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Editorial

Por 

Tiago de Mello Cunha
Presidente do Instituto brasileiro dos

pequenos e médios escritórios e da

Comissão de qualificação da gestão dos

pequenos e médios escritório da OAB/RJ.

Membro da Comissão de Direitos

Humanos da OAB/RJ

QUE VENHA 2021,
COM AFETO.
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O ano de 2020 foi um ano extremamente difícil para o mundo, para o Brasil, e
consequentemente para a advocacia. Os pequenos e médios escritórios muitas
vezes, por não entenderem a necessidade da profissionalização sofreram de
maneira mais aguda com os efeitos da pandemia.
O que é certo também foi o crescimento que esse período trouxe para este
segmento e com esse horizonte que se devem construir as novas perspectivas
para o ano que se avizinha, que por mais que se mostre ainda com obstáculos
eles já não serão mais tão imprevisíveis. 
Tudo que foi acumulado pelo IBPEA
nesse ano será utilizado de maneira
continuada, já tendo sido criada
diversas pontes para novas conexões
com pessoas e novos projetos que
estão borbulhando para no novo ano. 
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E mais do que projetos e construção de reflexões, o grudo do IBPEA tem
entendido que ele é feito de pessoas! E que seu DNA se transmuta
continuamente a cada nova relação que ele cria, formando uma rede expansiva
de conhecimento, mas também de afeto. E o mais impressionante, afeto
construído a distância. Forjado por meios tecnológicos. O afeto sendo a base
para o associativismo da advocacia deve e pode ser a base para quebra de
paradigma para o que se conhecia de uma advocacia que não se reconhecia
nem como um segmento próprio há pouco tempo, mas que agora entende que
pode e deve se aproximar para criar novas possiblidades conhecidas como,
quem sabe um efeito de externalidade de rede, ou possibilidades que nem
foram ainda preconcebidas.

.Que o ano de 2020 tenha gerado
aprendizado para todos e que 2021
venham com os desafios necessários para
o crescimento dos pequenos e médios
escritórios saiam vitoriosos!

Obrigado a todos que
acompanharam e contribuíram
ao IBPEA!

BPEAI
INSTITUTO BRASILEIRO

DE PEQUENOS ESCRITÓRIOS
DE ADVOCACIA
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SEDE FÍSICA – 
TER OU 
NÃO TER 
EM 2021

    Por 

    Amanda Claro
Gestora de empresas mestre em International

Business and Management pela University of

Westminster, em Londres, no Reino Unido. Advogada

graduada em Direito pela Universidade de São

Paulo. Co-fundadora da Rede Feminista de Juristas

e do Projeto Trabalho e Assédio. Sócia Fundadora

em Claro & Serrano Advocacia. Consultora em

gestão de recursos humanos, processos de

reestruturação com foco em pessoas e em

programas corporativos para diversidade de

gênero, sexual e cultural. Como advogada, atua nas

áreas de direito individual do trabalho, direito de

família, direito das mulheres e da população LGBT 
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A pandemia da COVID-19 trouxe um novo elemento para um dilema
comum aos PMEADVs: ter ou não uma sede física?
Antes da pandemia, a sala, o espaço para receber clientes, as
estações de trabalho em edifício comercial e o endereço para exibir
no cartão de visitas representavam a concretização do projeto do
pequeno escritório, a parte palpável do negócio, capaz de transmitir
verdade, confiança e sucesso, para pares, clientes e para nós
mesmos. 
Mas 2020 forçou o fechamento das sedes e acelerou em anos uma
transição que os entusiastas do teletrabalho sempre esperaram. E
como toda mudança, sempre há aqueles que a recusam e preferem
o jeito tradicional de trabalhar. Em realidade, diversos escritórios de
maior porte rechaçaram o potencial de transição para um modelo de
teletrabalho, mesmo que ele signifique evidente redução de custos
como aluguel, energia elétrica, telefonia e internet, manutenção e
equipamentos. A histórica necessidade de controle sobre o trabalho
em grandes firmas foi responsável pelo retorno precoce às sedes
físicas e pela tentativa de restabelecer tudo como era antes.
Mas devem os PMEADVs imitar as grandes firmas? PMEADVs
possuem uma vantagem competitiva ainda pouco explorada: a
flexibilidade na estrutura organizacional. Organizações de menor
porte (e principalmente as com menos tempo de existência) tem
mais facilidade de testar maneiras diferentes de desenvolver o
mesmo trabalho. A cultura é mais maleável, os investimentos são
mais baixos e menos arriscados, e as transições são mais eficientes –
de maneira que os resultados são vistos mais rapidamente.
Assim, com um cenário pandêmico ainda incerto para 2021 e anos
seguintes, e com um mercado em geral mais aberto à comunicação
através de tecnologias, o investimento em uma sede física soa como
uma aposta anacrônica para PMEADVs.
Podemos novamente liderar a inovação nos formatos de gestão de
escritórios de advocacia, adotando partir de escolhas gerenciais
planejadas um modelo de trabalho remoto – que em realidade é
totalmente alinhado com os valores basilares da identidade da
profissão, liberal por excelência: autonomia e flexibilidade.
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A larga expansão dos Processos Judiciais Eletrônicos, somada ao
desenvolvimento de tecnologias de gestão e meios de comunicação
e atendimento avançados, permite a construção de uma estrutura de
primeira linha para PMEADVs. Assim, o investimento em uma sede
física pode ser substituído por um investimento menor, porém mais
eficiente, em uma estrutura em nuvem – que é não apenas
tecnológica, mas também humana e
cultural. 
O escritório em nuvem bem gerido e organizado será capaz de
cumprir com o compromisso ético de zelo e sigilo por informações e
documentos, gerar valor a partir de ferramentas e cultura de gestão
de conhecimento e produzir serviços a partir de trabalho intelectual
focado em eficiência, não em volume.
Todo um paradigma de gestão de tarefas emprestado de grandes
escritórios com sedes físicas deve ser rompido, promovendo uma
cultura solidária e não competitiva, permitindo circulação de
conhecimento e colaboração.
De acordo com Roberta Vasconcellos, CEO do BeerOrCoffee, para
uma cultura remota bem sucedida é necessário confiança entre os
pares, organização e disciplina individual, comunicação e
transparência entre todos, rituais para construção de relações
pessoais próximas e acompanhamento de resultados a partir de
métricas pré-definidas.
Esta cultura exige alto grau de responsabilidade, o que não deve ser
visto com desconfiança pelas lideranças, mas como uma
oportunidade de desenvolvimento de valores históricos basilares da
advocacia. Caberá a uma gestão de RH robusta – outro investimento
que deve ser levado à sério por PMEADVs -, para garantir
alinhamento, cooperação e não competição, bem como para treinar
habilidades como autogestão, foco e resiliência.
O sucesso na gestão de um escritório em nuvem – um formato
inovador e moderno – pode servir como o cartão de visitas para
serviços também inovadores, e compor a imagem que o escritório
passa a seus clientes. O atendimento presencial de clientes, quando
puder ser retomado, pode acontecer em coworkings ou em parceria
com outros escritórios para compartilhamento de salas. Para 2021
vivamos o futuro: apostemos no investimento em escritórios em
nuvem.
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OS BENEFÍCIOS 
DE SER UM PMEADV

   Por 

   Gabrielle Rocha
Advogada. Sócia fundadora do escritório

Gabrielle Rocha Advocacia. Graduada em

Direito pela Uni La Salle RJ e Graduação

incompleta em História pela UERJ – FFP.

Atuou como conciliadora no TJ/RJ, no

setor jurídico e controladoria

de grandes bancas. Secretária – geral

adjunta no Instituto Brasileiro de Pequenos

Escritórios de Advocacia - IBPEA, Membra

da Comissão de Gestão e Qualificação

dos Pequenos e Médios Escritórios de

Advocacia da OAB/RJ e Membra da

Comissão da Advocacia Correspondente

da OAB/RJ
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Um dos benefícios de ser um Pequeno e Médio Escritório de
Advocacia (PMEADV) é conseguir ter uma advocacia artesanal, feita
de forma individualizada, com um volume pequeno de processos na
base de dados do escritório e, consequentemente esse profissional
terá tempo para esmiuçar o caso, seja realizando busca de
jurisprudências ou realizando novas teses, já que geralmente nesse
tipo de demanda, os casos não são comuns, e não chegam ao
escritório de forma repetitiva, então de fato demandam maior
análise para a busca da sua melhor solução.
Percebo que ter um PMEADV tem suas peculiaridades e vantagens
para o advogado e para a parte, pois o cliente receberá o
atendimento de forma especial e exclusiva para aquela demanda, e
o advogado reforçando toda essa especialidade na entrevista com o
cliente, agregará valor àquela prestação de serviço e,
consequentemente fechará um bom contrato de honorários.
Esse modelo de advocacia artesanal visa personificar os
atendimentos ao cliente, dando uma atenção redobrada ao
interesse do cliente e transmitindo a ideia de que aquele caso é
único e importante, e que por isso merece um cuidado especial.
Assim, percebemos um modelo de trabalho que foge do padrão
tradicional, e do que foi utilizado por muito tempo pelas grandes
bancas de advocacia, que geralmente trabalham com demandas
repetitivas, com grande volume e com repetições de modelo de
peças processuais.
Outro benefício de ser um PMEADV é poder ter maior autonomia nos
processos e na própria rotina, ter flexibilidade de horários e de
recebimento de honorários.
Circunstâncias totalmente diferentes que, ocorrem quando se atua
como advogado associado de uma grande banca de advocacia, pois
geralmente nesses grandes escritórios, e em especial no contencioso
de massa, lugar que preserva a feitura dos prazos com agilidade e
sem grandes análises, pois o escritório já fornece modelo de petição
e de tese a ser adotada por aquele advogado associado.
O advogado do PMEADV tem que compreender que clientes não são
apenas números, inclusive o cliente é a razão de existir do
advogado. O patrono precisa empreender todos seus esforços na
dedicação às suas causas por mais simples que pareçam ser, pois no
fim das contas, o seu nome está sendo avaliado e será divulgado
positivamente ou negativamente após o fim do processo ou até
mesmo durante.
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Outra vantagem é que o PMEADV geralmente não precisa ter
escritório físico, pois ele não precisa contratar vários estagiários e
advogados para atuar em conjunto, tendo em vista que não se trata
de grande volume de processos. Inclusive, notamos que em tempos
de pandemia os custos fixos de um escritório físico, se devidamente
avaliado, se torna um gasto que pode ser evitado.
Claro que neste debate entorno se é melhor o escritório ser
totalmente virtual, híbrido ou fixo, deve ser levado em conta à
realidade e preferência de cada advogado, não sendo possível
expor uma única opinião e indicá-la como adequada.
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PRÁTICA HUMANIZADA: 
UMA PROPOSTA
CONTEMPORÂNEO À
ADVOCACIA E SUA
IMPORTÂCIA NO 
CONTEXTO SOCIAL

