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Apresentação
Rodrigo Assumpção
Presidente da Dataprev

O tema do LVIX Fórum de TIC é Gestão de Contencioso Trabalhista, conceito que 
abrange o planejamento e mapeamento de ações preventivas no âmbito jurídico e 
administrativo da empresa. Os painéis e debates contaram com representantes da 
CODESVASF, Serpro, Caixa Econômica Federal e da Dataprev, convidados a compar-
tilhar experiências e melhores práticas.

Nesse sentido, destacaram-se as iniciativas da Dataprev na gestão dos processos, 
criando uma metodologia de atuação que possibilitou mais eficácia e economia para 
a empresa, reduzindo ações judiciais, por meio da prevenção e análise de risco pro-
cessual e do melhor direcionamento das demandas.

Boa leitura!
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Gestão de Contencioso – Ações judiciais e 
preventivas: Caso Dataprev

José Ivanildo Dias Júnior
Dataprev

Estamos abrindo oficialmente os trabalhos dessa edição de número 59 de TIC 
da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev). É 
um desafio, sendo um fórum no final do ano, com a agenda de todo mundo 
complicada. Mas como todo desafio que aparece na nossa vida existe para ser 
suplantado. 

Uma das coisas que tive a oportunidade de conversar com o Doutor Alessandro, 
com a Kathleen do Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), com 
o Zanon da CAIXA por intermédio do Otávio, é que na medida do possível, as 
pessoas vão comparecendo ao longo do dia, eles vão socializando as informa-
ções, o conhecimento e ao final existirão as apresentações que poderão ser alvo 
de partilha, obviamente entre todos. 

Teremos uma gama de informações, de diretrizes, que depois cada um, na sua 
casa, na sua instituição poderá refletir e ver pontos positivos, coisas que es-
tão sendo procedidas, que poderiam ser revistas, aprender a aperfeiçoar e fazer 
com que continuem avançando na construção dessas empresas públicas cada 
vez mais sólidas, cada vez mais eficientes. 

É claro que a administração indireta passa por um momento complicado no país. 
Vemos denúncias envolvendo Petrobrás, Correios, e sabemos que o advogado 
tem um papel importante dentro dessas instituições, porque é justamente um 
ponto crucial de controle da legalidade. 

Obviamente o advogado também não é Deus, ele faz parte de uma equipe, de 
um processo e às vezes esse processo, a conjuntura que é montada, é muito 
maior do que poderia ser eventualmente controlado por qualquer órgão jurídico. 

A ideia é mostrar um pouco como pensamos em termos de gestão, a gestão do 
nosso contencioso, e quando falo contencioso, não é somente a área de litígio 
judicial que geralmente é associada. 

Contencioso é a nossa vida dentro da empresa, como um todo, e a parte preven-
tiva tem um papel fundamental para que essa fase de litígio possa ser conduzi-
da da melhor forma possível. 

Por esse motivo o foco são ações judiciais e preventivas com a perspectiva na 
Dataprev. Uma breve introdução sobre a Dataprev. Recentemente, no lança-
mento da nossa marca, tivemos a oportunidade de nos depararmos com essa 
frase: Tecnologia a Serviço do Cidadão. Confesso que fiquei muito feliz quando 
eu vi essa frase no lançamento da nossa marca, porque para mim ela traduz um 
pouco o que tem que ser o espírito da Dataprev. 

Tecnologia é o nosso foco, é o nosso caminho, mas a nossa meta é o cidadão que 
está ali. Em cada processo que nos esforçamos, seja judicial ou administrativo, 
no final é o cidadão que está sendo beneficiado com o esforço do nosso trabalho. 
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A Dataprev ganhou dois prêmios da revista Exame nos dois últimos anos como a 
melhor indústria digital na área de Tecnologia da Informação (TI). Não é o prêmio 
que nos envaidece. É saber que estamos no caminho certo e que começamos a 
ter um reconhecimento também da sociedade, desse esforço, dessa forma de 
condução que a Dataprev tem implementado nos últimos anos. 

Com relação aos últimos anos, de 2009 pra cá o Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS), que detinha praticamente 90% da nossa carteira de clientes e isso 
estrategicamente não era bom para a empresa, passou por experiências de re-
tenção orçamentária. 

Sabemos que não é fácil lidar e superar uma situação dessas. E a Dataprev para 
superar isso diversificou a sua carteira. Hoje a Receita e a Integração Maranhen-
se Transmissora de Energia (IMTE) passam a ter papéis cada vez mais influen-
tes dentro do nosso orçamento além do crescimento do consignado. 

Um dinheiro importante, porque ajuda a equilibrar as nossas contas e tem sido 
pago fielmente pelos bancos. Nosso faturamento traduz um pouquinho do que 
foi essa mudança na última época. 

De 2003 para 2013, o aumento foi de quase R$ 1 bilhão de reais. Esse esforço 
é elevado por essa diversificação de carteira, mas também é importante que 
fique claro, por uma decisão do governo, desse ministério, desse governo que 
tem conduzido o país nos últimos anos, em tratar a previdência como área es-
tratégica e entender que TI é o melhor caminho. 

Uma prova crucial disso é quando se acabaram aquelas filas terríveis que havia 
na frente das agências do INSS. Pessoas que passavam mal e infelizmente che-
garam a falecer e que hoje parece uma realidade muito distante do país, mas 
ocorreu há dez anos. Então esse foi um marco importante para a previdência. 
Hoje falamos em aposentadoria por tempo de serviço em 30 minutos, reduzin-
do para 20, com muito mais segurança dentro dos processos, com combate a 
fraudes cada vez mais efetivo. Esse faturamento é uma aposta não na geração 
de lucro, porque a Dataprev não existe para isso como as demais empresas pú-
blicas, mas claramente no sentido de impulsionar a empresa para que realmen-
te ela consiga trazer os resultados que a sociedade espera. 

Temos também um crescimento nos últimos sete anos, uma faixa de 700 em-
pregados. O número total de colaboradores envolvendo jovens aprendizes, es-
tagiários, adjuntos, pois todos fazem essa grande roda da Dataprev andar co-
nhecem um pouco essa realidade. 

A Dataprev praticamente se renovou em mais de um terço com seus últimos concur-
sos. São mais de 1.000 empregados contratados no período. Muitos que acompa-
nham essa mesa hoje são um reflexo dessa mudança. Eu particularmente entrei em 
janeiro de 2007, Carol e Sofia também em 2008 e os demais no suceder dos anos. 

Nossa estrutura é composta pelo Instituto de Ciências Jurídicas (ICJ) como a fi-
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gura do departamento que sempre foi colocada como segundo nível hierárquico 
e recentemente se criou as figuras dos superintendentes. 

Hoje a Dataprev está fazendo um ajuste para que novamente o jurídico passe 
a ser o segundo nível hierárquico da casa juntamente com essa nova figura do 
superintendente que foi criada. 

Isso me envaidece não só no sentido pessoal, mas também em relação a minha 
equipe. Se a Dataprev continuar modernizando, avançando e estruturando no-
vos processos, a casa ainda vê o jurídico como algo efetivamente estratégico e 
fundamental para os resultados que estão sendo alcançados. 

Isso é fruto do suor de cada um que está lá dentro, de fazer um trabalho eficien-
te, próspero, tentando trazer efetivamente resultados positivos para a gestão. 
São três divisões. A COJC, que em termos de matéria é responsável pela parte 
penal e pela parte trabalhista, tem um segundo papel que vou falar um pou-
quinho mais na frente. A COJU, direito administrativo e civil, que lida com as 
licitações. A COJF, criada a cerca de um ano e meio mais ou menos, que trata da 
parte disciplinar. 

Dá trabalho conduzir uma sindicância, uma tomada de contas e centralizar den-
tro da coordenação geral. A parte financeira é quando a Dataprev é contratada 
e a parte tributária que verificou que o nosso passivo com a Receita Federal é 
maior do que o passivo trabalhista que eu tenho. 

Isso só vem a corroborar a importância de ter um tratamento especializado 
dentro dessa estrutura e fico muito feliz avançamos nisso. Inicialmente a gente 
via muito essa parceria minha com o Otávio. Mas a própria Sofia veio colaborar, 
o próprio Rodrigo veio colaborar, a própria Alexine tem colaborado também com 
relação a isso e a expectativa é que nos próximos dias esteja chegando um co-
lega paulista que me informou que aceitou o convite para trabalhar na Dataprev 
e que com certeza vai se somar a COJF ao trabalho da COJU, porque ele tem uma 
larga experiência na parte tributária. 

Somado a isso, tem uma assessoria junto a CGCJ, que é a Doutora Simone. Ela 
me ajuda bastante nessa parte de relação com representação sindical, nossas 
brigas no Tribunal Superior do Trabalho (TST). Isso faz com que eu não tenha que 
participar das mesas de negociação, o que me ajuda bastante, que é um traba-
lho dispendioso, cansativo e de muita paciência. 

Basicamente cada divisão possui uma gerência de serviço de apoio. A única di-
ferença é a COJF que nesse exercício passou a ter também uma gerência de 
serviço para ajudar na parte administrativa. 

Na nossa estrutura estamos divididos por matérias. Mas a COJC, coordena de 
forma transversal todo o contencioso. Se a equipe da doutora Carol faz alguma 
demanda judicial, é o Wanderson que tem que prestar contas. 

O prazo foi atendido, a petição foi protocolada e é o modelo de trabalho dele 
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que se adequa. Da mesma forma a CGCJ e a COJF. E a COJF esse ano começou 
a mudar nossa cultura para que esse trabalho transversal seja feito na parte 
administrativa. 

