de excelente
nível sem deixar nada a dever a
qualquer outra empresa ou escritório de advocacia.
BOLETIM - O senhor acha
que as áreas jurídica e administrativa estão devidamente
conectadas'
ASER CORTINES - Lamentavelmente ainda não, mas tenho a
convicção que o caminho é esse.
Quanto maior a interação maior
será o sucesso das nossas ações
e mais expressivos os nossos resultados. No comando da DIURB,
bem como nas demais funções
que exerci, tenho buscado exercitar e fomentar a interação e a
harmonia interna na CAIXA. Não
alcançamos o ideal ainda, mas
vamos che!'lar lá, até porque essa
é a vontade da maioria, de todos
que querem o bem coletivo.
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A área jurídica passada a limpo
A ima\1em anti\1a, a reestruturação, o acordo, os profissionais do último concurso, a nova ima\1em - a área jurídica,
em todos os aspedos, foi assunto da superintendente Dalide Barbosa Alves Correa, na palestra e nos debates que se
se\1uiram, no terceiro dia do VIII Con\1resso. O trauma da terceirização sU\1erida, a 10n\1a ne\1ociação, os excluídos do
acordo, a infra-estrutura jurídica, tudo foi lembrado e discutido. Ao final. ficou a palavra da superintendente: há espaço
para negociação, principalmente nas questões do assistente jurídico e dos advo\1ados juniores. Leia os principais
pontos da palestra, nesta pá\1ina e na próxima.

Dorli, Dolide e Wilson Molcher

oJurídico, ontem e hoje
A superintendente lembrou que
em 1998, quando assumiu, havia
"uma espéCie de duas áreas jurídicas na Empresa". A Consultoria, para
atender as demandas estraté\1icas, "e
452 advo\1ados atuando na parte
contenciosa e tratando de questões
que na própri a diretoria eram entendidas como de se\1unda cate\1oria".
Preocupada com a baixa estima dos
advo\1ados, propôs a nova estrut ura
para a SURID, trabalho que está sendo executado. No início, recordou,
houve a experiência "traumática"
com a consu ltoria Azevedo Sette,
que propunha a redução de 80% dos
profissionais. " Esse trabalho não me
preocupou, porque a parte que achei
interessante foi a que detectou os
problemas: falta de controle, falta de
sistematização. Com relação à proposta, ela era totalmente impensável
para uma empresa pública. Mas qual
não foi a nossa surpresa quando a
Superintendência de Desenvolvimento Empresarial. a SUADE, ratificou na
ínte\1ra esse t rabalho."
A pOSição da áreajurídica, levada ao
presidente Emílio Carazzai, denunciava
essa "ausência de visão inte\1rada da
realidade CAIXA" e ressaltava também
a condição dos advo\1ados, de empresa pública, que atuam muitas vezes
pelos interesses da União. Dalide conco rdava com as "premissas" da
terceirização, que considera saudável.
"desde que a \1estão seja feita pela área
jurídica, de uma forma consciente,
como ferramenta de t rabalho, para desafO\1ar o \1rande número de ações e
das ações menos relevantes e não

como substitutivo do corpo de profissionais". Nessas bases, a estrutura
apresentada ao presidente Carazzai
foi aprovada.
Se\1undo a superintendente, na estrutura anti\1a, algumas gestões consultivas, se envolviam al\1um caláter
contencioso, eram devolvidas pela
GECON. "Se a GETEN estava ali do lado,
por que não fazer esse tratamento inte\1rado, de forma sistematizada?" Daí
a criação de uma Gerência Nacional
de Atendimento jurídico (GEAjU), para
as questões emer\1enciais. "Isso faz
parte do res\1aste da ima\1em da área",
disse Dalide, pois o atendimento, hoje
fei to por células, com advo\1ados
especializados, já traz um retorno
positivo.
Num aparte, a vice-presidente da
ADVOCEF, Sand ra jesion, comentou
que estava lendo as deliberações do
primeiro Con\1resso e que dela constavam justamente as conquistas citadas. "Então, se se conse\1uiu muita
coisa, foi através da união que tivemos na ADVOCEF, foi pedindo, deliberando e forçando pra que essas coisas acontecessem."