    Por 
    Fernanda Costa
Advogada, Professora, Palestrante,
Articulista com especialização em
Processo Civil, Advogada/sócia do
escritório Ferreira da Costa Advogados.
Membra da CDHAJOAB/RJ -Comissão de
Direitos Humanos e Assistência Judiciária –
Ordem dos Advogados do Brasil do Estado
do Rio de Janeiro, Membra da Comissão
da Jovem Advocacia do Instituto de
Pequenos e Médios Escritório do Rio de
Janeiro –IBPEA e Integrante da Comissão
da Mulher do Sindicato dos Advogados do
Estado do Rio de Janeiro.
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A indispensabilidade do advogado à administração da Justiça é mais
que um garantismo constitucional, equivalendo-se à importância de
seu cargo na sociedade, além de trazer a institucionalização de um
Estado Democrático de Direito e ser provido de desígnios para
assegurar à concretização da juridicidade com os mandamentos do
direito de defesa, do contraditório e do devido processo legal.
Com o dinamismo da sociedade aliado à expansão dos
conhecimentos através da internet, tem-se observado o advogado
como um agente social, aquele que vai dar conta da efetiva
transformação social e que propicia segurança e bem-estar aos
indivíduos em situação de risco e/ou vulnerabilidade social
configurando-se como um agente de cooperação, e desta forma,
menos beligerante.
As mudanças e inovações tecnológicas, sem dúvida, tem trazido
praticidade e celeridade nos mais diversos âmbitos, mas os
advogados deverão estar atentos à esta nova proposta de
advocacia humanizada para a ela se ajustarem.
Desta forma, essa nova advocacia se apresenta de forma resolutiva
na satisfação de interesses mútuos, contribuindo para a
coletividade, podendo se atentar com o que pode ser reverberado
de forma positiva e harmoniosa no que diz respeito às garantias
constitucionais.
Neste novo contexto pode-se substanciar a questão da advocacia
não ter mais parâmetros burocráticos e sim tendências que evoluem
a defesa de direitos difusos; logo o advogado não exerce apenas
uma atividade profissional e sim a efetiva aplicabilidade do Direito.
Por ter constantes mutações nas normas constitucionais e leis em
geral, faz-se necessária uma particularização, propondo-se soluções
singulares a cada caso, havendo, assim, uma maior propensão na
humanização na advocacia, podendo desta forma se ajustar à cada
realidade e necessidade, consolidando importantes avanços sociais.
Nas demandas interpessoais, faz-se importante ressaltar a questão
da empatia, que vem proporcionar ao advogado uma visão do seu
cliente de forma mais compreensiva, em seus contextos e relações
com todos os envolvidos em qualquer que seja o conflito.
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Quanto mais a humanização pautar a relação do advogado com seu
cliente, mais será nítido o reflexo da satisfação para ambas as
partes, fazendo com que a classe advocatícia possa, a todo tempo,
reformar conceitos e construir conclusões sobre a real importância
do profissional advogado, trazendo perspicácia às suas atuações.
Por fim, este ínterim vem a contribuir de forma positiva para uma
responsabilização coletiva e uma necessária transformação do
mundo em um lugar melhor.
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MEU ESTAGIÁRIO SE
FORMOU MAS NÃO
CONSEGUIU FAZER A
PROVA DA OAB.
COMO EFETIVAR?

    Por 
    Amanda Claro
Gestora de empresas mestre em International
Business and Management pela University of
Westminster, em Londres, no Reino Unido. Advogada
graduada em Direito pela Universidade de São
Paulo. Co-fundadora da Rede Feminista de Juristas
e do Projeto Trabalho e Assédio. Sócia Fundadora
em Claro & Serrano Advocacia. Consultora em
gestão de recursos humanos, processos de
reestruturação com foco em pessoas e em
programas corporativos para diversidade de
gênero, sexual e cultural. Como advogada, atua nas
áreas de direito individual do trabalho, direito de
família, direito das mulheres e da população LGBT 
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Estudantes de direito quintoanistas passaram por diversas angústias
este ano. Aulas à distância, provas desafiadoras, dúvidas sobre se a
formatura chegaria. Mas para aqueles que conseguiram se formar,
resta agora o limbo do título de bacharel sem aprovação no Exame
de Ordem.
A OAB, acertadamente, cancelou todos os seus exames de 2020 por
motivo de saúde pública, mas isto resulta na impossibilidade de
efetivação em 2021 como advogados e advogadas de estagiários e
estagiárias quintoanistas em escritórios. Para evitar a perda de
talentos valiosos em razão de uma questão burocrática, o contrato
de trabalho por tempo determinado pode ser uma saída. 
A CLT em seu artigo 443, §§1º e 2º disciplina o contrato de trabalho
por tempo determinado, ou a termo. Este tipo de contrato é
justificado pela transitoriedade do serviço – neste nosso caso de
bacharéis no limbo, a transitoriedade é justamente a falta do
registro na Ordem, que impede a execução de atividades exclusivas
da advocacia.
O termo prefixado exigido pela Lei será a obtenção da aprovação
no exame de ordem e o registro na OAB - requisito para inclusão no
contrato social, associação à sociedade de advocacia ou
formalização de contrato de trabalho de advogado.
Atingido o requisito que permite a formalização de um contrato mais
benéfico a todas as partes – posto que mais valioso e de maior
status -, o contrato de trabalho a termo se resolve.
Mesmo que se fixe como termo a aprovação no exame e a obtenção
do registro na OAB, é importante salientar que o contrato de
trabalho a termo tem prazo máximo de 2 anos. E sendo o termo um
evento que exige postura ativa e deliberada do empregado ou
empregada, é possível fazer constar cláusula que obrigue a
realização de todos os exames de Ordem oferecidos enquanto
perdurar o contrato de trabalho.
A não realização da obrigação que levará ao termo, o que em última
análise acaba por deliberadamente impedir a resolução do contrato,
pode ser motivo para justa  causa, sob a rubrica de desídia (art.
482, ‘e’ da CLT) ou ato de indisciplina (art. 482, ‘h’ da CLT) – sempre,
por óbvio, observada a proporcionalidade diante da ultima ratio que
é a justa causa.
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A contratação como assistente jurídico, seguindo as normas
coletivas da categoria, é de rigor. Piso salarial, vale-refeição,
reajustes e outros benefícios devem ser observados, com correta
anotação em CTPS. Deve-se procurar o sindicato patronal das
sociedades de advocacia da sua base territorial para buscar a
convenção coletiva aplicável e respeitar, desde a redação do
contrato, os direitos nela estabelecidos.
O contrato de trabalho é uma ótima oportunidade para estipular
regras de teletrabalho – muito úteis neste período de pandemia.
Previsões quanto as atividades a serem realizadas (art. 75-C da
CLT), e sobre os equipamentos de trabalho (art. 75-D da CLT) são
detalhes que devem constar do contrato.
O banco de horas (art. 59, §§2º e 5º) também poderá ser instituído
no contrato de trabalho, servindo esta cláusula específica como o
acordo individual escrito determinado pelo §5º. 
Finalmente, o contrato de trabalho por tempo determinado é uma
ferramenta riquíssima que traz a oportunidade aos escritórios de
advocacia de manterem estagiárias e estagiários de bom
desempenho. Além de ser um retorno positivo por sua excelência,
também traz vantagens para o escritório, que durante o contrato de
estágio já despendeu recursos, financeiros e intelectuais, para o
treinamento e integração dessas pessoas na cultura da empresa.
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TIPO DE PERFIL
 NO INSTAGRAM

    Por   
    Jéssica Brito   
Sócia fundadora do Blanco e Brito

Sociedade de Advogados,
advogada trabalhista, cursos de

extensão em compliance
trabalhista, professora de direito

do trabalho no curso Portal
Entenda Direito, membra da

comissão da mulher do sindicato
dos advogados do RJ, membra do

IBPEA e da escola de gestão da
OAB/RJ. E-mail:

advocacia@blancoebrito.com.br
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O ano de 2020 mudou a vida de todo mundo! A pandemia
ocasionada pela COVID 19 provocou dor e perdas, mas também
transformou comportamentos, tecnologias e modos de trabalho que
impactaram o marketing, assim, não é surpreendente reconhecer o
crescimento explosivo da área do Marketing Digital.
E nesse cenário o instagram ganhou destaque. Estudo realizado pela
IAB mostra que hoje são 1 bilhão de usuários ativos por mês: o
Instagram é a 5ª rede social mais popular do mundo, atrás do
próprio Facebook (2,6 bilhões de usuários), do YouTube (2 bilhões),
do WhatsApp (2 bilhões) e do WeChat (1,2 bilhão).
Kotler (2017) diz que a missão do marketing é um processo social por
meio do qual pessoas e grupos de pessoas satisfazem desejos e
necessidades com a criação, oferta e livre negociação de produtos
e serviços de valor com outros. Quando levamos esse entendimento
para a internet, fazemos a mesma coisa, mas usando canais
disponíveis nesse meio. Por isso, os advogados estão cada vez mais
presentes no instagram, essa ferramenta pode ser uma plataforma
de atração de clientes na advocacia.
E o primeiro passo é definir qual o tipo de conta utilizar, pois o
Instagram disponibilizou para seus usuários:

Conta pessoal: para usuários comuns que querem
compartilhar seus momentos com amigos e familiares.

�
Conta comercial: para empresas que querem se conectar
com seus clientes, público em potencial, fãs.

Criador de conteúdo: para influenciadores digitais,
infoprodutores que trabalham produzindo conteúdo para
internet.

O tipo de conta mais indicado para o (a) advogado (a) é a
comercial, pois essa modalidade traz vantagens como a
possibilidade de acompanhar métricas e resultados, para que você
consiga trabalhar as estratégias de marketing da melhor forma, uma
vez que esse recurso permite acompanhar os seus resultados e
aprimorá-los sempre que necessário. Lembrando sempre dos limites
éticos no que tange a publicidade na advocacia, toda postagem
deve ser feita com discrição, moderação e com a finalidade
exclusivamente informativa.
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Uma dúvida entre muitos usuários do instagram é saber se é possível
misturar a conta pessoal com a profissional. Pois bem, não basta
criar uma rede social e não ter estratégias, é necessário conhecer o
seu público e focar as estratégias de marketing jurídico para os
usuários corretos. Isso é o que chamamos de marketing direcionado,
essencial para captar leads que realmente podem se converter em
clientes.
Ou seja, se o seu público alvo é direito tributário para empresas,
dificilmente os seus pretensos clientes vão te procurar pela foto do
seu bichinho de estimação que você postou no feed, mas se o seu
seguimento for alguma área relacionada com direito veterinário, pet
shops, direito dos animais em geral, isso pode gerar um
engajamento.
É o tipo de perfil que chamamos de lifestyle, que significa estilo de
vida, são advogados que mostram um pouco de sua rotina pessoal
nas redes sociais, para criar uma conexão com os seus clientes e
oferecer uma advocacia mais humanizada. Mas cuidado, até as
postagens da sua rotina devem ser direcionadas e com foco! Pois
esse tipo de perfil se não for usado com muita estratégia, pode
afetar a credibilidade do conteúdo proposto e atrair um público que
não é o que você deseja.
Uma dica é ter dois perfis, pois o Instagram permite que você
cadastre duas contas no aplicativo, modificando facilmente qual
delas está ativa no momento da postagem.
Pois bem, não basta criar um perfil, para conseguir bons resultados é
importante conhecer as práticas mais adequadas para
profissionalizar a página e engajar o público, podemos concluir que
essa rede social para advocacia pode ser considerada uma nova
forma de aquisição de clientes, mas a palavra chave sempre será:
Estratégia!