Isso também desonera, evita que uma determinada área seja atendida muito 
bem, com colegas que são da área técnica e outras não. Passamos a ter um 
trabalho mais uniforme dentro do setor, principalmente que a nossa divisão é 
basicamente Rio e Brasília, que não tem regionais, só em Minas e São Paulo que 
temos dois colaboradores. 

Aí me inspirando naquela frase que lemos no lançamento da marca, eu diria que 
temos um jurídico através da tecnologia da informação a serviço da cidadania. 
Ações estruturantes como a motivação. Obviamente quando colocamos moti-
vação em um ambiente como esse não podemos esquecer o chefe, o gestor que 
tem uma participação importante nisso, na unidade, no clima organizacional. 

A motivação está muito alicerçada nos seus sonhos, em como você vê a vida e 
em como você vê o fruto do seu trabalho. Por isso, um pouco dessa expectativa 
positiva ao ver aquela frase jurídica através da tecnologia a serviço da cidadania. 
É um pouco de ver esse horizonte, onde eu quero chegar, onde eu quero ajudar 
o jurídico a Dataprev. 

Outra coisa importante na Dataprev é estruturar, planejar. Mas existe um mis-
ticismo muito grande com relação a isso. Primeiro porque planejar significa sair 
um pouco da rotina e isso passa uma ideia de deixar de trabalhar. Segundo, por-
que faz com que você faça um exercício que às vezes não estamos tão habitua-
dos, que é tentar enxergar o futuro e os passos para se alcançar o que se almeja. 

Planejar nada mais é do que organizar essas ideias, estabelecer objetivos e me-
tas para atingir um resultado. Ao fazer isso nos preparamos para os desafios, 
para os pontos positivos e damos clareza para toda a equipe. 

Um ponto positivo na Dataprev no nosso planejamento interno é que ele baliza 
também a nossa análise da progressão salarial, que diz respeito ao mérito. Pro-
curamos sempre trazer metas relacionadas a esse planejamento para que cada 
vez mais ele seja imputado na nossa cultura. 

Essa questão de preparar o terreno é saber esperar o momento, juntar as pes-
soas certas para desenvolver esse tipo de trabalho. Não fixar a temporalidade. 
Tem muitos planejamentos longos de três, quatro anos, às vezes metas muito 
longas que fazem com que você tenha mais dificuldade de vivenciar o sucesso 
das realizações e isso é importante, você vê as coisas acontecendo, particu-
larmente vivemos em um momento ímpar que é a implantação do nosso novo 
sistema. Não tínhamos sistema desde 2008 mais ou menos. 

Temos que focar, priorizar porque dentre aqueles tem sempre os mais impor-
tantes, os mais estratégicos, aqueles que são mais importantes para a casa. O 
que facilita? Mapeamentos críticos de como chegar naquele resultado, definir 
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prazos responsáveis e pontos de controle, interface de sucesso. 

E o monitoramento, que é o acompanhamento, a cobrança, que isso é algo que 
temos que realmente aperfeiçoar na Dataprev. Ás vezes, não na Dataprev, na 
CZCJ eles passam por um gap muito longo para revisar, verificar como está o 
andamento dos nossos resultados.

Mas isso é tranquilo, porque o nosso planejamento tem dois eixos, um é o in-
terno sobre as nossas necessidades, desafios que são mais próprios da nossa 
realidade e outro que é mais voltado para a empresa. 

Esses obviamente acabam tendo um pouco mais de prioridade em cima dos 
outros, porque os resultados estão aí, como fechar nova contratação de equi-
pamento de tecnologia para toda a empresa. 

Os outros eu chamaria de fatores críticos de sucesso. Dentro dele está o com-
prometimento, o Willian Douglas que é um procurador conhecido, que escreve 
como passar em concurso público, aborda isso com muita propriedade. 

Quando você diz que deseja alguma coisa, você tem um nível de motivação. 
Você tem um nível de comprometimento baixo. Quando eu vou atingir o objeti-
vo, você já começa a ter um envolvimento maior, mas realmente quando você 
assume e diz: Eu vou fazer, eu vou alcançar esse resultado, você está muito 
mais envolvido, está muito mais disposto, inclusive para apresentar aquela fi-
gura que está do outro lado, que é a perseverança. 

Cada sonho tem seu preço, alguns custam caro, outros baratos. Alguns resulta-
dos têm níveis de esforço extremamente superiores a outros e a perseverança 
é justamente esse ponto de desequilíbrio para o bem ou para o mal. Para o1 
sucesso ou para o insucesso. E quando eu falo em perseverança, eu não falo só 
em uma posição no sentido de superar a diversidade, falo também em perseve-
rar e confiar no próximo. 

Temos o hábito de querer encontrar pessoas perfeitas. Nem nós somos, nem 
nossos pares são. Na história, eu só conheci um nome com essa particularidade 
que se chama Jesus Cristo, tirando ele, todos somos falhos e às vezes no nosso 
ambiente de trabalho e até mesmo na nossa família a gente cobra muito ao outro 
esse nível de perfeição e acabamos esquecendo que o errar faz parte do processo. 

Em um vídeo que nós assistimos ele diz: Erre, erre mais uma vez e ganhe ex-
periência com os seus erros para não voltar a errar de novo. Então a gente tem 
que aprender com o erro e com o sucesso. A disciplina, Renato Russo já diria 
que a maior liberdade é ter disciplina, disciplina é ter liberdade, porque você faz 
a escolha das melhores ações, dos melhores caminhos, visando aquele foco, vi-
sando aquele resultado e disciplina nada mais é do que se manter nesse plano. 

Como tudo na vida é um equilíbrio, do outro lado está a flexibilidade e a acuida-
de, porque tal qual como o provérbio chinês do bambu, que muitos conhecem, o 
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bambu resiste a grandes tempestades, justamente porque ele é flexível. 

Se ele fosse rígido, extremamente fixo, ele quebraria. Então isso não pode sig-
nificar por outro lado que a flexibilidade pode dizer que eu posso mudar meu 
plano, o meu resultado a qualquer momento. 

Não é isso. Significa que ele tem que ser maleável, tem que ter pontos de con-
trole. Nem sempre ao longo do monitoramento você vê que a meta é plena-
mente realizada. A acuidade é justamente os olhos do coração, é você entender 
o que está acontecendo ao seu redor. 

Um exemplo concreto, você tem uma pessoa na sua equipe que domina aquela 
matéria, recebe uma demanda judicial e pede para que ela faça essa defesa. Só 
que ela acabou de perder um parente importante. Não tem sentido a pessoa ser 
fera, mas não ter como se dedicar de coração. 

O coração dela acertadamente está voltando para outro nicho. É claro que o 
nível de profissionalismo conta, a pessoa ia se empenhar, fazer o possível para 
fazer, mas você como gestor tem que ter essa percepção do grupo, essa per-
cepção de equipe, seja no maior nível, no nosso caso o nível de departamento. 

Tem que ter esse acompanhamento, esse entendimento. É claro que várias coi-
sas facilitam isso no nosso caso, primeiro o grupo não é tão grande, não temos 
um escritório com 300, 400 advogados. Não é essa a nossa realidade. Depois 
porque na minha percepção nós cativamos entre nós um nível de amizade, de 
proximidade e isso faz com que haja um carinho natural e um cuidado natural 
entre as pessoas dentro do grupo. 

O último ponto, fator crítico, vou chamar de penúltimo, porque tem uma frase 
que vou colocar depois, é a liderança. Quando penso em liderança, acredito nela 
pelo exemplo, pelo ato de amor, o amor objetivo, o amor concreto, o amor ra-
cional que se reflete nas atitudes, que se reflete nos exemplos, que se reflete 
na condução e o outro ponto que fecha esse triângulo na minha percepção é a 
liderança baseada também na capacidade técnica. 

Então o gestor tem a obrigação de se capacitar, se informar. É lógico que não há 
problema nenhum em ter na equipe colegas e profissionais com expertises mui-
to maiores em determinadas áreas, isso é excelente. Na nossa equipe temos 
essa situação em várias vertentes, mas esses três eixos, se vocês perceberem, 
não são inerentes só ao gestor, são inerentes a qualquer trabalhador e isso é 
importante desenvolver na equipe, fazer as pessoas buscar isso. 

Porque liderança não é simplesmente coordenar, é fazer com que as pessoas 
se mantenham imbuídas na busca daquele objetivo comum. É fazer um papel 
importante na motivação, no apoio, na sustentação. E tudo isso somado, faz 
com que tenhamos o maior patrimônio da empresa que são as pessoas certas. 

Existe um discurso sindical muito forte que o maior patrimônio da empresa são 
as pessoas, os seus empregados. São aquelas que se motivam, aquelas que dão 
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um pouco da sua vida através do seu trabalho para a empresa, que lidam com 
responsabilidade, com honestidade, ou seja, que são formadores, instituidores 
para que aquele processo produtivo realmente dê resultado. 

Numa linguagem mais simplista, seriam aqueles que carregam o piano. Quem 
não carrega o piano tem que chamar a responsabilidade, dar a oportunidade de 
se capacitar e não querendo, paciência. Não é uma entidade filantrópica, é uma 
empresa. Essas palavras parecem um pouco duras, mas na realidade nada mais 
é do que chamar de responsabilidade. 

Quando decidimos ser servidor público, empregado público, estamos cada vez 
mais caminhando nesse sentido de apoio e de visão social do nosso trabalho. Só 
que o outro lado da balança deve estar equilibrado. Existe também uma preocu-
pação, dar boas condições de trabalho, boa condição remuneratória. 