plano de car\1os e salários." Mas há
espaço para ne\1ociação, admitiu, principalmente sobre a função de assistente jurídico. "Mas dentro da realidade."
Observou que "o nosso acordo só saiu
no momento em que a diretoria da
CAIXA começou a pensar dentro da realidade, elevou o valor, e nós também
descemos um pouco e entramos nessa mesma realidade". A superintendente revelou a sU\1estão do presidente
da EMGEA de transformar os honolários num valor fixo mensal. Disse que
apenas relatava a proposta, ainda não
tinha posição a respeito.
Em resposta a uma reivindicação
de Sandra jesion, a superintendente
disse ser contra "melhorar o acordo",
pois não seria justo com os que o
assinaram . "Até porque somos advo\1ados, temos o dever, mais do que
os outros, de saber o que estamos
fazendo ." Aceitou a possibil idade de
casos individuais, com ações \1anhas
na justiça. "Mas aí é uma questão processual. caso a caso." Sandra explicou que não se referira a uma proposta mais vantajosa para um \1rupo.
"O que eu quis dizer é que a \1ente
pode esperar um momento melhor,
Novos ovansos, com os juniores
como o que teve a\1ora, eése aumeno presidente Darli Barbosa cobrou
to de função."
da superintendente o cumprimento de
A situação dos novos advo\1a"um compromisso moral da
dos da CAIXA vai ser levada à área de
Administração" de melhorar a proposRecursos Humanos, prometeu a suta contida no Acordo de 2001, menciperintendente. Em resposta a um
onando a expectativa de enquaquestionamento de Darli, a superindramento numa função \1erencial. "Vatendente revelou estar encantada com
mos ser esquecidos de
o nível do pessoal do
novol", per\1untou. Asuúltimo concurso e que
perintendente disse que
é preciso fazer al\1uma
a função de supervisor,
coisa para mantê-lo na
dada no primeiro moEmpresa. Roberto Maia
mento na Matriz, havia
observou que o adVO\1acausado muitas reclamado da CAIXA "tem um
ções. "Então vimos que
bem maior a prote\1er,
havia uma distorção.
o bem público, da sociNão se colocou a todos
edade", e que por isso
como supervisor jurídideve ser eqUiparado aos
co porque nós mesmos
quadros das procuradoentendemos que não se
rias e autarquias, ór\1ãos
pode dar função \1eren- Sandra Jesion: conquistas
da mesma estatura da
cial a todos. Temos um pelo união
CAIXA.

•
Entre outros assuntos, destacam-se na A\!enda SURID os
juizados Especiais. "Deixamos
claro na reun ião de diretoria que
o advo\!ado já t em por lei poderes para transi\!ir e não pOderá
ser punido por qualquer decisão
que ele tom e", disse a superintendente Dallde. Mas a Matriz já
está elaborando os parâmetros
de um acordo padrão. Foi reali zado recentemente um curso
em Sâo Paulo, com a AGU e representantes de todos os jurídicos. "Lamentavelmente soubemos que al\!umas pessoas não
estão atuando mais nessas áreas. Tínhamos solicitado que fossem aquelas que pudessem divul\!ar as informações. É importante que o advo\!ado cobre de
suas \!erências."
O advo\!ado Sílvio padilha reclamou qu e, apesar de abarrotados com demandas extras, não
houve modificações nas estruturas dos Jurídicos. Dalide anunciou a vi nda de 102 empre\!ados, apesar de o limite máximo
da Empresa, de 55 mil, já ter

o

sido alcançado. A superintendente criticou a terceirização
feita em al\!uns jurídicos, já que
a autorização para acordo nos
juizados é específica para advo\!ado do quadro, conforme também ent end em o ministro Ruy
Rosado e outros.
Se\!undo informações das áreas responsáveis, não será autorizada por enquanto a criação de
novas REjUR nem a admissão dos
novos escriturários. Tampouco
sairá a\!ora a carreira para escriturário no jurídico, porque a
reestru-turação não está finalizada. Uma proposta deverá estar
pronta até outubro. Números de
hoje, fornecidos pela superin tendente: 554 advo\!ados, 381
escriturários e 850 esta\!iários,
para cuidar de 1.300.000 processos.
Outro ponto importante da
A\!enda diz resp eito ao FTGS e
aos planos econômicos. "Depois
da vitória, a\!ora temos um problema, das liquidações, execuções de sentença. Está sendo estudado." Outro ponto é a atua-