Bibliografia:
KOTLER Philipp, marketing 4.0 do tradicional ao digital, 2017, GMT
editores ltda, Rio de Janeiro.
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ADVOCACIA
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Promulgada em 1988, a atual Constituição da República Brasileira é
um real marco na história dos direitos humanos no país, seja por
demarcar a ruptura com o regime da ditadura militar, seja por
garantir as liberdades civis e positivar no ordenamento jurídico o
combate à discriminação, demandando do Estado a tomada de
medidas afirmativas na busca pela igualdade material e a inclusão
social de grupos politicamente minorizados. 
A militância histórica dos movimentos feministas brasileiros teve
significativas conquistas no tocante à busca pela igualdade de
gênero, desde a própria declaração genérica de que todos são
iguais perante a lei, até a garantia de direitos específicos, como a
vedação à desigualdade salarial fundada no gênero; a liberação do
trabalho desempenhado por mulheres em ambientes insalubres; a
vedação à exigência de atestados de gravidez ou esterilização
como condição à contratação; dentre outros.
Ocorre que, embora a Constituição tenha afirmado que todos são
iguais perante a lei, a prática nos revela que alguns são “mais
iguais” do que outros. Se a luta por condições de trabalho
isonômicas é uma urgência no contexto de apelo para a
emancipação das mulheres na sociedade, ela decorre da própria
realidade que denota marcadores de diferença social gigantescos,
cuja base é assentada em critérios de gênero, classe e raça. 
Nosso dia-a-dia revela a existência da divisão sexual do trabalho a
partir de uma lógica patriarcal de submissão das mulheres: ao
mesmo tempo em que a sociedade trata as tarefas domésticas e de
cuidado como subvalorizadas, essas tarefas são impostas às
mulheres, são lidas como naturais do “feminino”, se lhes subtraindo o
caráter de trabalho, que resulta no desempenho gratuito e
obrigatório de infindáveis atividades. 
É o mesmo que dizer que a mulher está submissa “à sua própria
natureza” e não a uma construção social, de modo que quando a
mulher desempenha esses trabalhos, ela não está trabalhando, mas
“cumprindo seu papel” - embora, contraditoriamente, todo esse
trabalho seja indispensável para a manutenção da sociedade.   
Em razão disso, muito embora nosso ordenamento jurídico seja
enfático na determinação de que discriminações decorrentes do
gênero devem ser coibidas e punidas, o problema da divisão sexual
do trabalho é ainda anterior e permanece não solucionado. 
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Numa sociedade que valora as pessoas a partir do que elas
produzem, o trabalho invisível e desvalorizado produzido pelas
mulheres resulta na desvalorização delas enquanto sujeitos. 
Uma consequência dessa noção simbólica de valorização é o teto de
vidro que impede as mulheres de alçarem posições hierárquicas
superiores nos seus trabalhos. E mesmo dentro da categoria mulher,
é importante destacar as diferenças na trajetória profissional
trazidas pelo racismo e pela LGBTfobia.
Em relação às mulheres negras, como aponta a advogada Marcelise
Azevedo: “as mulheres negras (…) elas não podem nem pensar no
teto de vidro, porque elas já estão na porta de vidro, uma porta que
não permite que elas entrem, elas ficam olhando de fora” [1] .
Em relação às pessoas transvestigêneres, infelizmente os órgãos
responsáveis pela produção de dados sobre a advocacia ainda não
incluíram em suas pesquisas critérios de avaliação de identidade de
gênero, o que dificulta, senão impede por completo, a apresentação
de dados oficiais. No entanto, a experiência pessoal me revela que
muito raramente essas pessoas ingressam nas bancas de advocacia
mesmo tendo carteirinha da OAB. Quando ingressam, desempenham
funções precarizadas.
Qualquer proposta de mudança precisa partir da realidade de que
as mulheres desempenham em média 21,3 horas por semana com
atividades domésticas [2]. É necessário considerar que, segundo a
OIT, quase 22% das mulheres são retiradas do mercado de trabalho
em razão de necessidades afetas às atividades do lar.  
Assim, ações afirmativas não devem parar apenas na contratação de
mulheres, mas na efetiva construção de condições para que elas
permaneçam no trabalho e, ainda, que tenham chances de crescer
na carreira - e que os critérios para crescimento levem em
consideração a divisão sexual do trabalho.
O escritório Pinheiro Neto Advogados, por exemplo, conta com
apenas 15 mulheres ocupando os cargos de sócias, em comparação
aos 93 homens que são sócios. Em relação ao recorte racial e de
identidade de gênero, o escritório não possui esses dados.   
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Em 90 anos de história, a OAB nunca foi presidida por uma mulher. O
conselho federal conta com apenas 20 mulheres, ao lado dos 61
homens (dos quais apenas um é negro e nenhuma mulher é negra). 
Tanto o dado relativo ao escritório Pinheiro Neto quanto o dado
relativo à OAB demonstram um crescimento de representação, se
levarmos em conta a história de ambos. Em 14 de dezembro de
2020, a OAB aprovou a paridade de gênero nas próximas eleições: a
partir de agora, para registrar uma chapa é necessário alcançar a
cota de 50% de mulheres, bem como a cota racial de 30%. 
Por ora, nos resta esperar que as eleições da OAB não sigam a
infeliz trajetória das eleições do nosso país, em que as cotas de
gênero foram burladas por candidaturas laranja. É comum que
mulheres, pessoas negras, pessoas LGBTIA+ e pessoas com
deficiência acabem encontrando seu lugar na advocacia de
pequenos escritórios. Talvez, grandes mudanças estejam nas mãos
de pequenas bancas.
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É muito importante que o ponto de partida de uma atividade
profissional seja a reflexão acerca do plano de negócios. A prévia
organização do mundo das ideias, a enumeração dos objetivos, a
estruturação do caminho, a definição de um cronograma e o
desenhar de planos de segurança, trará impactos positivos do
desenvolver da sua jornada.
Essa constatação já se fazia presente em cenários vivenciados até
então, vindo o contexto marcado pela pandemia potencializar a sua
relevância. O ano de 2020 está marcado por uma imensidão de
desafios, de toda ordem, que resultou na necessidade de
reconfiguração dos modelos organizacionais de trabalho, desde o
profissional autónomo, até os pequenos, médios e grandes
escritórios.
De um modo geral, é possível vislumbrar que os mais afetados ou,
até mesmo os que menos conseguiram lidar com as consequências
dessa situação, foram aqueles que por razões diversas não tinham
um bom plano de negócios, o que inclui um planejamento de
contingência.
O planejamento deve iniciar com uma análise realista do hoje,
somado ao que se visa alcançar no futuro. É através da visualização
desses dois pontos – presente e futuro - que será possível construir o
caminho.
Um bom plano de negócios perpassa pela definição da sua
atividade, seguida da definição do público alvo, do estudo quanto a
melhor forma de acesso e comunicação para com o referido público,
do mapeamento do que é considerado como importante aos olhos
dessa audiência, do levantamento dos recursos financeiros
disponíveis para a usa organização e estrutura profissional, da busca
por formas de otimizar os seus custos e de tornar a sua oferta mais
atrativa e plena possível.
O mais importante nesse passo não é ter todas as respostas, mas ter
conhecimento sobre as ferramentas e as fontes de informação que
poderão auxiliar na criação do seu plano e no aprimoramento de
eventual rascunho. A começar pelas ferramentas, deixo a indicação
do Business Model Canvas, idealizado pelo escritor e empreendedor
suíço, Alexander Osterwalder, com premissas advindas do design
thinking, disponível online e gratuitamente.
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Trata-se de um gráfico que será preenchido por você, a detalhar –
dentre um série de elementos primordiais ao seu negócio - quais são
as suas principais atividades, quem são os seus clientes, quais são as
dores dos seus clientes e como você pode melhor solucionar esses
percalços, qual é o perfil dos seus clientes, que proposta de valor
você pode agregar ao seu público alvo, como e qual é a melhor
forma de comunicação com o seu destinatário final, que tipo de
relacionamento essa audiência espera, quais são os elementos que
servirão de base para que você consiga precificar melhor a sua hora
de trabalho, quais são os segmentos que mais geram receita para a
sua atividade e o que você deseja que prepondere, quanto/quais
recursos você necessita para organizar a sua atividade, como você
pode otimizar os seus custos, no que você precisa investir para
continuar a ter uma oferta interessante, quem são os seus parceiros
estratégicos, entre tantas outras definições que trarão mais clareza
sobre o caminho a ser percorrido e a sua verdadeira linha de
chegada.
Em relação às fontes de informação, não podia deixar de mencionar
a própria a Escola de Gestão da Ordem dos Advogados-RJ, o IBPEA
e também informações disponíveis, por exemplo, no SEBRAE.
Nas aulas promovidas pelo IBPEA no transcorrer do ano de 2020, o
Sr. Dr. Antonio Paulo Barça, professor, advogado e Vice Presidente
do IBPEA e o Sr. Dr. Leonardo de Cairo Mello, professor, advogado e
Presidente da Comissão de Mercado do IBPEA, por exemplo,
demonstraram o quanto é mais vantajoso constituir uma sociedade
de advogados à permanecer na qualidade de advogado autónomo
sob a ótica fiscal, além do próprio cunho identitário e de
posicionamento de mercado, conforme também muito bem pontuado
nas aulas pelo Sr. Presidente do IBPEA, professor e advogado, Dr.
Tiago de Mello Cunha.
Nas referidas aulas, outros grandes e ilustre professores, também
advogados, apresentaram soluções tecnológicas gratuitas que
auxiliam na organização das atividades do escritório e, ainda,
propuseram reflexões conjuntas a respeito da rotina de gestão de
clientes e comunicação interna e externa, para que ocorram de
forma mais assertiva e otimizada.
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A participação nesses encontros faz com que seja possível repensar
a própria organização enquanto atividade (sim, a advocacia não é o
escritório físico; a advocacia é o conjunto de todos os atos que
você, na qualidade de profissional, pratica desde a hora que acorda
até a hora em que vai dormir) bem como os recursos disponíveis e a
sua respectiva alocação, à luz da melhor disposição possível.
Para o próximo ano, como sugestão especialmente destinada aos
pequenos escritórios, quem sabe não é válido pensar em firmar
parcerias com outros colegas de áreas de atuação diversas da sua
para que possam dispor, conjuntamente, de uma capacidade mais
vasta de atendimento? Talvez também repensar a sua estrutura
física, vindo a compartilhar com algum colega de sua confiança ou
até mesmo considerar a utilização dos recursos disponíveis pela
Ordem dos Advogados como as salas de atendimento e/ou um outro
tipo de espaço como o coworking, como forma de minimizar o seu
custo mensal para que possa alocar esse recurso em investimentos
de formação académica, por exemplo, para agregar mais valor à
sua atividade e expandir a sua área de atuação? 
A oferta de local para coworking, inclusive, aumentou
significativamente nos últimos anos e conta com propostas
destinadas a cada necessidade, de forma mais acessível que o
custeio fixo de um espaço, com localização estratégica,
possibilidade de utilização de sala própria de forma ilimitada ou,
então, com a utilização por número de horas pré determinado, a
possibilidade de reserva de salas de reunião para atender demandas
específicas, a estrutura de equipamentos eletrônicos, entra tantas
outras opções que, a depender, poderá materializar uma opção para
a melhor alocação dos recursos disponíveis na sua atividade, sem
contar a partilha com colegas de outras áreas que poderão, com as
próprias experiências, somar para a sua prática.

É tempo de repensar e otimizar.