As ações preventivas facilitam nosso trabalho de contencioso. Temos que plan-
tar a socialização do conhecimento. Já temos uma cultura forte de socialização 
do conhecimento através da nossa rede interna. Pareceres e memorandos que 
todo mundo tem acesso, sigilosos que não são sigilosos, apenas envolvia uma 
matéria trabalhista, alguma coisa que falava da remuneração de alguém, hoje 
isso não existe mais. 

O sigilo está dentro da minha equipe, está fechado dentro daquele grupo e é natural 
a questão da responsabilidade, do comprometimento com relação a esse sigilo. Por 
outro lado, vivemos em uma sociedade que cada vez impulsiona mais prazeres so-
ciais com a diversidade da tecnologia, para a informação trabalhada de maneira di-
ferenciada, muito mais simples, muito mais direta, muito mais objetiva, que também 
tem um ponto importante na formação e na partilha de conhecimento.

Isso não significa que esse caminho deve apagar o outro, da leitura dos acordos, 
de estudos de livros específicos da área, mas não podemos deixar de cuidar que 
é um ponto interessante para socializar o conhecimento que é a rede social inter-
na na Dataprev. Outro ponto é a qualificação técnica, capacitação. A Dataprev já 
está no plano de capacitação de 2015, a estratégia são treinamentos in company. 

Quando eu assumi o jurídico em 2008, a gente ralava muito. Corria, atendia os 
processos prioritários, cansei de ficar várias vezes, altas horas da noite com 
o Olivério nos esforçando para melhorar as peças, os recursos, os processos, 
identificar pontos de gargalo na nossa estrutura e sinceramente caminhávamos 
para uma terceirização do nosso jurídico, porque, infelizmente, a direção só to-
mava conhecimento quando havia algum erro ou quando havia algum problema. 

Hoje, a direção continua tomando conhecimento dos erros, continua toman-
do conhecimento dos problemas, por isso a “transparência”, mas também tem 
muito mais conhecimento do nosso sucesso, dos nossos resultados. 

É valorizado os 98% de execução orçamentária, é valorizado quando o Doutor 
Otávio consegue reverter uma condenação de R$ 15 ou R$ 20 milhões na parte 
tributária, é valorizado quando o contencioso ganha processos de natureza im-
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portante para a casa, quando atuamos no preventivo. 

Com a chegada do sistema vimos que o nível de informação é muito maior e 
a expectativa é que melhoremos essa transparência, melhoremos esse nível 
de informação para a direção da empresa. Estamos trabalhando fortemente no 
nosso marketing, que envolve transparência com relação ao trabalho, faz com 
que esses resultados cheguem, mas também na forma do comportamento da 
equipe dos gestores. 

Não adianta o Ivanildo abrir todo o nosso coração para os clientes, tudo aquilo 
que fazemos de certo e de errado e ser um cara que vive criando conflitos den-
tro da empresa. 

Não adianta o Ivanildo ter essa postura se a equipe dele não tem. Então essa é 
uma tarefa e uma responsabilidade de todo o grupo. Construir pontos dentro da 
empresa, claro que pontos de conflito vão existir, isso é natural, é como supera-
mos e resolvemos esse tipo de coisa. 

E o último, relações com áreas internas. Essa confiança, essa proximidade que 
vem se construindo ao longo dos anos com as áreas internas é um fator impor-
tantíssimo para a advocacia preventiva. 

Por exemplo, o PCS 2008, é comum em um instrumento desse. Tivemos o PCS 
mais estável da empresa. O nível de ações que perdemos com relação ao PCS 
foi baixíssimo, está dentro de uma margem de 5%, não chega nem a 2% e são 
casos naturais. 

3.500 empregados tiveram toda a sua vida profissional revisada dentro da em-
presa e foram reenquadrados. Então esses 2% estão nesse caso, falhas técnicas 
podem ocorrer, mas obviamente tem que ocorrer nessa proporção, de forma 
mínima possível. 

Outro ponto importante, sala-cofre. Foi montado um processo que tivesse uma 
estrutura comercial adequada para que a Dataprev e a empresa pudessem fa-
zer essa parceria e chegarem a um resultado que hoje está proporcionando a 
Dataprev a triplicar a sua capacidade produtiva. 

Nunca antes na história desse país a Dataprev teve tanta qualidade nos seus 
processos de produção como tem hoje. Chegamos a ponto legal, mas tem de-
safios interessantes que devem ser cada vez mais melhorados. 

E a questão do divisor, que aparentemente parecia uma questão simples, mas 
que a gente ia dar trabalho no judiciário era o seguinte: O contrato de trabalho 
da Dataprev poderia ser de 44 horas semanais e liberar o sábado. 

Uma decisão do trabalhador, mas paciência. Mas no passado se decidiu que a 
jornada era de 40 horas. O problema é que o divisor que se utilizava era o 220. 
Significativamente os valores na repercussão eram pequenos. 
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Todavia o volume de demanda poderia chegar a ter praticamente 3.500 ações 
e isso quase que duplicaria a minha quantidade de processos judiciais ativos. 
Então levamos isso ao conhecimento da direção nessa perspectiva de advoca-
cia preventiva e fizemos análise. Quanto é para corrigir e pagar eventualmente 
todos os empregados com relação a isso? Ah, o valor é x, não tem orçamento, 
tudo bem, nós vamos deixar a bola de neve continuar rodando ou vamos estan-
cá-la? Decidiu-se por estancar. 

Mudou-se a norma interna, e consequentemente tivemos dois efetivos posi-
tivos, o tratamento do tema, a diminuição das ações e como os valores são 
relativamente baixos, muitas pessoas também não entraram e não discutiram 
com relação a esse tema. 

Obviamente ele se torna relevante quando você faz prestações de hora extra, 
você tem adicional noturno, então basicamente é uma discussão com relação 
ao reflexo do valor do salário com relação a isso. 

Não era, por exemplo, uma ação que ensejasse um aumento da remuneração 
pura e simplesmente por cada mudança de divisor. No âmbito judicial, o nosso 
xadrez jogado no dia a dia, acho alguns cases interessantes. 

Um é o relacionamento com as áreas externas, por exemplo, uma questão muito 
bem sucedida foi a relação que conseguimos construir com o fiscal do Ministério 
do Trabalho e Emprego (MTE) que trata dessa parte de pessoas com deficiência. 

Ele já tinha ação pronta, porque tem o apoio da Procuradoria da República em 
Pernambuco para atuar nacionalmente com relação a isso. Pelo o que ele me 
falou na época, a ação inclusive já estava para ser ajuizada, para parar um con-
curso estratégico da Dataprev e fizemos a negociação com ele, mudamos o edi-
tal aumentando a cota, porque o percentual de 5% de ocupação estava muito 
baixo e conseguimos realmente depois disso estabelecer uma relação que hoje 
ao publicar um novo edital, alguma coisa nesse sentido, já faço todo um traba-
lho prévio de acompanhamento com ele para evitar novos litígios, novos tipos 
de problema com relação a isso. 

Tribunais superiores têm sido estratégicos para gente, principalmente o TST, aí 
vai um agradecimento em termos de brincadeira com a Federação Nacional dos 
Trabalhadores em Processamento de Dados (Fenadados), porque fomos muitas 
vezes discutir o nosso dissídio coletivo nos últimos quatro anos. Essa relação 
é importante, o trabalho prévio de conversar com o ministro, de apresentar a 
empresa não só no momento do julgamento, esse é o trabalho legítimo que a 
advocacia pode fazer em julgamentos importantes. E aí acelerando um pouqui-
nho a estrutura adequada e qualificada de cálculo e de TI, cada vez mais o nosso 
processo eletrônico, o nosso processo virtual melhora. 

Só o Wanderson sabe o quanto ele sofre lá, porque o nosso volume é muito 
concentrado no Rio para a compatibilidade entre sistemas de Tribunal, sistemas 
da Dataprev, firewall de um, de outro, sustentações orais. 
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Falando um pouco das cooperações estratégicas, com a presença da Companhia de 
Desenvolvimento do Vale do São Francisco (CODEVASF) e a colega da CAIXA, onde 
pretendemos socializar informações, partilhar conhecimento com relação a isso. 

Outros esforços já foram feitos nesse sentido, já participei de reuniões com os 
Correios também na época em que o Jeferson era diretor presidente jurídico. 
Então era um anseio, mas em razão da dificuldade acabou não evoluindo. 

Por isso que eu botei o nome do déficit. Acho que o déficit pode ser um canal 
para isso, trabalhou de maneira muito adequada quando tratamos a questão 
dos comissionados, intermediando a relação com todas as empresas públicas. 

Temos que dar mais flexibilidade no nosso trabalho. Definir tempo, fazer agen-
das bimestrais, para evoluir. E litigantes, quando colocamos litigantes falamos, 
por exemplo, de ações que tivemos, por exemplo, com a EMBRATEL e a OI. 

Dois grandes players de tecnologia, de telecomunicação no mercado brigando. 
O último ponto que eu gostaria de frisar são os acordos e a figura da arbitragem. 
Os acordos eram algo que tínhamos uma expectativa de avançar em 2014, mas 
esse cenário de contenção orçamentária do governo fez com colocássemos 
esse plano um pouquinho mais na gaveta, mas que em 2015 provavelmente 
vamos retornar. 

A ideia é selecionar processos estratégicos que possam reduzir passivos, des-
pesas da Dataprev, fazendo acordos inteligentes. Há exemplos, por exemplo, de 
parcelamentos, que também podem ser um caminho quando o processo já está 
em fase de liquidação, de execução bem mais avançada. 