O

a CAI
"A Empresa quer que o adVO!lado
não seja um mal necessário. Ela quer
que a área jurídica sej a um facilitador
de ne\!óciOs, não no se nti do de permitir tudo, mas de apresentar altern ativas.
Se o administrador qu er um produto qu e
não é Viável daquela form a, se o advo\!ado tem conheci ment o profundO da
parte operaCional, como tem acontecido, ele tem condições de apresentar altern ativas de solução . Hoje não che\!a
mais o produto form atado, para que a
\!ente se manifeste sobre ele. Começamos a analisar qualq uer produt o da
CAIXA lo\!o no se u iníci o. "

ção institucional. "Estamos fazendo de uma forma mais sistematizada. Antes, tínhamos o
problema e íamos ao judiciário.
Hoje, não. O Dr. Alberto está
CUidando dos tribunais superiores, no jurídiCO Re\!iOnal de
Brasília, e tem feito um trabalho institucional muito forte."
Esse objetivo é facilitado com a
descentralização de unidades,
com a qual não concordava antes, quando che\!ou a apoiar a
proposta de redução para dez
jurídicos.
Uma atuação consultiva preventiva: está na A\!enda para evitar que os assuntos che\!uem ao
Contencioso. Foi fortalecida especialmente na Matriz e pretende-se repetir nos jurídicos. "É
também onde fazemos a nossa
ima\!em na Empresa, que só
lembra que existe Contencioso
quando estoura al\!um problema muito sério. Mas o Consultivo é a nossa vitrine, é onde o
admin istrador passa a reconhecer a importância da área jurídica."

As unidades da área
GETEN: "Parecia que ia ficar esvaziada. Deve ser a unidade
maior de orientação contenciosa. Não tem que ficar se pre ocupando com a demanda do dia-a-dia das áreas. Tem qu e se preocupar com a orientação macro. Muitas vezes o colella recebe aquela
citação, e é um caso totalmente novo, ele está assoberbado de
trabalho e tem que parar para desenhar novas teses. Dentro desse
papel, a GETEN tem procurado constituir allluns Ilrupos para que
estudem situações novas. Em São Paulo, recentemente, um Ilrupo
preparou uma peça-padrão, que é um facilitador."
GERID: "Tem uma importância fundamental. Tem a ver com
controle, não só do sistema corporativo. Étambém uma forma de
apresentar soluções para as questões que mais afligem as unidades jurídicas, a questão tecnolóllica, lançamentos de dados no
sistema. Enfim, hoje a GEAjU e a GffiN não se preocupam com as
questões administrativas das unidades."
GEAj U: "Nessa caem todas as questões emer!)enciais, onde a
área tem demanda, e setem que atender prontamente.lndependente de um caJáter consultivo ou contencioso. Uma atuação por
célu las, onde temos advollados vinculados por matérias, dentro
de uma especialização."

Emo~ão

e solidariedade na homenagem
a Maria Helena Cisne Cid

o texto foi o ponto alto da cerimônia dE abertura do VIII Congresso dos Advogados da CAIXA. Lido
por seu autor, Jorge Paulo Schlemm
Neto, exaltou o trabalho ético e
corajoso da desembar-gadora federal Maria Helena Cisne Cid, como
corregedora geral do Tribunal Regional Federal da 2a Região. A homenagem foi também uma demonstração de solidariedade, pois
Maria Helena vem recebendo ameaças por investigar irregularidades
em sentenças judiciais. Os próprios
advogados
da
CAIXA
freqüentemente enfrentam problemas na defesa da Empresa, por conta de decisões de alguns dos juízes
investigados.
Após a leitura (leia o texto abaixo), Maria Helena foi aplaudida de

pé. Emocionada, disse que nunca
havia recebido homenagem igual.
Manifestou sua alegria em ver os
adVO!lados reunidos para discutir
problemas relacionados àjustiça.
"Temos muitos obstáculos nesse
nosso Brasil complicado e só conseguiremos resolver fazendo exatamente isso, nos reunindo, trocando idéias, tendo um agir ético. Às
vezes as coisas acontecem e dá assim um pouco de vontade de pendurar a chuteira. Mas ouvi uma vez
uma frase: o mundo será o que nós
fizermos dele. Então, se cada um
de nós fizer um pouquinho, nós
vamos conse!luir melhorar as
coisas."
A desembargadora referiu-se à
CAIXA como "uma instituiÇão ética, que está sempre como parcei-