Vamos juntos!
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PMEADVS:
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Desde a graduação em Direito aprendemos a pensar na advocacia
pela ótica dos grandes escritórios. Está incutido em nossas mentes
um  referencial de advocacia que não permite vida pessoal, que
custa a saúde, que nos restringe, exige de nós comportamentos
padronizados, e sobrevaloriza os perfis masculinos, brancos,
cisgêneros e heterossexuais. 
O mundo vivenciou uma primavera feminista está vendo o
crescimento da luta antirracista e está sofrendo com uma pandemia
que nos trancou em casa e nos forçou a refletir sobre a efemeridade
da vida e sobre nossas escolhas. Para os gestores de PMEADVs, é um
momento chave para desvencilhar-se dos padrões antiquados de
grandes escritórios, permeados pela lógica masculina, branca,
cisgênera e heterossexual.
São os PMEADVs as firmas com maior potencial de romper com os
formatos tradicionais que tanto excluem mulheres, LGBTIA+, pessoas
não-brancas, pessoas com deficiência, dentre outros marcadores
sociais da diferença, e produzir formatos inovadores de estrutura
organizacional.

*Gestora de empresas mestre em International Business and
Management pela University of Westminster, em Londres, no Reino
Unido. Advogada graduada em Direito pela Universidade de São
Paulo. Co-fundadora da Rede Feminista de Juristas e do Projeto
Trabalho e Assédio. Sócia Fundadora em Claro & Serrano
Advocacia. Consultora em gestão de recursos humanos, processos
de reestruturação com foco em pessoas e em programas
corporativos para diversidade de gênero, sexual e cultural. Como
advogada, atua nas áreas de direito individual do trabalho, direito
de família, direito das mulheres e da população LGBT.
**Doutoranda em Filosofia do Direito pela PUC/SP. Mestra em
Direito do Trabalho pela PUC/SP. Coordenadora do Núcleo de
Diversidade e Inclusão no Trabalho da Comissão de Diversidade
Sexual e de Gênero da OAB/SP. Membra da Comissão de Direito
Sindical da OAB/SP, além de Co-fundadora da Frente Ampla
Democrática pelos Direitos Humanos – FADDH e do Projeto
Trabalho e Assédio. Co-fundadora e ex integrante da Rede
Feminista de Juristas. Sócia Fundadora em Claro & Serrano
Advocacia. Especialista na Advocacia para Famílias, além de Direito
Sindical e Coletivo do Trabalho
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Nos últimos anos, em razão do aumento no número de bacharéis e
de advogados registrados nos quadros da Ordem (Ackroyd and
Muzio, 2007), de mudanças no perfil da clientela corporativa
(Castelo and Tureta, 2014, Blackler 1995), e do acirramento da
competição (Picolomini & Wolthers, 2002), os grandes escritórios de
advocacia no Brasil promoveram intensa reorganização interna. 
As medidas mais comuns foram: (i) o aumento na divisão e
diferenciação interna do trabalho (Castelo and Tureta, 2014); (ii) a
separação entre funções jurídicas e gerenciais; (iii) a centralização
e coordenação de processos de tomada de decisão; (iv) a criação
de hierarquias mais elaboradas com introdução de sistemas de
controle formais (Lawrence et al., 2012).
Para quem trabalha nesses escritórios isso significou uma mudança
radical na estrutura organizacional, por provocar o aumento do
abismo entre sócios patrimoniais e associados ou sócios de serviço.
Além disso, a deterioração das condições de trabalho -
especialmente nos níveis júnior- e o emprego de mão-de-obra “não
advogada” provocou condições ainda mais precárias de trabalho e
remuneração (Ackroyd and Muzio, 2007).
A incorporação dessas políticas neoliberais aos escritórios de
advocacia criou uma escassez artificial de trabalho intelectual
(Ackroyd and Muzio, 2007), para além de um aumento do controle
sobre as condições de trabalho e da ascensão na carreira, em
resposta à perda de controle sobre o
número de bacharéis e advogados aprovados pela ordem (Abel,
2003), fenômeno difícil de engolir pela advocacia mais enriquecida.
Como resultado, há uma imensa concentração de poder e lucros
para os sócios patrimoniais, que passam a elitizar os privilégios da
profissão, detendo poder de decisão sobre critérios de progressão
de carreira.
Na prática, para mulheres, pessoas LGBTIA+, pessoas com
deficiência e pessoas não-brancas, isso significa obstáculos reais ao
alcance de posições de poder, já que os movimentos de
concentração sempre ocorrem com base no pacto narcísico da
branquitude (Bento, 2002) e em autorreferências masculinas. Às
mulheres, pessoas LGBTIA+, pessoas com deficiência e pessoas não-
brancas, restam as posições de base da classe e poucas
perspectivas de progressão. Eventuais exceções apenas comprovam
a regra.
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Entretanto, é importante observar que dos advogados associados a
uma sociedade de advocacia, aqueles que ocupam grandes bancas
(com mais de 20 advogados) não alcançam sequer 1% da classe. De
acordo com os dados gentilmente cedidos pela Comissão de
Sociedades de Advocacia da OAB/SP para novembro de 2020, dos
30.348 advogados registrados em sociedades de advocacia, 55,4%
estão em sociedades unipessoais, e 43,9% em PMEADVs. 
Desconsiderarmos as sociedades unipessoais, focando nas
sociedades com 2 ou mais sócios, mais propensas a se organizarem
a partir de uma racionalidade empresarial, PMEADVs concentram
98,4% da advocacia paulista associada, sendo 92,3% com 2 a 5
sócios e 6,1% com 6 a 20 sócios.
Há, portanto, um espaço imenso para construção de formatos
organizativos inovadores, que não tomem grandes escritórios como
espelho – principalmente considerando que grandes bancas em geral
não competem pelo mesmo mercado dos PMEADVs e tem modelos
de negócio absolutamente destoantes. Por que então copiá-las?
O desenvolvimento de competências gerenciais críticas e criativas
para quem decide empreender em um PMEADV pode ser a chave
para proporcionar espaço de mercado às pessoas historicamente
excluídas dos espaços tradicionais da advocacia, bem como para
gestar formatos novos de organização societária, pautados em
novos valores, mais horizontais, solidários e permeáveis à
diversidade.
Os PMEADVs não constituem apenas um mercado próprio no que diz
respeito à clientela e serviços oferecidos, mas também podem ser
espaços riquíssimos para construção de novos paradigmas de gestão
de escritórios de advocacia. Por este potencial econômico e social,
os PMEADVs devem ser
valorizados e observados através de uma ótica própria. É a hora e a
vez dos PMEADVs.
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Com o final de uma temporada forense inicia-se o recesso no Poder
Judiciário que vai de 20 de dezembro até 20 de janeiro, conforme
Resolução Nº 244 de 12/09/2016 do Conselho Nacional de Justiça.
Nesse período, como se sabe, os prazos processuais ficam
suspensos.
Para quem pensa que a gestão do escritório é desligada nessa
época, ouso informar que essa atividade não pode parar. Antes de
iniciar mais um ano de prestação de serviços é fundamental fazer o
orçamento do pequeno escritório.
O objetivo do orçamento é evitar prejuízos e aumentar o lucro do
escritório, visando a redução do desperdício e do mau uso do
dinheiro da banca. Neste sentido, é uma ferramenta financeira muito
importante.
Para elaboração do orçamento devemos fazer o levantamento das
despesas fixas, despesas variáveis e receitas esperadas para o
próximo ano ou período elencado no orçamento, pois o orçamento
pode ser feito a cada mês.
As despesas fixas são aquelas que não apresentam relação com o
serviço jurídico prestado, seja a compra de insumos ou mesmo a
produção. Independentemente dos custos de produção, as despesas
fixas permanecem as mesmas. Entre as despesas fixas, destacam-se
o aluguel das instalações do escritório, bolsas de estagiários e
salários de funcionários.
Assim, ainda que a banca não fature honorários em um mês, as
despesas fixas continuarão lá. O valor do aluguel, por exemplo, não
muda de acordo com o faturamento do escritório. O valor continua o
mesmo, independentemente da produção e faturamento.
As despesas variáveis seguem a própria nomenclatura, são variáveis,
isto é, estão diretamente relacionadas com o volume dos serviços
realizados e atividades da pequena banca. O custo com
correspondentes audiencistas e o pagamento de honorários por
indicação ou honorários variáveis da equipe são exemplos.
Para fazer o levantamento das receitas, basta lançar na planilha do
orçamento todos honorários aguardados com causas que serão
encerradas com êxito, mensalidades de advocacia mensal
(advocacia de partido), consultas, honorários pró-labores (cobrados
por hora ou de forma fixa), enfim, qualquer tipo de receita que a
unidade produtiva de serviços jurídicos venha a auferir no período a
ser orçado.
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A bem da verdade, quem for elaborar o orçamento não vai ter tanta
certeza se nas datas programadas aqueles lançamentos de receitas
serão efetivados. Nota-se que as despesas e custos costumam ser
mais “certos”. Porém, isso não deve ser motivo para deixarmos de
fazer o orçamento de nossos pequenos escritórios.
Nenhum escritório de advocacia deveria funcionar sem esse
mecanismo de controle financeiro. O dinheiro não aceita desaforo,
qualquer falha de planejamento vai gerar mais custos e despesas.
Portanto, aproveite o momento para se programar e realizar o
orçamento de seu pequeno escritório para o ano que vem.
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GESTÃO 
DE
CLIENTES