A arbitragem tem pouco espaço de avançar nos litígios do dia a dia, mas no 
âmbito dos embates e litígios que envolvem órgãos federais a câmara de conci-
liação e arbitragem federal conduzida pela AGU é uma boa estratégia. 

Isso deve ser resolvido para dar mais credibilidade ao trabalho e fomentar mais 
a utilização da mesa. E aqui finalizando, nosso acervo hoje é 88,3% é trabalhista, 
10% é civil, 1,6% tributário, embora tenha aquela peculiaridade dos valores do 
extrajudicial e 0,1% penal. 

Temos uma ação que somos simplesmente assistentes de acusação, uma ro-
tina que implantamos no jurídico para controlar melhor os depósitos e ver que 
um colega na época que estava de licença médica estava levantando depósitos, 
então fizemos a justa causa, comunicamos a Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB), hoje ele já está em período de advogar e recentemente foi condenado 
também no âmbito penal. 

E outra é uma ação que a gente defende um empregado nosso em razão de 
uma demissão que foi feita no Amazonas, e que nos ameaçou de morte, então é 
importante ter esse acompanhamento institucional. Pouquíssimos casos, raros 
diante do valor do que acontece, claramente o maior volume é trabalhista. 
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E de maneira bem objetiva também, a incorporação de função era o tema que 
mais tínhamos ações na Dataprev, hoje residuais, haja vista a norma interna 
que foi elaborada, cálculos irregulares e verba trabalhista, um sistema foi im-
plantado há alguns anos na área de finanças e agora em 2015 vamos automa-
tizar para isso também seja mitigado. 

A questão das promoções é algo que tem nos incomodado, porque o sindicato 
insiste em temas que na nossa visão já estão prescritos com moções de 2003, 
2002, 1998, épocas que realmente a conjuntura do país era completamente 
diferente e houve falhas na condução desse processo, mas com relação aos 
recentes, não temos nenhum processo relacionado a isso. 

O reenquadramento funcional é um pouco da figura do PCS e a ação residual 
também. Desvio de função é claramente um problema forte de gestão da casa, 
de responsabilidade do gestor que conduz os processos para evitar esse desvio 
de função, que no caso da Dataprev não é complexo de ser evitado na medi-
da em que você tem um concurso sempre perene, existente, a possibilidade 
de contratar profissionais qualificados para exercer as funções, Temos só dois 
cargos na empresa, assistente e analista, o desvio é justamente quando o as-
sistente passa a fazer trabalho de analista de nível superior dentro da empresa. 

Concurso público é muito mais volumoso. Sabemos que hoje o volume de pes-
soas que fazem concurso aumentou vertiginosamente. Então passa a ser um 
tema de maior confronto, de maior litígio dentro dos processos. Mas a imensa 
maioria deles também não é bem sucedida. E a responsabilidade subsidiária em 
virtude da terceirização de serviços. 

Tivemos uma mudança importante no entendimento dos nossos tribunais nos 
últimos anos, mas a cultura trabalhista ainda é muito enraizada no passado de 
que o empregador realmente sempre procura um jeito de prejudicar o emprega-
do e o órgão público se está envolvido nessa relação deve ser responsabilizado, 
pois é quem tem o dinheiro, é quem demandava , mas isso está mudando muito 
em razão da demonstração dos processos, da probidade na condução da gestão 
desses contratos. 

E que nós vivemos em tempos interessantes, pois toda mudança requer um 
pouco de coragem, loucura e muita paixão. E essa nossa paixão é o maior bem 
intangível que a nossa empresa pode ter e cultivar. Vamos sonhar, nos dedicar, 
vamos ser apaixonados por aquilo que fazemos. 

O trabalho envolve muito do nosso dia a dia, muito do nosso tempo, os desafios 
e as oportunidades de melhorias imensos. Ainda estamos avançando. Quem 
tem a ganhar com isso é a sociedade, o cidadão. No caso da Dataprev aqueles 
que precisam do aporte do governo nos momentos mais delicados da sua vida 
que eram de incapacidade laboral, de aposentadoria ou no caso das bênçãos e 
licenças maternidades. 
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Meu nome é Alessandro Reis, eu sou da CODEVASF, sou advogado de carreira já 
há alguns anos, desde 2006 e na chefia do jurídico. Já são quatro anos e pouco. 
Primeiro eu queria agradecer o doutor Ivanildo por nos convidar para vir aqui. 

Cada empresa pública tinha o seu jeito de atuar e nessa gestão, em 2007, pela 
primeira vez desde que eu estava no serviço público, começamos a nos inteirar 
um pouco sobre a empresa pública e fomos descobrindo ao longo do tempo em 
uma associação que foi criada, a AMPEBF, presidida pelo Doutor Otávio, que 
temos muita coisa em comum, embora cada empresa tenha características de 
negócios e atuações diferentes. 

Queria dispor uma coisa que eu tinha dúvida quando eu fiz o concurso público, o 
que é CODEVASF? Eu não sabia, vim saber depois. Dentro da nossa atuação do 
contencioso que se mistura muito a gestão do contencioso com o administrativo, 
esse é o papel da nossa assessoria jurídica. 

A atuação da nossa assessoria jurídica só tem duas unidades, a unidade do 
administrativo e a unidade do contencioso. E a importância do apoio que a 
entidade nos dá dentro das nossas tarefas, das nossas atividades. A CODEVASF 
é uma empresa pública e hoje é bem diferente da Dataprev, da Caixa Econômica 
e que o Serpro. 

Na verdade é uma empresa pública que de empresa pública não tem nada. O 
nosso débito anual está na casa de R$ 500 a R$ 600 milhões de reais, porque 
nosso business é promover o desenvolvimento, o nosso trabalho é distribuir 
dinheiro. Então recebemos o dinheiro do Ministério da Relação Nacional e 
repassamos para promover o movimento regional, seja com irrigação, com 
inclusão produtiva, com ações sociais, esse é o nosso negócio. 

Então dá para perceber que é bem diferente da atuação das empresas que estão 
aqui presentes. Somos, segundo o ministro Eros Gral, aquela clássica entidade 
prestadora de serviço público. Trabalhamos muito com distribuição de dinheiro 
e o ganhar dinheiro não faz parte do nosso vocabulário. 

Fomos criados um pouquinho antes da Dataprev, há 40 anos. Nossa área de 
atuação começou basicamente com três estados. Hoje já estamos em todo o 
Nordeste, Minas Gerais e Brasília. 

A CODEVASF, que o nome original era Companhia de Desenvolvimento do Vale 
do São Francisco, hoje tem esse nome enorme que vai aumentar ainda para 
Companhia do Desenvolvimento do Vale do São Francisco, Parnaíba, Itapecuru 
e Mearim. Parnaíba é uma bacia no Piauí, Itapecuru é no Maranhão e Mearim, 
no Ceará.

Atuamos em todo o nordeste além de Minas Gerais e no Distrito Federal. Essa 
é a CODEVASF. Além disso, a lei diz que só podemos atuar nesses estados, mas 
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também nos dá a oportunidade de operar sistemas em todo o território nacional. 
Acho que o mais famoso nosso recente é o Programa de Integração do São 
Francisco (PISF), que é a transposição do São Francisco. 

Nós não vendemos nada e não ganhamos nada. O nosso negócio principal 
era, até pouco tempo, basicamente a irrigação. Existe uma lei de irrigação 
nacional, recentemente alterada, onde basicamente comprávamos terras, 
terra devoluta, ou adquiríamos terras por desapropriação, qualquer coisa nesse 
sentido, modulávamos lotes agrícolas para fomentar a produção de alimentos 
principalmente e repassávamos isso a produtores pré-cadastrados. 

O nosso trabalho basicamente era esse. Uma de nossas funções é mitigar ou 
diminuir o sofrimento do povo do nordestino com a seca. O nosso foco é no 
nordeste. Temos um projeto, por exemplo, que se chama “Água para Todos”, que 
consiste na construção de cisternas de captação de água para o povo nordestino. 
Recolhemos a água de chuva que cai do telhado e é colocado na cisterna. A última 
licitação do programa foi de R$ 1.200 bi. Valores bastante expressivos. 

Só para ilustrar, o nosso orçamento da CODEVASF hoje está próximo de R 
$3 bilhões/ano e na CODEVASF temos 1.800 empregados. É uma empresa 
pequena com orçamento bastante expressivo. A CODEVASF basicamente 
trabalha com distribuição de dinheiro, distribuição de serviços, distribuição de 
know how, distribuição de bens e fazemos essa distribuição por execução direta, 
por convênios e por parcerias montadas.

Trabalhamos não só no Brasil, como no mundo também, como em Israel, com 
quem trocamos bastante informação, com o Texas, nos Estados Unidos, onde 
atuamos bastante com o exército americano. Nos Estados Unidos quem atua 
muito no combate a seca é o corpo de engenheiros do exército americano, por 
incrível que pareça. 

A sede da CODEVASF fica em Brasília e temos assessorias jurídicas regionais em 
todos os estados de atuação. Somos oito assessorias jurídicas no Brasil e mais 
dois escritórios. No total, são 11 representações no Brasil. 

Trabalhamos atualmente em um processo de remodelação do nosso jurídico. 
Entendemos que assessoria jurídica é só uma das etapas, uma das atividades 
que exercemos. Temos consultoria jurídica, representação e assessoramento 
jurídico também. 

O nosso plano deve ser implantado a partir de março, se não houver mudanças 
na estrutura. Trabalhamos hoje com uma unidade na sede, a unidade central, 
mais ou menos igual a Dataprev, e as AJS regionais, que são mais dez assessorias 
jurídicas regionais. 