Maria Helena: solidariedade da CAIXA

ra nos grandes investimentos, em
todos os ramos". Saudou ajustiça,
"essa musa inspiradora de todos
nós, que a gente procura, que a
gente luta para encontrar". E exortou novamente contra o desânimo:
"Vamos lutar. Feliz é aquele que
acredita na beleza dos seus sonhos.
Eu acredito que a justiça vá triun far. Eu acredito, eu quero acreditar,
eu acho bom acreditar" .

Tributo a"' ética
Destacadamente, queremos afirmar que nos sentimos mais seguros
ante a fi!lura da desembar!ladora Maria Helena Cisne Cid, e muito honrados com a presença de V.Exa. em nosso Con!lresso.
Repudiamos, de forma cabal e
indi!lnada, todas as violências de que
V.Ex'. tem sido alvo, como ameaças
contra a vida e seqüestros que pretendem atin!lir até familiares.
Nos declaramos marcialmente solidários, entoando em coro vivas e
hurras ao trabalho empreendido por
V.Exa. à frente da Corre!ledoria da Justiça Federal, que como um Cid - O
campeador, batalha contra os infiéis,
pela ética, pela correção, pela inte!lridade de um poder que só é reconhecido como tal quando sentido como
a expressão própria da justiça como
resultado.
Ante a violência crescente no cenário nacional, a concentração ile!lítima da riqueza e a disseminação covarde da pobreza, há que se perse!luir
e acompanhar o etos exemplar da
desembar!ladora, para reverter o sentido arriscado no caminho atual, cujos
passos finais nos parecem iminentes,

similar a outros casos na América,
onde a corrupção endêmica, acompanhada da traficância endinheirada
dos ricos, eslá usurpando a cidadania
de todos.

Jorge Paulo: leitura emocionada

É um conforto lembrar de Maria
Helena Cisne Cid, e de outros alicerces da nação e da vida pública do país,
como pessoas especiais, consistentes,
éticas, que expressam em atos, palavras e obras a imensurabilidade da !lrandeza humana, com toda a beleza que
uma existência di!lna pode abran!ler.
E ainda se some a vitória da realidade frente ao preconceito, já que em
torno da mulher representada por
V.Exa. há um bem-vindo conlin!lente,

ocupando espaços, !lerando fatos e
dados de conteúdo consistente, de
inestimável valor, de qualidade, de firmeza, do que é justo, encerrando os
predadores da cidadania e mostrando
o quanto melhores podemos ser, onde
podemos ir e aonde podemos alcançar sob uma ótica muito mais humana
e própria da mulher quando administra o que quer que seja.
E naqueles momentos de lamenlável viver, quando a dor nos acomete, quando presa das circunstâncias adversas que parecem ameaçar a crença
no melhor destino, nosso espírito busca ener!lia vital em exemplos cidadãos
como o de V.Exa., para retomar o élan
perdido.
Os advo!lados da Caixa Econômica Federal pedem a V.Exa. que aceite
as nossas mais reverenciadas homenagens, a nossa solidária companhia
em sua jornada, e o nosso mais entusiasmado aplauso.