    Por   
    André Luiz de

Paiva Vaz
Advogado inscrito na OAB do

RJ e SP, Sócio Gestor do Escritório Paiva Vaz
Advogados, Membro Fundador do

IBPEA, Membro da Comissão de Pequenos e
Médios Escritórios de Advocacia da

OAB/RJ e Membro da Comissão de Direito
Bancário da OAB RJ e SP.
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Para pensarmos em clientes, devemos antes de tudo definir nossa
área de atuação. A advocacia nos brinda com as mais diversas
áreas de atuação e, a cada dia mais dessas são criadas! Pensar em
Gestão de clientes na advocacia é pensar em estratégia,
planejamento e praticar ações, que juntamente com sua área bem
definida irá levar seu escritório a ser referência.
A Gestão de Clientes se inicia no primeiro contato do Advogado
com seu proposto cliente e, é sempre importante lembrar aos
Advogados atuantes e principalmente aos jovens Advogados, que
seu cliente muito embora tenha sido indicado a você, ele não
conhece o seu trabalho e fechar o contrato será definido pelo
Advogado e não pelo Cliente. Por isso, é sempre bom ressaltar a
importância da boa apresentação do Advogado, pois sua
apresentação e postura serão fatores muito importantes para seu
possível cliente feche contrato com você. Então, Advogados no
início, meio e fim!
Outra forma de se fazer uma Gestão de Clientes é sempre lembrar
que em tempos difíceis as soluções surgem de dentro para fora! Ou
seja, quando mais se precisa de novos clientes para custear as
despesas do seu escritório, pense primeiro em possibilitar novas
ações aos seus clientes. 
Se antecipar as necessidades do seu cliente em situações em que
ele nem fazia ideia que poderia existir, lhe traz primeiramente
confiança e depois credibilidade. Claro que também novos
honorários!
A pandemia restringiu todos e mudou o cenário mundial,
transformando o mundo corporativo e a forma das empresas e
escritórios atuarem, principalmente trazendo e mantendo o conceito
do Home Office como principal medida de transformação.
Então como fazer Gestão de
Clientes dentro de casa? Essa resposta vem de forma simples a você
advogado! A maior fonte capitalista atual é a internet, com as
pessoas em casa surgiu o aumento de vendas pela internet. Com o
aumento de vendas pela internet vem a necessidade de entregar ao
consumidor o seu produto. Então, quantas possibilidades você
conseguiu ver?
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A Advocacia, assim como as demais carreiras tem de inovar par não
ficar na mesmice! Áreas tradicionais já não são as mais procuradas
pelos Jovens Advogados, pois esses querem áreas mais prósperas e
de retorno financeiro imediato, ou seja, esperar anos em litígio não é
o perfil dos jovens colegas. 
Os Clientes estão mais exigentes em todos os aspectos,
principalmente no que se refere atenção do advogado às suas
necessidades, preço do serviço e dedicação! Conseguir um bom
cliente não é algo fácil, porém, mantê-lo é o mais difícil! Há uma
necessidade muito grande de lembrar ao seu cliente as razões que o
levaram a te contratar. 
Isso acontece quando você resolve de forma rápida e brilhante,
aquela necessidade específica do cliente e depois ele esquece que
a tranquilidade dele foi fruto do seu trabalho.
Quando já se possui uma carteira de clientes definir sua área
procura reter e fidelizar a sua carteira de clientes após o
atendimento, promovendo o retorno e a indicação do seu nome.
É um erro apenas esperar que os clientes batam à porta do seu
escritório para te  contratar. As grandes bancas de escritórios que
são bem-sucedidos porque investem em prospecção de forma bem
ativa.
São elas que fazem com que um cliente retorne e, o que é melhor,
indique o seu escritório para outras pessoas. Além disso, elas é que
tornam o seu atendimento reconhecido. Portanto, a prospecção e
fidelização de clientes devem ser parte da sua gestão.
Antes de prospectar, o advogado precisa estudar o próprio negócio,
investir em uma área de atuação e acompanhar o mercado.
Isso pode significar observar a localização do escritório e verificar se
ela contribui para o ramo pretendido.
Por exemplo, o Direito Ambiental é mais procurado em cidades com
grande volume de empreendimentos imobiliários, pois normalmente
envolvem questões ambientais.
Já o Direito Tributário costuma ter destaque em áreas onde existe
concentração de empresas.
Não podemos esquecer que a advocacia é uma profissão de
network, de contatos. Então, participar de eventos, reuniões e
até em família podem gerar bons negócios!
Logo para se conseguir fazer uma boa Gestão de Clientes defina
primeiramente, qual o perfil de Advocacia que melhor combina com
você e, o resto é transpiração! 
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Por 
Tiago de Mello Cunha
Presidente do Instituto brasileiro dos
pequenos e médios escritórios e da

Comissão de qualificação da gestão dos
pequenos e médios escritório da OAB/RJ.

Membro da Comissão de Direitos Humanos
da OAB/RJ

O ANO DE 2020 PARA O IBPEA
(Pequenas alegrias da vida adulta)
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“Então eu vou bater de frente com tudo por ela
(família)
Topar qualquer luta
Pelas pequenas alegrias da vida adulta
Eu vou
Eu vou pro front como um guerreiro
Nem que seja pra enfrentar o planeta inteiro
Correr a maratona, chegar primeiro
E gritar: É por você, amor” 
Pequenas Alegrias da Vida adulta – Emicida

Reinventar-se coletivamente é uma das marcas do IBPEA. O ano de 2019 foi
marcado por planejamentos importantes em que seu auge foi o II Seminário
do IBPEA, ocasião em que todos tomaram conhecimento do que não estava
no planejamento inicial, que era o Convênio com a OAB/RJ para as aulas de
profissionalização da gestão dos escritórios de pequeno porte que seriam
realizadas nas Subseções no ano de 2020. 
O Convênio transformou-se na criação da Comissão de Qualificação da
Gestão dos Pequenos e Médios Escritórios da OAB/RJ e consequentemente
na formação da Escola de Gestão, onde seriam construídos os
planejamentos e execução para esse ano de 2020.
Dentro desta linha para 2020, o IBPEA ainda desenvolveria suas comissões,
manteria seus projetos de multiplicação dos acúmulos circulados entre os
colegas em atividades presenciais regulares como os realizados no ano
anterior e cumpriria com outras etapas do seu planejamento, dentre elas o
III Seminário do IBPEA. 
Não é nenhum spolier dizer que todos os planejamentos iniciais se
frustraram em decorrência das medidas de isolamento causadas pelo COVID
19. Em março de 2020 foi o início no Brasil da triste jornada experimentada
pelo povo e pela advocacia. As expectativas de que uma quarentena simples
poderia conter o avanço da doença foi um gatilho mental usado por todos
para superar a real dificuldade que viria pela frente. E esse isolamento, não
bastou.

E D I Ç Ã O  N º  0 7  -  D E Z E M B R O  2 0 2 0

40



A doença assolou o mundo inteiro com mortes, angústia financeira,
separações forçadas sem um último adeus. Diante deste quadro soturno, o
ano de 2020 poderia ter para o IBPEA o ostracismo e a paralização das suas
atividades. Acontece que os grandes desafios convocam os grandes
personagens e o IBPEA fez deste ano, que certamente está sendo elencados
com um dos mais difíceis dos últimos 100 anos, como um dos anos de maior
florescer do Instituto.

“Uma Flor nasceu na rua!” Diria Carlos
Drummond de Andrade. “Passem de
longe, bondes, ônibus, rio de aço do
tráfego. / Uma flor ainda desbotada
/ilude a polícia, rompe o asfalto.” (Uma
flor nasce na rua) E desse momento
adverso é que o IBPEA conseguiu reunir
pessoas, sonhos e forças para se
reinventar de maneira coletiva, olhando
uns para os outros, pois na adversidade a
resistência é perceber o valor da rede de
apoio dos seus pares, familiares e amigos,
fortalece a própria existência para os
desafios vindouros.

Entendendo que as dificuldades somente seriam superadas a partir de uma
perspectiva de rede de apoio verdadeiramente altruísta, com circulação de
acúmulos e reflexões sobre temas e assuntos sobe nosso segmento, os
pequenos e médios escritórios ainda não refletidos, o IBPEA avançou ao
sedimentar sua base de pensamento a) nos mercados dos PMEADV, b)
políticas institucionais, c) na crítica ao ensino jurídico, d) na nova forma de
se perceber o desenvolvimento da advocacia, e) nos aspectos pedagógicos
de gestão, dentre eles, planos de negócios, criação das bancas, controle
financeiro, rotinas e procedimentos, insumos tecnológicos, publicidades,
gestão de pessoas, de clientes e de carreira.  
 A partir destas reflexões, o IBPEA além de desenvolver junto com a Escola
de Gestão da OAB/RJ, aulas virtuais em quase 30% das subseções da
OAB/RJ, construiu 03 Seminários incríveis.
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No meio do ano um clamor entre as advogadas das pequenas bancas que
além de terem os desafios da estruturação e profissionalização de seus
escritórios, contavam com a extenuante jornada múltipla e o IBPEA viu a
necessidade de jogar luz neste problema e debater tal questão, nascendo
assim mais um seminário on-line realizado em parceria com a Comissão de
Qualificação dos Pequenos e Médios Escritórios de Advocacia da OAB/RJ e
com o apoio do Sindicato dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro e do
MATI – Movimento da Advocacia Trabalhista Independente. 
           

I Seminário on line - A Publicidade na Advocacia – Limites éticos

Evento em parceria com a Comissão de Qualificação da Gestão dos
Pequenos e Médios Escritórios de Advocacia da OAB/RJ, com apoio do
Sindicato dos Advogados e do MATI, em que contamos com a participação
de 21 palestrantes. 

A transmissão foi feita no Youtube
da OAB/RJ e hoje consta com 866
visualizações, acesso em
13/12/2020. Disponível em
https://www.youtube.com/watch
?v=eibktKuLpW8.

II Seminário on line – A tripla jornada das mulheres nos 
pequenos e médios escritórios de advocacia

O evento contou com 16
palestrantes e foi transmitido pelo
canal do Youtube da OAB/RJ,
tendo como número de
visualizações de 654 pessoas,
acesso em 13/12/2020, disponível
em
https://www.youtube.com/watch
?v=pnOE5Bgk9r0.

E D I Ç Ã O  N º  0 7  -  D E Z E M B R O  2 0 2 0

42



O III Seminário do IBPEA também foi virtual e coincidentemente foi também
o 3º Seminário virtual do ano do Instituto. O seminário consolidou o evento
do IBPEA como um dos mais esperados do Rio de Janeiro e um dos únicos,
quiçá o único a falar sobre gestão e mercado dos pequenos e médios
escritórios de advocacia, bem como uma análise crítica do ensino jurídico
através deste viés. 
E este ano foi o maior seminário realizado pelo Instituto o que foi um
grande desafio, ainda mais por que se realizou de forma virtual. Foram 47
nomes incríveis, uma mesa de abertura programada com o Presidente da
CFOAB Felipe Santa Cruz, que por problemas de última hora não pode
comparecer, com o Presidente da OAB/RJ, Luciano Bandeira, com o
Secretário Geral da OAB/RJ e Presidente do Sindicato dos Advogados do
RJ Álvaro Quintão, a Presidente do IAB – Instituto de Advogados Brasileiros,
Rita Cortez, a Presidente do SINSA – Sindicato das Sociedades dos
Escritórios São Paulo e Rio de Janeiro e Cláudio Goulart, Coordenador da
Escola de Gestão e Tesoureiro do SAERJ. 

III SEMINÁRIO DO IBPEA

Com a transmissão pelo canal do
Youtube da OAB/RJ foram dois
dias de quase 6 horas conteúdo,
tendo o primeiro dia com 725
visualizações, acesso em
13/12/2020, disponível em
https://www.youtube.com/watch
?v=nAIJc_ao7dY e no segundo dia
com 584 visualizações, acesso em
13/12/2020, disponível em
13/12/2020
https://www.youtube.com/watch
?v=nAIJc_ao7dY, totalizando nos
dois dias 1309 participantes do
evento, o maior da história do
Instituto.
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O IBPEA entendendo a dificuldade pelas quais os colegas e a sociedade
estava enfrentando mobilizou algumas campanhas solidárias em parcerias
com outros grupos. 
 

DAS CAMPANHAS SOLIDÁRIAS

Promoveu a divulgação de arrecadação
de alimentos não perecíveis com o
Conselho Tutelar de Realengo, com a
Subseção de Bangu da OAB/RJ e com a
Casa de Apoio à Criança com Câncer São
Vicente de Paulo.
Por fim, organizou uma campanha de
arrecadação de cestas básicas com o
Sindicato dos Advogados do Estado do
Rio de Janeiro atingindo a marca de 100
unidades.

Um marco do IBPEA na pandemia, que certamente ajudou a tornar o
Instituto mais conhecido e avançar por outros estados e até outros países
foram as mais de 70 LIVES realizadas pelo Instituto em 2020. 
Um grande exemplo de antecipação do avanço tecnológico foram as LIVES.
Elas entraram na cultura das pessoas em isolamento social da noite para o
dia e o IBPEA viveu intensamente essa tendência.