Nossos assessores jurídicos são todos advogados de carreira, da CODEVASF. 
Somos aproximadamente 50 advogados. Desses 50, temos oito profissionais 
cedidos, então temos 42 advogados. 40 efetivamente no quadro jurídico. É um 
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quadro bastante razoável. Temos um efetivo bastante espaçado que atende as 
nossas demandas. 

Talvez o maior problema jurídico da CODEVASF seja com os advogados. Temos 
uma ação judicial, um problema de reconhecimento de carga horária. Mas o perfil 
dos nossos advogados, os nossos assessores jurídicos, é de pessoas oriundas 
de três concursos públicos. 

Nós só tivemos três concursos na CODEVASF até hoje. O primeiro foi em 97 e até 
então o nosso quadro era composto por advogados que entraram antes de 88, 
seriam os mais antigos da CODEVASF. O último concurso da CODEVASF foi em 
2009, e deve estar saindo o novo edital do concurso para reposição de quadro. 

Dentro da nossa assessoria jurídica, temos duas unidades apenas. Por ser um 
órgão bastante reduzido, entendemos que apenas duas unidades é o suficiente. 
As duas têm a mesma importância, mas temos um trabalho um pouco maior na 
nossa unidade administrativa. É o que a Doutora Carol faz na Dataprev, seria a 
nossa unidade. A nossa unidade administrativa, também com sede em Brasília, 
atua também ramificada em todas as nossas regionais.

Existe um braço, digamos assim, do administrativo em todas as regionais. A nossa 
área de atuação no administrativo como não podia deixar de ser, seria licitação, 
contratos. Temos a licitação 8666, que é o nosso carro-chefe evidentemente, 
com o pregão eletrônico presencial. 

O presencial foi abolido da CODEVASF desde que fomos chamados atenção pelo 
Tribunal de Contas da União (TCU), com uma licitação de R$ 600 milhões de reais, 
que foi feita pelo pregão presencial e a partir daí nós não utilizamos mais. 

O presencial, hoje em dia, sendo o TCU, só seria aceito no estado de Roraima 
por conta do serviço de internet que é por rádio, pelo que me disseram. Então 
não usamos mais o (pregão) presencial. O Regime Diferenciado de Contratações 
Públicas (RDC) é a evolução da 8666, ótimo, excelente, mas hoje em dia só é 
utilizado para obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e pela 
Copa do Mundo.

Dos R$ 3 bilhões de reais que a CODEVASF tem de orçamento, R$ 2 bilhões 
são recursos de PAC. Então usamos bastante o RDC. A grande vantagem do 
RDC, a grande diferença é que a trazemos de volta uma figura que tínhamos há 
bastante tempo, que era a licitação (TERNIC) comprada em pacote fechado. 

Contratamos o projeto básico, projeto executivo, obra, operação e manutenção. 
Podemos fazer esse tipo de licitação que tem vantagens e desvantagens, porque 
perdemos um pouco do know how de fazer o projeto e acompanhar, e tem uma 
vantagem muito grande, por eliminamos praticamente a figura do termo aditivo, 
tão comum, pelo menos na CODEVASF. 

E outro serviço em que temos trabalhado muito, pelo menos na nossa unidade do 
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administrativo, que seria uma parte de prevenção, a questão das impugnações, 
recursos administrativos e licitações. 

A CODEVASF executa por meio de licitações algo em torno de R$ 2,5 bilhões 
do seu orçamento somente com licitações. Essas licitações basicamente podem 
ser definidas como obras. Trabalhamos basicamente com a infraestrutura. 

Uma terra, por exemplo, quando implantamos um projeto de irrigação que na 
minha cabeça, antes de entrar na CODEVASF, era uma coisa simples, mas, na 
verdade, era um sistema complexo. 

Irrigação é diferente de “molhação”. “Molhação” você joga água na terra e irrigação 
é um processo bem complexo e eu não tinha dimensão disso. Basicamente as 
nossas licitações, quando falamos de obras, compramos ou adquirimos a terra 
(algumas vezes por desapropriação), planejamos toda a infraestrutura nessa 
terra de parcelamento do terreno em lotes agrícolas para produção agrícola.

Hoje temos uma vertente nessa produção agrícola de comida, mas trabalhamos 
também com outras atividades agrícolas, como o plantio de fumo, por exemplo. 
Uma vez, uma determinada empresa ganhou uma licitação para plantar fumo. 
Tentamos a todo custo barrar essa empresa, mas infelizmente não foi possível. 
Nossa atuação é basicamente a produção de comida. 

Até para atender a finalidade do PAC também. Compramos as terras e plantamos 
todo o serviço de fornecimento de água. Trazemos a água do rio através de canais 
extremamente complexos, caros, porque temos que trazer água por gravidade. A 
distribuição dessa água nos canais deve ser registrada em cada lote para medir o 
consumo e nisso vai a complexidade do processo até o produtor ter água no lote. 

Para se ter uma ideia, hoje, o menor lote que temos para produção de comida é 
de seis hectares, são seis campos de futebol mais ou menos. Nossas licitações 
são basicamente nesse sentido, obras. Obras pequenas, como kit de irrigação e 
obras grandes, como os canais de água que chamamos de canais de transposição. 

E o maior é a transposição do São Francisco, que não foi executada diretamente 
pela CODEVASF, e sim pelo nosso chefe, o Ministério de Integração Nacional. 
Nossa unidade administrativa trabalha também com todo pedido administrativo 
que chega. O órgão que demanda a análise jurídica também passa por nós. 
Então um funcionário que vai fazer um pedido qualquer ou um cidadão que vai 
apresentar uma solicitação de peça de documento, por exemplo, cai no jurídico. 

Temos hoje a lei da transparência, que tem sido um transtorno para empresas 
públicas como nós. A lei não nos afeta diretamente, mas afeta. Na CODEVASF 
não divulgamos o salário dos funcionários, mas divulgamos tabelas salariais 
no nome de cada funcionário e isso para chegar a esse denominador comum, 
envolve vários dias de reunião para chegarmos nessa equação. 

Enfim, interpretamos que estamos dentro da lei de irrigação e não da lei de 
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transparência, não temos nada a esconder, mas temos que atender a intenção 
dos nossos gestores que não querem que se divulgue. 

A CODEVASF é uma empresa que não visa lucro, nossos pedidos administrativos 
são muito pequenos, nossas demandas são muito pequenas no sentido de 
pedido de cidadão ou pedidos administrativos com relação a números. 

Existe muito pouco, porque distribuímos dinheiro e nossa distribuição de dinheiro 
decorre de atos publicados no diário oficial, seja convênio, compromisso, então a 
não temos grandes pedidos administrativos. 

Na nossa unidade administrativa, temos os convênios. A Caixa Econômica 
trabalha bastante com convênios. O convênio é a distribuição voluntária digamos 
assim de recursos. Quando recebemos recursos podemos descentralizá-los 
executando diretamente ou podemos descentralizá-los a terceiros, a execução. 
Então transferimos a obrigação do terceiro licitado. 

O convênio até 2006 era uma bagunça, distribuía dinheiro de qualquer forma. O 
governo veio com o decreto 6170, de 2007, para estabelecer algumas regras, 
principalmente com relação a ONGS. Tínhamos um problema muito grande com 
ONGS. Hoje as regras são bastante rigorosas. Temos o decreto 6170 e a portaria 
507, de 2011, que define regras. 

Outra parte do orçamento da CODEVASF são as emendas parlamentares. 
É uma das maiores escalas que temos na CODEVASF, que são os membros 
parlamentares. O deputado tem uma emenda qualquer, consegue o dinheiro 
dele, tem direito a R$ 50 milhões/ano e precisa executar esse dinheiro, precisa 
procurar parceiros que executem da forma que ele quer e que atenda a legislação. 

É muito difícil encontrar esse equilíbrio que o parlamentar quer e o que a 
lei determina. Por isso que é muito difícil encontrar um órgão público que se 
sujeite à execução de emendas parlamentares. A CODEVASF executa emendas 
parlamentares. Temos uma regra que cobra comissão, estipulamos pelas regras 
a execução de emenda parlamentar, temos regras bastante restritas, rígidas que 
seriam a obrigação de licitar antes de liberar a parcela de convênio que precisa 
ser aprovada pela Caixa Econômica.

Isso demanda um procedimento bastante interessante, mas que nós não 
usamos, que seria os locais de convênios. A licitação precisaria, para ser liberada 
a parcela, aprovada por um órgão jurídico do município, do estado. Além dessa 
exigência queremos que nosso jurídico avalie a licitação como um todo. 

É um trabalho bastante penoso da nossa unidade administrativa, a avaliação de 
todo o processo licitatório antes de liberar a verba. E cobramos comissão de 5% 
da emenda parlamentar que seria destinada a CODEVASF. 

O convênio como regra exige para transferência, regularidade fiscal, fundiária, 
trabalhista. Para se liberar verbas de convênio precisamos de certidão de INSS, 



22Fórum de TIC Dataprev Gestão de Contencioso Trabalhista

Gestão de contencioso – Ações judiciais e preventivas: Caso CODEVASF
Alessandro Luiz dos Reis

Receita Federal, trabalhista e de fundo de garantia. Isso tem que ter regularidade. 

Veio a lei 1578 que dizia que qualquer distribuição de dinheiro que seja com 
recursos de PAC comprovaria irregularidade fiscal ou fundiária. Então quando for 
recurso de PAC, podemos pegar o município que está devendo e fazer o termo 
de compromisso. 