Texto de Jorge Paulo
Schlemm Neto, advogado do
Jurídico Ri, na homenagem da
ADVOCEF à desembargadora
Maria Helena Cisne Cid

-(omissões preparam
as propostas
Já estão constituídas as duas comissões que vão
formular as propostas a serem encaminhadas à Administração para melhorar a situação dos advogados da
CAIXA. Uma vai tratar da equiparação dos juniores, a
outra do enquadramento dos assistentes técnicos e jurídicos. Fazem parte da primeira comissão os advogados Clélio Amorim Nobre Guedelha Martins (BA). Fabiano Jantalia Barbosa (RJ) e Flávio Silva Rocha (BR/RJ). A
segunda é composta pelas advogadas Izabel Urquiza
Godoi Almeida (PE), Margit Kliemann Fuchs (RS) e
Sandra Rosa Bustelli Jesion (SP), vice-presidente da Associação.
A criação de duas comissões visa facilitar os trabalhos, mas elas devem manter contato para a uniformização do resultado. O grupo que estuda a situação
dos juniOres tem prazo até 27 de setembro, o dos assistentes até 5 de outubro. O presidente Darli Barbosa
pediu que a categoria participe, enviando sugestões.
Já foi encaminhada também, à GERID, uma proposta de alterações no Normativo de Honorários, de
forma a melhor espelhar o acordo firmado entre a
ADVOCEF e a CAIXA.

Sede vai para
Londrina
Na prestação de contas da gestão anterior, o extesoureiro Davi Duarte informou que a ADVOCEF tem
em caixa a importãncia aproximada de R$ 581 mil,
com o parecer do Conselho Fiscal, referente ao ano
de 2001, aprovado pela Remígio, Rocha & Consultores SC LIda.
Outras questões foram encaminhadas no último
dia do VIII Congresso no Rio:
- venda da sede de Porto Alegre e aluguel de
uma em londrina;
- realização do IX Congresso Nacional em Goiás,
em 2003, com descontos suplementares aprovados de duas parcelas de R$ 50, de advogados associados e não associados;
- acompanhamento pela ADVOCEF das apurações
sumárias, sindicâncias e tomadas de conta especial. se o associado desejar;
- o rateio de honorários será devido ao advogado, após o seu desligamento do quadro, na proporção de um rateio por cada ano trabalhado,
até o limite máximo de seis rateios.

A ADVOCEF

e

." .
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Até que ponto a ADVOCEF está empenhada em defender os interesses do advogado jÚnior? Bruno Vaz de Carvalho levantou a questão lembrando que em junho
havia completado um ano desde a chegada dos primeiros juniores e há apenas um
dia tinha ouvido finalmente a pOSição da
entidade. " Eu me associei à ADVOCEF na
primeira semana, mas out ros colegas demoraram a se associar e até hoje estão recalcitrantes. Seria mesmo a ADVOCEF o órgão representativo do advogado júnior?"
Apesar de discordar de que haja discriminação pela ADVOCEF, Jorge Paulo
Schlemm Neto admitiu que a entidade deve
ser mais firme nessa discussão. "Porque
sempre esteve claro que há uma diferença salarial. de carreira, de denominação nas
estruturas administrativas que não se justifica. Nós como advogados temos a obrigação de militar para que não haja a criação
de passivos trabalhistas", afirmou . Observando que a questão poderá trazer grandes prejuízos para a Empresa, Jorge Paulo
sugeriu que a ADVOCEF promova discussões nas unidades.
O presidente Darli Barbosa aceitou em
parte as reclamações de Bruno e
conciamou a participação dos junio res. Falou da época em que ingresso u no Jurídico, em 1984, quando a discriminação era
tal a ponto de serem diferentes as diárias
pagas aos advogados novos e antigos. "Foi
através de luta que conseguimos dissolver
a distinção. Nossa esperança é que isso também ocorra com os colegas novos." Darli
alertou que não se pode pretender a eqUiparação de um dia para o outro. Também
discordou de uma sugestão de Bruno, de
criar um cargo específico na ADVOCEF para
os juniores. "Já vamos estar fazendo uma
diferenciação na própria categoria", disse,
lembrando que convidou colegas do último concurso para compor a di retoria da
Associação . O ex-presidente da entidade,
Davi Duarte, lembrou que o último Boletim da ADVOCEFaborda a questão dos novos, em editorial de primeira página.