AS LIVES DO IBPEA

Esse projeto era outro que
dormitava no Instituto que
pensava em fazer
webinares, para pulverizar seus
acúmulos, mas que se
transformou na realização
das LIVES.
Nelas passaram mais de 120
pessoas envolvidas, o Instituto
construiu relações, amizades e
muito acúmulo para ser
estudado e refletido.
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Um dos projetos que dormitavam desde sua fundação e que nesse ano de
2020 floresceu foi a Revista do IBPEA. A primeira Revista voltada para os
Pequenos e Médios Escritórios de Advocacia. 
Um ponto sensível para todos do grupo era a existência de revistas no
mercado editorial da advocacia que não representavam os pequenos e
médios escritórios a partir de sua perspectiva, com suas particularidades,
não lhes dando voz, como também não entendendo suas lutas. E a Revista
do IBPEA é integralmente voltada para isso. 
Em uma das edições tivemos a oportunidade de falar com a querida
professora Lara Selem que afirmou a importância da produção de conteúdo
e é isso que a Revista tem se preocupado com tanta gana. Gerar conteúdo
próprio, com reflexões próprias e inéditas sobre o ponto de vista da
pequena banca e com isso, quem sabe gerando caminhos. 

A REVISTA DO IBPEA

Na edição de novembro tivemos a
honra de entrevistar o presidente
da OAB/RJ, Luciano Bandeira, que
acenou, de maneira bem sensível,
a importância de pautar não só a
profissionalização dos pequenos e
médios escritórios, mas coloca-los
no mapa. Nesta edição traremos o
novo presidente do Sindicato dos
Advogados do Estado do Rio de
Janeiro, Cláudio Goulart, que já
adiantou ter em sua pauta uma
preocupação de desenvolvimento
dos pequenos e médios
escritórios. Uma grande vitória
para nosso segmento e para nossa
revista!
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Toda a luta e realização do IBPEA no ano de 2020 não é um fim em si
próprio. Não tem como objetivo único a profissionalização das pequenas e
médias bancas, colocá-las no mapa e desenvolver o mercado deste
segmento. 
Tudo isso deve ser circunstancial e dar apoio ao que realmente importa, que
é perceber que a luta desse ano foi o de estarmos vivos, ao lado de quem
amamos e valorizando todas as “pedrinhas miudinhas” de nosso dia a dia,
que como nos ensina o professor Luiz Antônio Simas tornam a vida mais
valorosa e a partir disso, como também nos ensina Emicida: “Topar qualquer
luta / pelas pequenas alegrias da vida adulta”. Esse foi o aprendizado de
todos nós em 2020!

Pequenas Alegrias da vida adulta
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Entrevista
   com

Cláudio 

Goulart
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Entrevistadores: 
Tiago de Mello - Presidente do IBPEA 
Ítalo Pires Aguiar - Membro Fundador do IBPEA e
Tesoureiro SAERJ
Gabrielle Rocha - Secretária Geral Adjunta IBPEA 
Vivian Perfeito - Coordenadora IBPEA Portugal 
Silvia Correa - Procuradora do SAERJ 
Érica Santos - Subprocuradora do SAERJ 
Leonardo Cairo - Presidente da Comissão de Mercado do
IBPEA
André Paiva - Membro Fundador do IBPEA e Editor da
Revista do IBPEA
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Clique e acesse a íntegra da
entrevista disponibilizada no
canal do IBPEA no Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=mxmcZTHcxRg
https://www.youtube.com/watch?v=mxmcZTHcxRg
https://www.youtube.com/watch?v=mxmcZTHcxRg
https://www.youtube.com/watch?v=mxmcZTHcxRg
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Tiago de Mello: Pessoal, uma boa noite. Gostaria de parabenizar a todos os
presentes e agradecer a presença de todos. 
Estamos chegando à nossa sétima Edição da revista do IBPEA, era um sonho
que a gente conseguiu tirá-lo do papel e botamos em prática. Foi com ajuda
de todo mundo nesse ano de 2020, um ano difícil, mas muita concretização,
em que a gente precisou profissionalizar não só o nosso escritório, mas
também entender como ele é. Como poderíamos auxiliar e buscar ser uma
rede de apoio para os colegas, o altruísmo profissional de todos os
envolvidos foi fator relevante para entendermos como superar todos os
desafios a nós impostos. 
E nesse meio tempo nós do IBPEA tivemos um grande prazer de receber um
convite da Ordem dos Advogados do Brasil e trabalhar em conjunto com a
Comissão de Qualificação da gestão dos Pequenos e Médios Escritórios e
foi nesse momento quando nos deparamos e conhecemos uma figura ímpar,
que é o Cláudio Goulart, que não só é o vice-presidente da comissão, mas
que também foi nomeado Coordenador da Escola de Gestão. Nesse meio
tempo, ele não só angariou fãs, mas também angariou amigos e pessoas que
vem aprendendo com ele diariamente, com sua paciência, seu aspecto
combativo quando tinha que ser e  eu sou uma dessas pessoas. Digo isso,
porque ele me atura com toda essa minha intensidade. O Cláudio segue
administrando nossa escola de gestão e foi um dos idealizadores do projeto
da parceria IBPEA e OAB e tem ajudado os colegas das subseções de
maneira fora de série. Em especial em um ano difícil que como o presidente
Luciano Bandeira falou na última entrevista, que tem como um dos pilares
da gestão atual, além da estruturação física das Subseções, da
estruturação com tecnologia e do maquinário para a advocacia poder fazer
os trabalhos de forma não presencial, como também o trabalho de
profissionalização da nossa escola de gestão. 
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E nesse meio tempo a gente teve o prazer da eleição do Cláudio Goulart
para presidente do sindicato dos advogados do estado do Rio de Janeiro, e
é com grande orgulho, prazer e satisfação e com olhar de aprendiz que eu
chamo Cláudio Goulart, para uma fala inicial para ser o entrevistado da
sétima Edição da revista do IBPEA, e eu vou chamar a Gabrielle Rocha para a
primeira pergunta:

Gabrielle Rocha: Olá, boa noite a todos. Feliz por essa oportunidade de
estar aqui entrevistando o Cláudio Goulart, um advogado exemplar e
querido por todos. Doutor Cláudio, quais os maiores desafios que acredita
enfrentar nesse começo de gestão? Tá preparado?! Conta um pouquinho
para gente.

Cláudio Goulart: Eu agradeço ao IBPEA mais uma vez por participar de uma
entrevista e me sinto muito orgulhoso por isso. Ver uma bancada dessas,
com muitas advogadas, sendo entrevistado por elas, com a minha humilde
advocacia e diante de tantos excelentes advogados e advogadas. Bom
Gabrielle, meu grande desafio para essa questão inicialmente foi à forma
que tivemos que administrar uma eleição que saiu do campo presencial para
a eleição virtual e como nós iríamos fazer a dinâmica. No Sindicato sempre
foi eleição presencial, para que o calor da eleição e o aprofundamento do
debate ser possível. Fizemos uma parte da eleição presencial, e outra parte
virtual, o que foi um grande desafio. Desafio este que nós vamos ter que
enfrentar daqui para frente. E como vamos viver daqui para frente. Essa é
atuação do Sindicato, na hora que nós tivermos que enfrentar qualquer
situação, o Sindicato é chamado para enfrentarmos claramente e
obviamente com respeito, mas sem nenhuma vinculação e constrangimento.
Bom, o primeiro desafio é o crescimento do Sindicato. 
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Nós inicialmente começamos uma gestão, era um projeto meu e do Álvaro há
09 anos para trazer a paridade ao Sindicato, que para mim já é uma vitória.
Se eu não fizer nada daqui para frente, o que não é o caso, eu já me dou por
realizado. Na história do Sindicato, por mais de cem anos, jamais tivemos
tanto apoio de tantas entidades. As pessoas dos grupos pediram para tirar
foto para colocar no Card da campanha e isso demonstra que o Sindicato
vinha no caminho de crescimento, combativo e como eu quero, algum dia, em
algum atempo depois, quando sair do Sindicato olhar para frente e falar,
fizeram melhor do que a gente porque aí eu vou saber que aquele esforço
que nós fizemos valeu a pena, que valeu a pena entregar o Sindicato para
essa juventude que eu acompanho.

Ítalo Pires: Boa noite Tiago, Cláudio e a todos os demais colegas que estão
conosco aqui na sala e que estão assistindo também no YouTube. Cláudio,
você apontou e eu sei que vai ser melhor desenvolvido nas próximas
perguntas, que a atual composição da direção é paritária, portanto 50% de
homens e 50% de mulheres, inclusive com a maioria das mulheres na direção
executiva, mas eu queria fazer uma pergunta direcionando para outras ditas
minorias, que têm dificuldade em estar bem representada nas entidades
jurídicas, inclusive nas sindicais eu queria verificar com você se essa gestão
que está se iniciando, e que tem você a frente, existe um interesse em um
programa para dialogar com advocacia LGBTQI+ e com advocacia negra, que
mesmo nas entidades jurídicas de natureza sindical tem dificuldade de se vê
representada, seja no corpo diretivo ou seja em políticas próprias, o que
você tá pensando sobre isso? (Inspirado na pergunta da Dra. Mariana
Serrano)
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Cláudio Goulart: Eu nunca fiz distinção de classe ou religião, para mim todos
são iguais. Se nós pensarmos em ampará-los e colocá-los futuramente
dentro do Sindicato, eu farei com maior prazer. Eu não faço distinção de
nada porque eu acho que todas as pessoas, como eu, democrata que sou,
entendo que as pessoas escolhem sobre educação religiosa, o seu
posicionamento dentro da sociedade, seja ele qual for, eu não faço distinção
de nada, pelo contrário, eu acho que a participação de toda sociedade
dentro de qualquer instituição é importantíssima até para que você possa
ter conhecimento profundo do que lhe é representado.  

Érica Santos: Boa noite Presidente. Boa noite a todos e todas que nos
assistem, aos colegas que estão presentes aqui na nossa mesa virtual.
Cláudio, a minha pergunta é bem objetiva, a gente se conhece há muito
tempo, eu me sinto muito a vontade para ser bastante objetiva. Para você o
Sindicato nessa Chapa veio com uma indicação paritária no que diz respeito
ao gênero: 50% de homens e 50% de mulheres. Você vê essa iniciativa como
uma iniciativa tardia ou pioneira?

Cláudio Goulart: fundamental a sua pergunta. Acho que é Pioneira porque o
sindicato nunca se preocupou. Você via o Sindicato muito machista, eu pelo
contrário sou feminista, eu acho que vocês tem um lugar na sociedade de
fundamental importância, eu me sinto muito orgulhoso, como eu falei, em
ter na minha executiva quatro mulheres, e com maior prazer porque eu acho
que vocês são a base da sociedade, a sensibilidade de vocês é muito maior
do que a nossa, nós  falamos aqui da ideologia de gênero, vocês têm muito
mais essa sensibilidade do que nós, porque é da característica de vocês, eu
me sinto extremamente orgulhoso de poder montar um sindicato aonde eu
consigo montar uma paridade.
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Vivian Perfeito: Boa noite a todos. Boa noite aos colegas que estão aqui,
aos colegas que estão assistindo. Boa noite ao nosso Presidente Doutor
Cláudio Goulart. A minha pergunta é um pouquinho objetiva, lendo as
propostas, eu verifiquei que a intenção é dar continuidade ao trabalho que
já vinha sendo feito para aproximar o Sindicato, dos Advogados não só para
os advogados sindicalizados, mas também para os que não são
sindicalizados. E a minha pergunta é no sentido de que, já há um plano de
ação nesse contexto tão desafiador que a pandemia veio deixar para o
nosso mercado da advocacia? Já podemos começar a fazer anotações e
reservar agenda para 2021?