Não sei se na CAIXA vocês fazem dessa forma, acho que sim, vocês fazem 
bastantes termos de compromisso dessa forma. Hoje em dia, o plano de 
compromisso, na parte administrativa da assessoria jurídica se resume à análise 
de plano de trabalho. 

Não vamos entrar no mérito da questão de regularidade, mas eu sou contra, 
regularidade licitação, regularidade da entidade de INSS, fundo de garantia e tal. 
O quer que a gente faça é lei. O TCU então é um inimigo comum. 

Por fim, na nossa unidade administrativa, uma coisa que temos há bastante 
tempo são as reuniões internas e externas. Trabalhamos muito com a gestão 
interna para procurar melhorias, tendências, modernizar o nosso conhecimento. 
Mas é um tempo considerável que ganhamos também no jurídico trabalhando, 
participando de reuniões internas e externas, principalmente externas. 

Somos mais uma Secretaria do Ministério, da Integração Nacional, do que uma 
empresa pública efetivamente. Então participamos de todas as atividades do 
Ministério. Temos uma reunião de monitoramento, vocês não devem participar, 
que são feitas todas as quartas-feiras, costuma começar às 19h e termina às 
23h. São essas coisas que engrandecem bastante o nosso conhecimento para 
participar desse tipo de reunião. 

A unidade administrativa seria isso. Nossa atuação é realmente simples, 
atuamos basicamente em um jurídico efetivamente. Temos unidades dentro do 
jurídico, uma parte que trata da gestão. 

Quando assumi o jurídico também há um tempo, eu não entendia, até como 
um bom advogado, mas um péssimo gestor, nunca geri nada. Criamos um 
núcleo administrativo com administradores, contadores, que fazem a gestão 
administrativa do jurídico CODEVASF. 

Hoje eu estou na chefia, qual seria o meu papel? Olhar férias de funcionário, 
escala de férias, de abono? Isso não é comigo, mas é tudo com um núcleo 
administrativo e facilita bastante. 

Outra unidade que temos é do contencioso, que trata não só do contencioso 
judicial, mas também com relação ao consultivo interno geral. Tem funcionado 
assim, porque a matéria afeta muito mais os decretos, portarias, instruções 
normativas, portarias interministeriais. 

E a parte do consultivo interno do contencioso está muito mais relacionada 
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com a lei, a constituição, interpretação de súmulas, Portal do Software Público 
Brasileiro (PSP), súmula do Tribunal de Contas da União, que não é tribunal, mas 
tem uma atuação muito forte conosco. 

Definimos que, na CODEVASF, o que for contencioso especializado ou o que for 
consultivo especializado, que é basicamente trabalhista, tratamos nessa unidade 
do contencioso. 

Até então a CODEVASF não tinha um centro, um banco de dados nas ações 
judiciais, era tudo em arquivos de aço, então ninguém sabia quantas ações 
tínhamos. Em função disso, estamos seguindo a linha do jurídico com tecnologia, 
partimos para a implantação do sistema e agora pela primeira vez na história da 
CODEVASF temos um sistema de acompanhamento de processos judiciais, que 
é o SIJUR, desenvolvido em casa barateando os custos. 

Nós fomos até o SERPRO buscar essa solução e o SERPRO apresentou uma 
solução que foi comprada e que custava algo em torno de R$ 3 milhões de reais 
para o nosso banco de dados. 

O nosso foi a custo zero por ter desenvolvido internamente e tem nos atendido 
bem. Essa unidade do contencioso faz toda a defesa e acompanhamento de 
processo em órgãos de controle. 

Eu destaquei só dois, TCU e CGU, que são os que mais temos problema. Com o 
TCU aprendemos com os nossos erros, embora seja considerado um “tribunal”, 
trabalha muito mais com embargos auriculares, com conversas, com despachos 
do que com competições. 

Um exemplo disso recente: existia um erro num acordo lá e eu entrei com um 
recurso de embargos. Embargos de declaração. Como eu entrei com a petição, o 
assessor do ministro que conhecia a gente ligou dizendo o seguinte: Não, faz o 
seguinte, eu já entendi esses embargos aqui, houve realmente uma missão, nós 
vamos tirar a petição do processo, vamos cancelar o protocolo e eu vou fazer de 
ofício, porque o ministro quer assim e assim foi feito. 

Quer dizer, a técnica jurídica nós não temos, mas é assim que funciona o TCU e 
aprendemos com isso. Então temos dentro da nossa unidade do contencioso, 
digamos assim, um subsetor para cuidar somente de órgãos de controle, 
principalmente com relação a TCU. 

Acompanhamos semanalmente todos os julgamentos do TCU, despachamos 
sempre com os ministros e isso tem funcionado, tem dado um resultado 
extremamente positivo para a gente. Deixamos de ter condenações no TCU e 
passamos a ter orientações e muitas das nossas atividades na CODEVASF têm 
servido de modelo para o próprio TCU implantar em outros órgãos públicos. 

Foi uma coisa que aprendemos com o erro e tem dado um resultado bastante 
primoroso. Trabalhamos com distribuição de dinheiro e a distribuição de dinheiro 
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é complicada, porque por mais que a CODEVASF se esmere a apresentar, 
imprimir pela impessoalidade pela distribuição desse dinheiro, sempre tem uma 
coisa que beneficia uma casa de um vereador, de um prefeito, nesse interior aqui 
acontece isso ainda. 

Então temos esse trabalho preventivo de levar às vezes a pessoa para mostrar 
o problema, mostrar a situação. O Custo Global da Obra (CGO), por exemplo, na 
transposição do São Francisco (convidamos a CGO para acompanhar o processo 
de implantação da primeira etapa). 

A CGO também nos ajudou muito para ligar o sistema, são sistemas de bombas, 
puxamos a água do rio, jogamos por bombas a uma altura de 50 ou 60 metros 
para cair em um canal e descer por gravidade. 

Essas bombas consomem uma energia enorme para serem ligadas e descobrimos 
recentemente que não podemos comprar energia, que precisamos diretamente 
de um órgão, de uma concessionária. 

Por exemplo, temos que comprar o que podemos, 600 megawatts, e o restante 
temos que comprar em leilão de energia elétrica. Nunca uma empresa pública 
participou de leilão de compra de energia elétrica, fomos a primeira, a pioneira 
e não sabemos nem por onde começar até porque lá não se licita, não se aplica 
regras de licitação. 

Então partimos para a Controladoria Geral da União (CGU) nessa parceria para 
tentar encontrar caminhos, encontrar a fórmula ideal para conseguir adequar a 
legislação e a celeridade que o mercado de energia elétrica exige. 

A Comali, por exemplo, participa muito de leilão de compra de comida, mas 
compra comida, estoca e espera o momento certo para distribuir. A energia 
elétrica não tem como estocar, ela fica rodando nos fios. Quem usar paga, é 
muito célere. Nesse ponto a CGU nos ajudou bastante. Na verdade passamos o 
problema para a CGU, então a CGU nos auxilia a achar a solução. 

Como o nosso trabalho envolve muito a questão ambiental, muitas vezes 
temos problemas com o IBAMA, com parte de regularização ambiental, nossos 
funcionários contratados às vezes não têm a dimensão do que seria a parte de 
legislação ambiental. 

Tira o resto de uma obra aqui e joga em uma área de APP, Área de Preservação 
Permanente e isso gera multa para a gente. Fazemos esse preventivo antes de 
entrar com a ação judicial para tentar reverter a multa junto ao IBAMA. O Ivanildo 
comentou a questão do deficiente físico com o concurso público. 

Na CODEVASF nós já temos esse plano de contratação de deficiente físico há 
muitos anos. O nosso percentual é 20% das vagas para concurso para portadores de 
deficiência. A DRT (Delegacia Regional do Trabalho) nos multou, nos autuou, porque 
não contratamos as pessoas, o percentual mínimo de 20% constantes no edital.
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Nós mostramos que chamamos sempre, mas nem sempre temos candidatos 
que queiram assumir o cargo. E a prefeitura, a DRT nos multou exigindo que 
contratássemos imediatamente 50 funcionários portadores de deficiência. 

Nessa época o concurso estava vencido. Pensamos em partir logo para uma 
análise de segurança, ou algo, uma ação qualquer cabível. Nas negociações com 
a nossa unidade do contencioso verificamos que havia um espaço para conversa 
no próprio Ministério do Trabalho, conversamos, apresentamos justificativas.

Aceitaram nossas razões, claro e evitamos uma ação judicial a mais. Questão de 
prefeitura e estado, todas as nossas obras que envolvem alguns tipos de licenças 
e alvarás específicos, demolição, derrubada de encosta de morro, perfuração. 

Atuamos muito nessa área de acompanhar a facilitação da liberação de licenças 
e atuamos também nas ações judiciais. O nosso foco maior são as relações 
trabalhistas, a CODEVASF tem se modernizado, mas até nosso plano de cargos e 
salários de 2008, tivemos muita ação judicial. 

Temos hoje mais ações judiciais trabalhistas do que empregados na CODEVASF. 
Estamos tentando melhorar o número de ações com o novo plano de cargos e 
salários que estamos tentando implantar agora. 

Um problema que temos é que somos tomadores de serviço. Nossa execução faz 
de forma indireta: obras, serviços, terceirizamos o serviço. Porém qualquer dado 
ocorrido em função da obra o tomador de serviço também é responsabilizado. 

Isso mudou com a DC16, um julgamento recente do Supremo que diz que 
a responsabilidade do ente é excluída quando comprovamos que atuamos, 
acompanhamos e fiscalizamos a execução desse contrato corretamente. 