Em busca do Normativo perfeito
A tercei rização de processos
releva nt es e de p ro ce sso s d e
rec uperação de créd it o e m que
há llarantia real con stitu e m as
principais d ificu ldades para a arrecadação de hon orários. A opinião é do advollado Salvador
Co nllentino (BR), que trabalhou
na e l aboração do Manual
Normativo . Outro obstáculo importante foi a necess i dade de

aprovação do docu mento por todas as áreas operaciona is e nvolvidas, no total de 12. Tudo isso just ifica a existência de im perfe ições
no Man u al, que preci sam se r
corrillidas.
No debate no VIII Conllresso,
fo i apontada a o m issão do Manual quanto aos honorários d evid os
pela EMGEA. Também foram discutidas as questões do rep asse

dos hono rários de processos
terceirizados e as estratéllias necessárias junto ao Judiciári O para
que, nos casos de sucumbência
recfproca, os honorários sejam palloS pela parte ao advollado da
parte contrária, sem a compensação. Ficou definido que a
titu lari dade do direito de executar os honorários é da ADVOCEF e
não da CAIXA.

uem pa a quem na sucumIJência?
Sucumbência reciproca e compensação de honorários: é cabível? Equem
P<l!!a quem? Segundo o advogado Éder
Maurício Pezzi López, o tema tem gerado questionamentos, "pela falta de clareza com que tem sido tratado pela
doutrina e, sobretudo, pela j urisprudência". No texto a seguir, Éder, do Jurídico
de Porto Alegre, explica a tese que apresentou no VIII Congresso:
"Não obstante em muitosjulgamentos os juízes afirmem que a compensação não significa a isenção de honorários, o que ocorre na prática é que os
advogados da CAIXA não recebem qualquer valor tocante à sucumbência reciproca, muito embora juridicamente eficiente a sua atuação, o que se afigura
eqUivocado, não só em razão da lei processual civil vigente, mas em função dos
termos do acordo fi rmado em 2001
com a CAIXA.
O problema surge do fato de que o
conceito jurídico de compensação de

honorários advocatícios, na forma do art.
21 do CPC, é tecn icamente incompatível com o Estatuto da Advocacia, visto
serem diferentes credores (advogados)
e devedores (partes). No entanto, considerando que a j urisprudência é quase
unânime em acolher a compensação,
esta deve ser compreendida como uma
forma de fazer com que o advogado seja
remunerado pela própria parte beneficiada por sua atuação, na medida em que
foi vencedora.
Assim, em havendo sucumbência
reciproca, o juiz deve explicitar na sentença qual a proporção do decaimento
de cada parte, ou determinar que seja
fixada em liquidação de sentença, fixando critérios próprios para tanto. Deve-se
buscar judicialmente que, ainda que haja
compensação dos honorários, seja fixado o seu valor, em montante fixo ou
percentual, para que se possa dar liquidez
e exeqÜibilidade ao crédito.
No caso do acordo celebrado em

2001, não há disposições expressas relativamente à forma de cobrança dos
honorários nesses casos, o que não
inviabiliza o crédito, visto que, pelas disposições do acordo, s. m. j., os advogados da CAIXA têm direito a pelos menos
S% do benefício econômico obtido, seja
ele recuperaçao de crédito ou redução
no valor da condenação nas ações em
que a CAIXA for ré. Igualmente, há lacunas nos normativos atinentes aos pagamento de honorários, que não contêm
disposições expressas relativamente aos
casos de sucumbência recíproca.
Em realidade, o dire ito existe, e os
valores são bastante expressivos. O que
falta é que haja por parte dos advogados um empenho no sentido de buscar
formas de Implementar a cobrança dessas verbas, e, nesse sentido, fundamentai é a atuação da ADVOCEF, para que
se possa, a nível nacional, implementar
rotinas administrativas e orientações de
atuação j udicial."

RE8 ou REPIJIN?
A opção de migrar ou não para
o plano de benefícios REB não deve
ser feita agora, Esta é a recomendação que será dada pela ADVOCEF
aos associados, deCidida após o de·
bate ocorrido no VIII Congresso . A
conclusão é que nào se sabe ainda

qual o melhor plano para os empregados, pois, segundo foi estabelecido nas discussões, os seus efeitos
estão sujeitos a acontecimentos futuros.
Dois estudiosos do tema apresentaram opiniões diferentes.
Amanda Cardoso, do jurir/RS, disse
que a migração não é interessante
para os empregados porque se per-