Cláudio Goulart: Com certeza. Eu tenho prazer em estar com vocês, mesmo
com Tiago falando da minha participação na escola de gestão de pequenos
e médios escritórios, eu aprendo muito mais. O Tiago é excelente, a
dinâmica dele junto com os professores...de início eu quero  fazer um
convênio da OAB com o Sindicato para que a gente possa prestar esse
serviço gratuitamente pelo sindicato, mesmo para quem não seja
sindicalizado. O Sindicato só cresce quando ele presta serviços. Ele não
representa ninguém e não é esse o nosso espírito. Ao exemplo disso, o
Instituto dos Advogados Brasileiros, o IAB já mandou um convênio para
gente administrar cursos junto com ele e isso vai servir para categoria.
Então esse é um projeto que está vindo para fazer o convênio com a gente
mostrar que estamos no caminho certo e continuamos no caminho certo. O
que nós iremos fazer daqui para frente é aperfeiçoar a nossa atividade
profissional primeiro. Infelizmente, nós temos um governo que não entende
nada de Sindicato, ele quer acabar com os sindicatos, só que ele é tão
incompetente não sabe como terminar.
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Quero ministros comigo, a minha ministra da advocacia e procuradoria
doutora Sílvia como Ministra da Justiça, o Ítalo como Ministro da Fazenda e
Tiago vai estar na comissão de comunicação junto com a Nadine, Valéria e
Marisol e vai ficar ligado junto ao assessor de imprensa nosso. Então essas
comissões temáticas vão estar interligadas, projetos vão ser encaminhados
para diretoria e a diretoria então vai aperfeiçoar. A partir daí jogar para
comunicação para que possa ser dimensionado. Eu estou realmente
pretendendo dinamizar o Sindicato, o meu amigo Léo Cairo, Professor
brilhante falava comigo … Então essa é a função que nós vamos ter.
Trabalho vai ter obviamente para turma boa de trabalho e eu vou prestigiar
todos eles, eu não sou um presidente no estilo presidencial eu sou
presidente no regime parlamentar, eu costumo brincar, eu acho eu era mais
feliz quando eu falava como primeiro-ministro, porque eu sou
parlamentarista, eu acredito que o Parlamento seja mais democrático que
tem, porque você não nomeia pessoa, você nomeia o projeto,  e eu vou
administrar o sindicato como projeto, seja na área da procuradoria,  na área
de comunicação, na área da mulher na comissão das mulheres sendo LGBT e
racial, nós vamos cuidar do Sindicato dessa forma, e nós vamos mudar para
SINDICATO DA ADVOCACIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Silvia Correia: Olá Presidente Cláudio Goulart, vou colocar uma pergunta
aqui que eu acho que é polêmica, e eu sei que você não é um homem de
meias verdades. Na advocacia e na magistratura infelizmente, ainda estão
em níveis diferentes. De um lado são imposições, de outros são submissões.
Qual vai ser a visão do SAERJ para tentar pelo menos contribuir um
pouquinho em prol da advocacia nesse desnível com a magistratura? 
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Nós tivemos audiências virtuais, quando os advogados não tinham
condições de fazer, o PJ CALC que tá vindo aí também para advocacia
trabalhista, e não existe outra forma, temos a Justiça Federal que
conhecemos que não tem lugar para advogados sentarem certas vezes, a
Justiça Estadual promovendo sessões com as pessoas aglomeradas.

Cláudio Goulart: Dra Silvia, essa vai ser a função da sua Procuradoria, a
função da minha Procuradora é fazer esse enfrentamento no Judiciário sem
nenhum medo. Eu costumo dizer o seguinte: eu não cresço na paz, eu cresço
na guerra, se nós tivermos que enfrentar o Judiciário com todos esses
percalços que ele tem, nós vamos enfrentar ainda que a gente vá para a
porta do Tribunal. Eu não tenho medo de ser preso, eu não dependo de juiz,
e eu não gosto de ser submisso, se não tiver no campo da negociação, nós
vamos para o embate jurídico e eu não quero que ninguém se exponha, eu
que vou me expor, a presença nesse lugar será minha, por mais que eu tenha
toda minha estrutura da minha Procuradoria, do meu Ministério da Justiça
por trás. Nós podemos ter um diálogo com esses setores, mas nunca ser
submisso. Vai ser fundamental esta pauta.

Tiago de Mello: Muito bom Cláudio. É isso aí combativo, agora Léo Cairo por
favor?!

Leonardo Cairo: Boa noite Presidente, para mim é uma honra estar aqui
podendo fazer uma pergunta nessa oportunidade, com você como um
homem à frente do seu tempo. 
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Você falou da capacidade indicada em tornar essa interdisciplinaridade na
atuação do Sindicato possível, já que tradicionalmente o Sindicato tratava
das questões ligadas a área trabalhista, mas eu conhecendo a sua
capacidade, eu gostaria de saber de você, quais seriam as medidas adotadas
para o Sindicato nesse primeiro momento ser conhecido pelos advogados de
outros segmentos que não conhecem ainda a atuação do Sindicato?

Cláudio Goulart: Primeiramente Léo, você precisa se filiar ao sindicato, essa
é a primeira atitude para que os tributaristas possam saber que o Sindicato
tem uma figura do direito tributário importantíssima. O Sindicato só passa
ser conhecido no momento que ele tem a prestação de serviço efetivo. Se
você perguntar para mim, o Sindicato teve tanto apoio? Sim e nós
realmente temos que interiorizar o Sindicato, ter reuniões mais sucessivas
com os grandes escritórios, com os pequenos, e até mesmo com o setor
universitário. Nós temos no estatuto, o estudante de Direito, o Bacharel
pode ser filiado ao Sindicato, ele só não tem o direito de votar e ser votado,
mas ele pode participar, eu venho discutindo muito com o Tiago que nós
podemos realizar uma campanha nas universidades. Você sai da faculdade
nu e cru. E ele não sabe exatamente a forma que ele vai fazer uma
sociedade, qual é realmente a função da sociedade dele, seja unipessoal,
como que ele vai gerir os tributos, etc. Então a atuação do Sindicato quando
ela sai da porta para fora é que você começa então a mostrar. A atuação na
área trabalhista é muito intensa, se você chegar hoje dentro do Tribunal
Regional do Trabalho em todo estado, todo mundo sabe sobre o Sindicato o
que nós queremos é na verdade o que você falou, como nós vamos atingir as
outras categorias?
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Essa lista de tributaristas nós vamos levar para estudos, para que nessas
comissões temáticas, pensarmos como traremos para dentro do Sindicato.
Para usarmos nossa rede social com apoio, os convênios com os cursos, por
exemplo a doutora Silvia tem um curso chamado Advog e nós podemos fazer
um convênio com ela e o Sindicato e a gente arruma patrocínio. Com isso a
gente arruma uma solução para que possamos subsidiar aquele advogado
que não consegue acessar de outra forma. Embora também, por outro lado,
nós possamos ter aulas que fazemos na escola de gestão dos pequenos e
médios escritórios de advocacia. Um curso específico para a preparação dos
estudantes para o exame de Ordem. Podemos ter patrocínio para subsidiar
os advogados que não tenham condições. Isso Léo, vai trazer para o
Sindicato um conceito de amplitude como eu falei aqui da ideologia de
gênero, todas essas pequenas atitudes que nós vamos fazer é justamente
visando espraiar o que é o Sindicato.

Tiago de Mello: Excelente Cláudio! Queria chamar o Dr. André Paiva agora.

André Paiva: Olá boa noite, é um prazer poder participar desta entrevista
com o Nobre Presidente Dr. Cláudio, eterno Primeiro Ministro. Eu tenho uma
pergunta que é muito próximo daquilo que você já respondeu que é a
seguinte: os jovens advogados até mesmo os acadêmicos, não fazem ideia
do que é o Sindicato da nossa categoria, então quando falam sobre o
Sindicato, acham que a OAB é o sindicato, então a presença do Sindicato
inclusive nas universidades seria muito importante partindo desse princípio,
eu queria saber qual vai ser o papel do Sindicato com relação às pequenas
bancas, o porquê dessa pergunta é que, nós sabemos que as grandes
comissões da OAB são presididas por advogados das grandes bancas e
nunca prestigiadas pelos advogados das pequenas e médias bancas, como
podemos mudar isso?
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Cláudio Goulart: Obrigado pela pergunta, sempre um prazer estar com você
André. O sindicato não pode distinguir a pequeno das grandes bancas. O
que nós vamos fazer é uma comissão dentro do Sindicato, dos pequenos e
médios escritórios, a gente tem que saber ainda qual a nomenclatura que a
gente vai usar, mas obviamente que a nossa maior preocupação é com as
pequenas e médias bancas, a gente sabe que essas não têm uma estrutura.
Nós inclusive do Sindicato demandamos uma ação judicial em nome dos
sócios das grandes bancas chamados de cotinhas, que é aquele advogado
que tem 0,00001% e é sócio do escritório e tá lá sendo cumpridor de
horário de tarefas, então sai daquela característica de sócio, e na verdade é
empregado, então bota esse advogado de cotistas para fazer isso. Nós já
temos esse embate e o que nós vamos ter que fazer e temos estudo é como
amos fazer isso e como haveremos de implantar esse trabalho. É um
trabalho de formiguinha, porque nem toda pequena banca, ela quer vir para
o Sindicato, nós encontramos resistência mesmo no momento que você
mostra uma prestação de serviço da forma que eu já falei anteriormente,
temos que mudar a perspectiva dos pequenos escritórios, e até aqueles que
não tem escritório, inclusive os universitários.

Tiago de Mello: Excelente, pessoal como estamos chegando na rodada final
de perguntas e se pudermos ser mais objetivos, agradeceria. Essa semana
saiu na OAB São Paulo, um senso com apurações de dados importantes que
poderiam auxiliar o trabalho do Sindicato como exemplo. Será que é possível
o Sindicato com base na pergunta do André e do Léo Cairo, a gente pode
pensar num senso para apurar mais algumas informações. Mas Gabi, vamos
lá, agora é contigo.
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Gabrielle Rocha: Olá, eu queria saber como que o Sindicato pode contribuir
para o fortalecimento das prerrogativas dos Advogados? Eu queria
destacar aqui, que nessa pandemia onde nós tivemos que despachar com o
juiz por telefone ou por videoconferência, e isso trouxe alguns problemas,
cada juízo entendeu que deveria tratar de uma forma, alguns queriam
atender o advogado, outros não. Então, eu queria perguntar se o Sindicato
tem algum projeto para poder fortalecer as prerrogativas da advocacia?

Cláudio Goulart: Bom Gabi, primeira coisa que a gente vai ter que fazer é o
enfrentamento, se a gente vai primeiro oficiar o Presidente do Tribunal.
Porque advogado tem medo de enfrentar o juiz. E isso não pode. Ser
advogado, como o Sobral Pinto já dizia: A advocacia não é lugar de
covardes. Então, se a gente tiver que ir para o enfrentamento nós vamos,
nós vamos sempre procurar o diálogo o entendimento entre as entidades é
fundamental, agora caso a gente perceba que não há esse diálogo, vamos
ter que ir para o enfrentamento na hora que nós verificarmos isso. Convocar
a OAB. Eu tenho certeza que nós haveremos de fazer essa parceria do
Sindicato junto com a Ordem, que é muito importante para gente, tanto na
briga institucional, como na briga do dia a dia.