Mesmo assim, temos alguns problemas. Um empregado da obra, da empreiteira, 
um rapaz de 18 anos, faleceu soterrado em uma obra, então a família entrou com 
a ação contra a Organização Global de Origem Brasileira (ODEBRECHT) e contra 
a gente também. 

Cito a ODEBRECHT, mas tem várias outras empresas que são as primeiras a sair 
do negócio e a execução trabalhista recai primeiramente no órgão público. Então 
essa responsabilidade vem direto para a gente. 

Na nossa área de contencioso optamos que a parte judicial das licitações e 
contratos fique nessa área e não no administrativo até porque a familiaridade 
com o processo judicial é mais com essa área de contencioso. 

Todo o nosso contencioso atua em todas as ações, temos basicamente ações 
com uma análise de segurança em licitações. Mas de vez em quando aparece 
ação ordinária, pedido de tutela antecipada, entre outros. 

Por nós atuarmos muito também em ações de terras, um foco bastante 
importante que temos são as ações possessórias, principalmente na integração 
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de posse. Então uma coisa que é muito comum para gente lá, e é muito difícil de 
trabalhar nessa área, porque conseguir uma liminar em uma ação de invasão de 
terra é muito fácil, agora a execução dela é extremamente complicada.

Sem fazer nenhuma crítica ao governo, nem ninguém, houve uma invasão do 
MST, em Petrolina, que é uma região bem próspera de Pernambuco. Pedimos a 
integração, à Polícia Militar, não reintegrou, pedimos a Polícia Federal, não tinha 
efetivo, comuniquei na Casa Civil que chamaríamos o Exército, a Força Nacional 
para executar. Enfim, não foi bem aceita a minha sugestão. 

Temos todo tipo de reconhecimento de ação civil caindo em nosso contencioso, 
que é centralizado em Brasília, mas, como o administrativo, é ramificado. 

Temos dez regionais coordenadas por nós, em Brasília. Não existe subordinação, 
existe coordenação. Fornecemos a orientação e o escritório, a representação 
nossa, digamos assim, segue se quiser. 

O mesmo com as ações criminais. Assim como o Ivanildo colocou para a gente, 
0,1% de atuação criminal, nós também temos ação criminal, principalmente na 
defesa de empregados que por ventura tenham problema na parte criminal com 
relação à lei de crimes ambientais.

O Ministério Público entende que lançar um dejeto qualquer no lugar errado já é crime 
ambiental. Eventualmente, quando em função do serviço, algum dirigente responde 
alguma ação criminal, patrocinamos a defesa também por obrigação institucional. 

Uma coisa que é muito importante para a nossa atuação é que o advogado é 
o grande inimigo da instituição. A empresa também nos apóia com relação a 
capacitação in company. Palestras, interlocuções etc. Como na CODEVASF temos 
alguns professores, usamos o próprio meio, o próprio efetivo para proferir 
palestras, discussões. 

E a relação independente da atuação da CODEVASF. A CODEVASF tradicionalmente 
dá essa independência para a gente. Outra coisa é a estabilidade, a CODEVASF 
reconhece nossa estabilidade há mais de quinze anos. 

Um acordo coletivo, de norma interna para demissão se dá exatamente 
nos mesmos termos da 86112, mediante processo administrativo, decisão 
fundamentada, ampla defesa e tudo mais. 

Isso ajuda bastante o nosso serviço. Todos os nossos cargos, com exceção 
do cargo que ocupo atualmente são privativos de advogados de carreira da 
CODEVASF. Hoje só o que eu estou ocupando, de chefe jurídico da CODEVASF, é 
que permite servidor externo. 

O nosso papel da assessoria jurídica na CODEVASF é bem limitado a nossa 
atuação e a sugestão de contencioso atuando tanto na prevenção quanto na 
judicialização das matérias.
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Vou falar de uma realidade instituída a partir de 2008, quando buscamos fazer os 
cálculos dos processos dentro de casa. Quando meu antecessor na diretoria ad-
ministrativa assumiu o Serpro, a maioria dos processos era terceirizado, acredito 
que na Dataprev a situação era parecida, porque vinha de uma era de terceiriza-
ções, onde existia inclusive parecer da PGFM que fosse terceirizado e tínhamos, 
salvo engano, quase 20 contratos de terceirização de escritório de advocacia.

Esses escritórios terceirizavam os cálculos e isso acabou gerando uma bola de 
neve e um custo muito alto para o Serpro. Vocês têm cálculos internos? A Da-
taprev tem, já há décadas, então durante muitos anos sustentamos essa área 
como uma gerência de serviço dentro do jurídico. 

Vou dar um panorama do que é a nossa estrutura hoje. Temos uma consultoria 
jurídica com uma área de informações que está ligada diretamente a consultoria 
em si e abaixo dela cinco outras gerências que chamamos de departamentos. 

Na área de informações trabalhamos com os dados, número de processos, ca-
dastros, deslocamentos, recolhimentos de recurso, de pagamento judicial, essa 
é a área que resolve essas coisas, temos apenas cinco pessoas nela e ela está 
localizada apenas em Brasília. 

A área de contencioso abrange Distrito Federal, região Norte, Nordeste, São 
Paulo e Belo Horizonte. Dentro dessa área temos 24 advogados, mais o pessoal 
do administrativo que também atua nela. 

Temos outro departamento de contencioso trabalhista responsável pelos es-
tados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, todos os três estados do Sul, com 16 
advogados em todos os estados exceto em Santa Catarina, que não temos ne-
nhuma estrutura. É uma regional nova, jovem, temos cerca de 120 empregados 
no total, então não temos estrutura do jurídico. 

A área de contencioso civil possui seis advogados, três em Brasília, um no Rio 
de Janeiro, um em Belo Horizonte e um em Recife. E a área de cálculos. Nessa 
temos 14 peritos espalhados por todas as nossas unidades. O consultivo é a 
área que atua com relação a gestão interna da empresa. Temos uma unidade em 
Brasília e uma em Belo Horizonte com onze advogados atualmente. 

Em relação aos números, temos hoje um total de 3.666 processos trabalhistas 
ativos, 308 civis que montam 3.974 beirando os 4.000 processos ativos, dis-
tribuídos por regionais. Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo são as regiões mais 
atuantes e em maior número. 

Nos últimos cinco anos tivemos uma redução de novas ações, diminuímos grada-
tivamente, com exceção do civil que oscila muito pouco. Não conseguimos dimi-
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nuir tanto quanto no trabalhista. Os nossos pedidos relevantes nos últimos cinco 
anos são a manutenção do maior FCT/FCA, que é um tipo de gratificação que pre-
vemos dentro da empresa, o desvio de cargo, a equiparação paradigma, o auxilio 
alimentação e a subsidiária das empresas terceirizadas que teve um “boom”. 

No ano passado, o maior número de ações foi desse tipo. Arquivamos nos últimos 
anos também um número bastante expressivo. Até 2012, 2013 um pouco ainda e 
2014, que talvez até o final de dezembro chegue na metade do que foi em 2013.

Outra coisa que temos que exemplificar é o uso do consultivo, que também não 
oscila muito. São cerca de 1.600, 1.800 consultas/ano e aqui na maior parte do 
desdobramento dos trabalhos deles é mais focado em análise de contrato e 
análise de contrato de receita, o resto é bastante eclético. 

Quando o Antônio chegou, no final de 2007, ele encontrou esse cenário. Perí-
cias de assistência técnica terceirizadas por demanda, cálculos realizados em 
algumas regiões pela área interna de Recursos Humanos (RH), ausência de me-
todologia de mensuração de sucesso, pois não tínhamos parâmetros, ausência 
de mapeamento dos valores disputados em processos, não havia um sistema 
interno que controlasse isso, falta de apoio em momentos posteriores a apre-
sentação da perícia do cálculo. 

As teses não se aprofundavam em questões de perícia e os valores lançados 
na contabilidade pela previsão de desembolso do exercício seguinte não eram 
reais, era aquele famoso “chuta”. 

Não estávamos dentro da regra da previsão contábil, não tínhamos ainda a 
classificação contábil nesse cenário. E a gota d’água foi um processo onde tinha 
um ponto certo de 565 pessoas, é o processo mais caro para o Serpro, porque 
hoje estamos estimando uma condenação próxima de 1 bilhão de reais e aí se 
detectou um erro que foi praticado pelo escritório de perícia terceirizada. 

Eles apresentaram dentro do processo três opções de cálculo. Mais ou menos 
assim, pode ser esse, pode ser esse ou pode ser esse. Aí o juiz, mas como é 
isso?”. E quando se tomou ciência disso, todo mundo ficou de cabelo em pé e 
esse foi um processo que gerou sindicância, gerou um monte de investigações, 
porque descobrimos depois que a empresa de cálculos tinha uma relação com 
o escritório terceirizado. 

É um processo que já rendeu bastante, ninguém foi penalizado, porque de fato 
as três comissões não conseguiram comprovar a má fé, mas foi um processo 
complicado. Decidimos então profissionalizar isso, porque o Serpro está cor-
rendo muito risco. Decidimos constituir o setor, o departamento, para promover 
em última análise esses quatro pontos. 