derá a garantia oferecida pela CAtXA, cuja verdadeira intenção é o
enxugamento para privatização. Por
isso, entende que é preciso reivindicar reajustes no REPLAN para manter os benefícios definidos ou, ao
menos, impor modificações nas re·
Altair e Amando (com Darli no centro):
gras do REB.
já Altair Rodrigues de Paula, do as discussões vão continuar
jurir/PR, afirmou que a garantia da
CAIXA não será perdida com a opção
Ao fina l do debate, conclui u-se
para o REB, pois o processo judicial que devem ser buscadas mais inforcontinuará em tramitação . Para o ad· mações e que a ADVOCEF vai aprevogado, há vantagens e desvanta- sentar propostas para a melhoria dos
gens nos dois planos, nenhum ofe- planos, Para mais subsídios, será conrece a segurança que apregoa e é sultado o plano da CASSI, do Banco
dificil saber qual o melhor.
do Brasil.

Como se faz um congresso
Uma falha a ser corri~ida no próNo início de maio saiu a definiximo? Se~undo o hoje experiente
ção de que o VIII Con~resso da
j ailton, a ADVOCEF deve dar aos
ADVOCEF seria mesmo no Rio de jaor~anizadores maior autonomia, orneiro, entre os dias 15 e 18 de a~os
to. "Tínhamos muito tempo, certo? É
çamento préViO e antecedência de
pelo menos três meses. Um ~rande
o que parecia", diz hoje um aliviado
acerto foi reunir no Con~resso aue feliz j ailton Zanon da Silveira. Na
torid ades do Judiciário, ex-advo~a
sua primeira vez como or~anizador,
dos da CAIXA e autoridades da Emo advo~ado teve ao lado o insepalável
presa.
" Ficamos muito felizes em
jo r~e Paulo Schlemm Neto ("Ficávapoder homena~ear os cole~as que
mos falando até altas horas") e os não
hoje alUam em outros ór~ãos públimenos abne~ados Le onardo Almeida,
cos. São ~randes
Fabiano jantalia Barami~os que deibosa, Bruno Vaz de
xaram saudaCarvalho e Leonardes." Outro ~ran
do Kataoka, todos
de momento, diz
cole~as do Rio de
jailton,
foi a hojaneiro. Além da comena~em
à
laboradora Patrícia
desembar~adora
Coelho, empre~ada
Maria Helena Cisaposentada da CAIne Cid . "Apesar
XA, que no primeide ser um dos
ro momento tratou
poucos que sabia
das passa~ens. Dedo fato e conhepois a tarefa foi
cia
o texto - eu
para Porto Ale~re,
e o Dr. jor~ e
passando o evento
Jailton e Roberto: parceria
Paulo mant ivea ter dois comanmos
o
assu
nto
em
se~redo - , anda
dos e al~uns problemas, até a afinaassim fiquei emocionado."
ção total. "O pessoal de POA foi dez,
Foi importante também ver o
especialmente o Dr. Roberto Maia,
presidente do Tribunal Re~ional Feum parceiro constante", elo~ia hoj e
deral, Arnaldo Lima, re~istrar a comj ailton.
petência do advo~ado da CAIXA. E
Satisfeito com o resultado do traouvir um diretor, Aser Cortines, fabalho, j ailton até se diverte ao lemlar da importância do jurídico no diabrar de suas an~ústias. "Se antes do
a-dia
da Empresa. " É que, além das
Con~resso você me per~untasse
homena~ens propriamente ditas,
como eu me sentia, eu resp onder ia:
queríamos re~istrar o valor do admuito preocupado". É que de repenvo~ado da CAIXA no Rio de j aneiro
te a equipe se viu com apenas 20 dias
e em todo o Brasil, em contraponto
para convidar os palestrantes e autoà injusta falta de reconhecimento
rid ades. Mas os contatos foram ótique ainda persiste em al~uns setomos, os convidados confirmaram a
res da Empresa, que acaba levando
presença na hora, deu tudo tão certo
a uma baixa estima dos profissioque jailton hoje abençoa a própria
nais, como frisou a Dra. Dalide em
sorte. "Eu sempre notava nos consua palestra. "
~ressos a ausência dos cole~as do
Valeu a pena, portanto? "Sim,
Rio . Queríamos mudar essa situação
queríamos um con~resso marcante
e por isso fizemos convocações conse acho que conse~uimos . A sentantes. Resultado: quase todos os adsaçâo do dever cumprido é ~ra
vo~ados daqui compareceram. Foi
tificante ."
muito bom ."
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o dos