Ítalo Pires: Cláudio, nós temos as instituições clássicas para além da OAB,
que é a IAB, os institutos, como o Instituto de Pequenos e Médios
Escritórios, o IBPEA, o Instituto Brasileiro de direito de família, instituto
brasileiro de ciências criminais, e mais recentemente outros entes
associativos da advocacia surgiram, o Mati, e tantos outros, enfim o ânimo
associativo é um ato concreto da realidade da advocacia. Para você que
está assumindo uma instituição que integra o rol clássico das instituições
jurídicas, afinal, o Sindicato é uma instituição de quase 100 anos, esses
novos institutos e associações ajudam o fortalecimento ou atrapalham?
Como que o Sindicato pretende se relacionar com eles?
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Cláudio Goulart: Fundamental sua pergunta até para fazer um
esclarecimento. Nenhuma instituição que parte para o campo político ou
partidário representa a categoria. Você não pode assumir, se você está
pensando politicamente a advocacia não é o lugar, lugar de política é um
lugar de ação, a principal função dentro de qualquer instituição que
representa um advogado, é a defesa dele, as prerrogativas prestando
serviços para ele, não fazer isso de cunho político-partidário. Nós, ao longo
de nove anos, nós nos relacionamos com diversas associações, com a Ordem
nós tivemos embate com gestões anteriores, sendo inclusive conselheiro, e
quando nós achamos que aquilo não ia para um caminho que nós achávamos
que tinha que ser, saímos. Imagina estamos nesse mandato e dentro do
sindicato começamos a bater. Então porque nós temos que entender o
seguinte, temos que chamar toda a categoria seja propósito de defesas das
prerrogativas dentro da nossa atividade, colaborando no enfrentamento,
quem estiver junto com a gente ok, agora quem quiser fazer isso de campo
político, está fora do nosso apoio.

Érica Santos: Cláudio querido, a minha pergunta bem objetiva novamente, os
advogados considerados correspondentes são aqueles que jocosamente são
chamados de audiencistas, e nós sabemos que são muito mais porque são
advogados brilhantes, e no ramo do Direito do Trabalho especialmente a
gente sabe que a audiência é o ato mais importante do processo. Então eu
queria saber se existe por parte da nova direção do sindicato, algum
cuidado, algum olhar para esses colegas e essas colegas que são os
correspondentes?
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Cláudio Goulart: Minha colega e futura Subprocuradora é um tema
complexo, nós já tivemos uma ação dentro do Ministério Público, a gente
está vivendo uma realidade e o tempo que eu ando em todo o Estado, nós
paramos agora, mas eu conheço tudo,  eu escutei de muitos advogados que
dizem o seguinte:  isso aqui é a minha sobrevivência mesmo que eu ganhe
R$ 10,00 por audiência, eu fazendo varias, em cinco dias da semana eu
ganho 500,00,  quer dizer seu eu conseguir isso durante a semana, eu 
 ganho R$ 2.000 por mês, quer dizer temos que ter uma visão, um
posicionamento, isso é preocupante se você me perguntar, se acho válido
isso, eu digo não, eu acho que é uma exploração, mas eu cansei de ver
advogado no fórum pegando sua marmita e comendo ele e se preparando
para fazer a audiência,  e voltar se você perguntar para esses
correspondentes, se ele está satisfeito, ele vai dizer é a minha sobrevivência
então é um tema extremamente complexo, é o tema que dói do coração
quando eu vi. Mas a gente tem que comprar um meio termo, eles cansaram
de falar isso quem não conhece quem não anda não sabe a gente dá vontade
de chorar você vendo aquilo, principalmente no juizado especial cível e
criminal lá para o interior se você for para a zona oeste pior ainda.

Vivian perfeito: Olá Doutor Cláudio, mais uma pergunta também objetiva,
em uma dessas propostas do rol que foi apresentado, há uma grande
preocupação do advogado que por vezes trabalha em situações vexatórias,
sem nenhum vínculo estabelecido, advogados que por muitas vezes estão
em escritórios sem estrutura, então essa preocupação de como acolher
esses advogados e de receber essa denúncia vinda deles?
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Cláudio Goulart:  Primeiro comunicando ao sindicato e isso pode ser de 
 forma sigilosa, não pode ser divulgado porque a gente sabe da retaliação,
no momento que o sindicato ele for provocado, intimado para agir, nós
vamos agir como nós já tivemos embates com outros advogados quando iam
homologar no sindicato, a gente via que a homologação estava errada,
então  nós do sindicato colocávamos uma ressalva, por isso a gente tem que
fazer além da gente apoiar o advogado, sendo vítima até de um trabalho
escravo vamos dizer assim,  que não seja aquele trabalho do cotidiano, o
sindicato também entra com essas ações. Primeiro é que você mostra que o
sindicato é um sindicato atuante que não tem medo de enfrentamento,
segundo e o principal dele é que você vai atender aquele advogado
necessitado. 

Sílvia Correia: Presidente nesse ano de pandemia, e o Sindicato como
sempre solidário, participativo, ele praticou ações notórias, distribuição de
cestas básicas, eu quero saber dessas medidas reconhecendo a crise do
nosso Estado, se elas estão na sua pauta na sua gestão, e se vão continuar
em pauta?

Cláudio Goulart: Dra. Silvia obrigado pela pergunta, eu tive duas felicidades
quando fizeram a proposta para o presidente: A primeira foi quando ele
perguntou o que é que você vai fazer em relação a primeira finança do
Sindicato, e a segunda em relação a eleição, eu falei para ele a primeira que
eu vou fazer é não vou cobrar anuidade de 2020, nós tivemos obviamente,
eu fiz um projeto discuti com banco, eu tenho que fazer um planejamento de
como vai ser emitido o boleto, vou assinar contrato, como é que eu vou
pagar o banco? 



E D I Ç Ã O  N º  0 7  -  D E Z E M B R O  2 0 2 0

63

Enfim no início quando nós mandamos em fevereiro, o banco já tinha
preparado todos os modelos e ainda não tinha cobrado, então quando
entrou a pandemia a primeira coisa que eu fiz foi enviar  Ofício ao Banco
cancelando os boletos. No ano de 2020 nós não estamos em condição e se
pedir mais esse sacrifício para os advogados, eu sei que R$ 200,00 reais no
bolso de um advogado que faz audiência por R$ 10,00 não tem como
realmente a gente cobrar uma anuidade dele, se eu tenho convênio e
consigo fazer um planejamento no ano de 2020, sem que eu possa pedir
mas esse acréscimo vários advogados, ainda vou discutir com a minha
diretoria, eu não sou presidente, eu sou Ministro, e vou ver o que que a
direção da minha diretoria, principalmente o tesoureiro, a gente vai ver o
planejamento, qual é a posição dele em relação eu vou levar para diretoria
executiva, e depois passar para a diretoria plenária e a decisão que vier a
tomada, a minha decisão é não cobrar anuidade.

Leonardo de Cairo Mello: Antes de fazer a pergunta, eu queria parabenizar
ao Presidente Tiago que a ideia é tão vanguardista que organicamente a
gente atingiu a paridade, nós somos quatro homens e quatro mulheres,
então isso para mim é uma constatação que traz muito orgulho, não ha
combinação, e só traz o movimento orgânico e vanguardista real da nossa
instituição. Então queria fazer essa constatação antes da pergunta e
direcionar ao Doutor Cláudio uma pergunta ,diante de tanta diversidade,
problemas, qual é a mensagem de otimismo e de garantia ao advogado numa
perspectiva de um 2021 melhor, que você pode trazer para gente dentro da
sua experiência, da sua capacidade, dentro da sua visão? O que você pode
trazer para o advogado de contemplador nesse momento de tanta
adversidade? 
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Cláudio Goulart: primeiro de tudo é Fé, o dono do universo nos dar muita
saúde para que a gente possa enfrentar esse momento, o que eu posso
transmitir é que o Sindicato Independente de qualquer situação, que a
gente ainda há de enfrentar pode ter certeza que o Sindicato estará ao lado
do advogado em que momento for, o Sindicato vai estar presente seja ele
online ou de forma presencial, junto deles apoiando e realmente
participando dos projetos que nós vamos implantar dizendo para eles
inclusive que apresenta-los no sindicato é a garantia de sucesso porque ele
vai ter na entidade passo-a-passo amparando deles, e para todos os
momentos que ele precisar do apoio ou de gerenciamento que ele precisar.

André Paiva: Aproveitando também um pouquinho que a Vivian colocou e
que você disse anteriormente Cláudio, sobre os advogados cotinha que
geralmente se pronuncia, nós todo final de ano tem aquele selinho dos 500
escritórios mais admirados das grandes bancas os grandes advogados
sendo admirados,  eu não vejo nenhum outro advogado que trabalha tanto
luta tanto ser tão admirado assim, então eu queria saber o seguinte: O
Sindicato conforme você colocou, ele é bastante atuante em relação a essa
atividade das pequenas bancas para as pequenas cotas, e aqueles
escritórios que atuam corretamente o sindicato vai colocar aquele selinho
de aprovado? Alguma coisa assim dando valor aquele escritório que atua de
forma correta?
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Cláudio Goulart: primeiro qual é a nossa principal meta do ano que vem? É
inserir na Convenção Coletiva junto com o Cinza que é o Sindicato dos
grandes escritórios de advogados tipos de participação, essa discussão a
gente sempre tentou inserir em cláusulas, esse tipo de comportamento, já
aquele que realmente cumprir todas as cláusulas, poderia ter aquele selo
Azul, agora aqueles que não cumprem que a gente tem que demandar contra
eles, entraria numa uma lista vermelha.

Tiago de Mello: Pessoal, chegamos ao fim, as coisas boas parecem que tem
tempo de duração, como já dizia Vinícius, meu presidente obrigado,
obrigado a todos que participaram também, foi incrível estar com vocês, na
pandemia infelizmente tem sido a distância, e eu queria deixar um beijo,
queria deixar a palavra com Cláudio primeiro agradecer, agradeço ao carinho
dispensado, uma ideia e o aprendizado que tenha desenvolvido também na
escola de gestão com todos os professores que estão aqui, obrigado por
aceitar por ter sido convidado para entrevista na sétima Edição da revista
do IBPEA. Cláudio, a palavra é com você, para que você faça a consideração
final. O ano de 2020 que não foi um ano típico né Cláudio?! Foi um ano
totalmente diferente ninguém esperava por ele.   

Cláudio Goulart: Fico orgulhoso envaidecido, extremamente emocionado por
ser entrevistado por uma banca dessa qualidade, mais feliz ainda porque
seguindo uma paridade dentro dela que vocês mulheres lindas e
maravilhosas e competentes que são junto com esses ilustres professores,
agradecer a Doutora Vivian lá de Portugal que já são quase meia-noite, a
minha amiga querida, a Doutora Érica e a Doutora Sílvia Correia,  a Gabi
minha querida, que participou com a gente da eleição do sindicato, a minha
palavra final para vocês é obrigado por ter feito essas perguntas, com a
oportunidade para demonstrar qual o projeto da nossa entidade que nós
haveremos de enfrentar juntos, ninguém faz nada sozinho.
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Mais do que máquinas 
precisamos de humanidade.

Charles Chaplin
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