uizados Especiais

As três partes envolvidas com
XA é a grande vedete dos juizados,
num dos j uizados do Rio, informou
os juizados Especiais Federais - o
infelizmente, superando o INSS
que nas ações de clientes de bancos tem aplicado a jurisprudência
judiciário, a Defensoria Pública da
por vários corpos" . Comentando a
União e a CAIXA - foram reunidas
inversão do ônus da prova, disse
formada nos juizados Especiais Espara discutir o assunto no VIII Conque nem sempre deve ser aplicataduais.
gresso: os j uízes Daniella Motta e
da, pOis o objetivo da j ustiça é,
A Defensoria
Guilherme Bollorini Pereira, o defensor públiOutro ex-profissioco Holden Macedo da
nal da CAIXA, atual deSilva e o advogado da
fensor público da
CAIXA Fabiano j antali a
União no Distrito FedeBarbosa. " Deles, os
ral, Holden da Silva coj u izados, espera-se
mentou alguns artigos
muito, espera-se uma
da Lei 10.259/2001 e sarevolução na sociedalient ou que a CAIXA
de, para a solução dos
deve começar a fazer
seus conflitos", disse o
acordos. Afirmou que
apresentador do enexistem decisões judicontr o, Luiz Antônio
ciais no Distrito FedeAzamor Rodrigues, ge- Mesa dos debates: Fabiano, Holden, Azamor, Bollorini e Oaniella Motta
ral que determinam a
rente do jurídico do
Citação da CAIXA para
Rio de janeiro. Leia, abaixo, a sínsempre que possível, a verdade
defesa e comparecimento à auditese do encontro. A participação
material. Recomendou que a CAIência no prazo de 15 dias. O motida CAIXA está na matéria ao lado.
XA deve argüir o cerceamento de
vo seria a condição da Empresa, de
defesa, nas ações em que a propessoa jurídica de direito privado,
ar
va a ser apresentada for de difícil
sem direito às prerrogativas das pesprodução.
A juíza do 1a juizado Especial
soas jurídicas de direito público.
Guilherme Bollorini, ex-advoFederal do Rio de janeiro, Daniella
Com a afirmação não concordaram
gado
da
CAIXA
e
atual
magistrado
Motta, iniciou dizendo que "a CAImuitos dos advogados presentes.

o

Falta

coordena~ão

A CA IXA tem, a cada mês,
1.400 novos proc essos nos
juizados Especiais Federais, sendo 65% refe rentes ao FGTS e 27%
previstos nos direitos do consumidor (saq ues indevidos, re\!istros
no Serasa, constran\!imentos na
porta \!iratória) . O restante refere-se ao INSS (5%) e outros. Os
dados foram apresentados no VII I
Con\!resso pelo advo\!ado Fabiano jantalia Barbosa, que se baseou em sua experiência no jurídico do Rio de janeiro.
Se\!undo Fabiano, as dificuldades vividas por ele e seus cole\!as
têm ori\!em na própria área jurídica (falta de autorização para acordos, falta de profissionais e equipamentos), em outras unidades
(práticas comerciais equivocadas,

para os Juizados

falta de informações, desinteresse, dificuldade de obtenção de documentos) e também no judiciário. Aqui a causa são petições mal
elaboradas e falta de documentos. As conseqüências, explicou
Fabiano, trazem prejuízos financeiros que poderiam ser evitados,
além do des\!aste perante o público e o judiCiário, além do
estresse dos profissionais.
Entre as alternativas para solucionar ou ao menos reduzir sensivelmente os problemas, Fabiano su\!eriu a criação de uma Coordenação dos jEFs, uma melhor
estruturação das áreas envolvidas
e o estudo do perfil das demandas para revisão de procedimentos . Fabiano alertou para uma
mudança também na atuação

dos advo\!ados, que deve ser predominantemente preventiva. Para
isso, concluiu, será necessária
uma maior aproximação com a
área ne\!OCial, através de \!rupos
de trabalho.

Fabiano Barbosa: buscar contata
com a área negociai