O risco processual da própria empresa não se sabia, porque era tudo no chute, en-
tão precisávamos mensurar esse risco, ter uma definição do que seria um indica-
dor de sucesso para cada tipo de pedido, identificação de processos estratégicos. 
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Como estamos falando de um universo de 3.000, já foi mais, hoje já são cerca 
de quase 4.000, então temos que saber o que é estratégico dentro disso ou não 
e apresentar o que de economia foi gerado pelo departamento. E o que vimos 
como limitadores e oportunidades dentro daquele cenário foi uma quantidade 
excessiva de processos. Eram mais de 3.000 processos. Existia a necessidade 
de uma metodologia automatizada e aderente às normas que nós não possuía-
mos. Então deveríamos ir em busca dessa metodologia, desse sistema.

Os processos eram muito antigos e sem informações financeiras, não tinha 
nada de informação na maioria deles. Havia necessidade de uma metodologia 
que conseguisse identificar os processos estratégicos. 

O balanço contábil da empresa não refletia a situação do risco, então haveria 
prejuízos futuros até a implementação final se não conseguíssemos mensu-
rar. Esses prejuízos e os processos estavam com terceirizados. Vencia contrato, 
saía. Esses escritórios tinham uma alta rotatividade de advogados, então ficava 
difícil ter uma qualidade de trabalho dentro desses processos. 

Esses eram os limitadores e as oportunidades da época. Durante o ambiente de 
implantação, se viu a necessidade de um sistema informatizado forte, só que ti-
nha limitação de compra. Não tínhamos a verba disponível em nenhum sistema 
que atendesse tudo, ou seja, tínhamos que utilizar o nosso sistema de cadastro 
de processos, porém esse sistema era muito defasado, da década de 90. 

Lá na década de 90 quando ele foi desenvolvido pela própria empresa, ele aten-
dia super bem. Hoje estamos em uma versão 5 e o mercado já está na versão 
9, 10. Está completamente desatualizado. Essa era uma outra dificuldade que 
tínhamos. 

Então foi necessário fortalecer esse sistema, mesmo defasado e com arquite-
tura atrasada, tivemos que utilizar ferramentas e acessórios para gerar a infor-
mação necessária, já que o sistema não nos atendia, fomos utilizando outras 
informações e acessórios para gerar as informações. 

Após a implantação, percebemos que a atuação do assistente técnico do pe-
rito em todas as fases do processo atendia as demandas dos advogados, seja 
de elaboração de cálculos, quesitos ou laudos, até o esclarecimento de fatos e 
conceitos utilizados na gestão da empresa, o que facilitou e consolidou as teses 
jurídicas apresentadas. 

Foram criadas métricas de mensuração de risco processual por medidas de 
identificação de processos estratégicos antes mesmo de chegarem na fase de 
liquidação. Assim, quando houvesse o ajuizamento já conseguíamos identificar 
se esse processo teria uma repercussão ou não, porque hoje temos a mensura-
ção do risco, do sucesso daquele objeto, então já conseguimos fazer essa men-
suração hoje. Os peritos passaram a atuar a partir do agendamento da ação. 

Chegando o processo já fazemos o cálculo do risco inicial, uma coisa que antes 
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não existia de forma nenhuma. O processo passava a existir quando se reali-
zava um cálculo na fase de liquidação e o valor do risco passou a evoluir para-
lelamente ao processo. É a situação que vamos atualizando hoje. O advogado 
recebe o prazo, se ele acha necessário fazer a atualização do risco ele vai e faz. 

A partir da métrica de risco processual, foi implantada a solução na informação 
sob a provisão de contingência para a contabilidade da empresa. Agora temos 
uma contabilidade real, não só chute. A norma contábil exige que os processos 
sejam classificados, então passamos a classificar em remoto, possível, provável 
e praticamente certo, o que antes não existia. 

Os processos que pudessem gerar passivos que estejam no grupo provável e 
praticamente certo são reconhecidos no passivo do balanço da empresa dimi-
nuindo o seu resultado, os processos que pudessem gerar ativos, apenas aque-
les que estivessem classificados como praticamente certos eram lançados no 
balanço para entrar no resultado. 

Aqui é a classificação de perda dentro da norma contábil e esse percentual será 
multiplicado pelo risco do processo, valor em reais calculado pela área de perí-
cia, o que faz com que a gente crie uma métrica de sucesso para o departamen-
to, que consiste em calcular o valor do risco sobre a métrica do sucesso, que 
passou a ser o valor da condenação diminuída do risco. 

Dessa forma ficou mais fácil demonstrar o valor agregado decorrente da atu-
ação da consultoria jurídica e da área de cálculos em específico com relação a 
números. Podemos ver que tivemos uma economia processual a partir de 2009. 
Já estávamos com R$ 90 milhões de economias, em 2010, R$ 53 milhões me 
parece, em 2011, R$ 39 milhões, em 2012, R$ 174 milhões e em 2013, R$ 610 
milhões. Por que tivemos esse salto em 2013? 

Porque realizamos aquele acordo no Tribunal Superior do Trabalho (TST) que era 
um processo muito caro pra gente que estava com uma prospecção de desem-
bolso de R$ 700 milhões, mas fechamos um acordo por R$ 159 milhões, que 
acabou somando aqui. 

R$ 452 milhões de economia são só desse processo. E em cima dessa eco-
nomia, criamos outra métrica batizada de potencial passivo, onde fazemos o 
caminho inverso. Analisamos os maiores pedidos que estão em voga e elabora-
mos uma fórmula que prospecte. 

Temos 8.000 empregados, desses 8.000 empregados, 10% já estão reclamando 
alguns desses pedidos. Temos ainda adormecido 90%, e vamos fazendo a men-
suração do quanto conseguimos manter adormecido, o quanto não judicializa. 
Esse aqui é só desse ano que colocamos. Pegamos o último bimestre do ano 
passado que estava em 9.43 e fizemos as medições bimestrais. Então ele oscila. 

Em abril tivemos uma queda de 8.22 foi para 5.66, que agora estamos recupe-
rando, talvez até dezembro a gente chegue bem próximo dos 9 do ano passado. 



31Fórum de TIC Dataprev Gestão de Contencioso Trabalhista

Gestão de contencioso – Ações judiciais e preventivas: Caso SERPRO
Kátlei Magali Kussler

Isso faz com que a gente tenha que desenvolver outras ações internamente 
para garantir que esse passivo fique adormecido e não seja judicializado. 

Já fizemos duas jornadas de discussões com os gestores nas regionais para es-
clarecer, elegemos alguns assuntos, entendemos que seja importante debater 
com eles, vamos até as regionais, conversamos para que eles se sintam escla-
recidos e possam tratar melhor ou conduzir melhor essas questões para evitar 
a judicialização por parte dos empregados. 

Fizemos o manual do gestor junto com a área de gestão de pessoas que dá al-
gumas orientações básicas, porque tivemos muita gente virando gestor nesses 
últimos anos, muita gente jovem, então tivemos que capacitar essas pessoas 
também para evitar novos focos de passivo e também criamos o nosso comitê 
de acordos administrativos. 

Criamos um comitê que pudesse receber algumas demandas analisadas, cria-
mos uma norma que estabelece quais são os critérios para que a pessoa possa 
buscar esse comitê ou o parecer desse comitê e esse comitê está montado hoje 
com representação da consultoria jurídica da área de gestão de pessoas. 

Desde que não sejam questões que envolvam uma decisão corporativa, que 
sejam questões individualizadas, analisamos e concedemos ou não adminis-
trativamente para evitar a judicialização dessa situação. Foi um bom exercício. 
Neste ano não tivemos muitas demandas, mas no ano passado, que foi o ano 
da constituição, tivemos mais procura. 

Agora estamos com uma demanda muito grande e de novo, buscaram uma coi-
sa lá da lei de criação do Serpro da década de 70, chamada Prêmio Produtivida-
de, onde prometem em média 300, 400 ações por regional, então multiplicando 
isso por 11 ou por 10, porque Florianópolis são 100 pessoas, temos um quanti-
tativo bom de novas ações, pelo menos é a promessa. 

Dessa forma, veremos como o judiciário vai se comportar. Para nós, está tudo 
prescrito, mas muitas vezes têm juiz que rasga a CLT, rasga a constituição e a 
gente acaba não tendo a prescrição. 

A evolução do risco passivo potencial, passivo adormecido, as questões padro-
nizadas, deve ser a mesma realidade que vocês têm. Não existem pedidos muito 
destoantes, deve ser meio que em massa como a gente. O departamento pas-
sou a ter um indicador para atuação preventiva, que é esse do passivo potencial. 

A qualidade da atuação contenciosa passou a ser melhor mensurável, em vis-
ta da possibilidade de se diferenciar a diminuição do passivo demandado e da 
transformação do passivo potencial em passivo demandado, que é uma coisa 
que está fora da nossa área de gestão. 

Começou-se a produzir ganho com alguns acordos. Nos dois últimos anos, fize-
mos acordos com um único objeto que era um reflexo de cálculo divisor de horas 
extras em DSR, um pedido muito específico. 
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Verificamos que realmente tinha um erro no cálculo e produzimos um acordo 
administrativo. Fizemos o acordo com a Federação Nacional dos Trabalhadores 
em Processamento de Dados (Fenadados), fechamos os referenciais com a Fe-
nadados, mas mesmo assim teve muita gente que judicializou. 

Talvez não devêssemos ter feito esse acordo administrativo, porque consegui-
mos muitos descontos judicialmente. Em algumas ações foram mais de 50% de 
desconto, aí fazíamos o pagamento rápido em 15 dias, mas é o único objeto que 
de fato fizemos acordos, escolhemos esse objeto e o exercitamos. 

Não avançamos ainda em uma política de acordos com vários objetos ou que 
englobe vários pedidos, estamos ainda defasados com relação a isso. Não sei 
se vocês já têm políticas de acordos.
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Interlocutor não identificado: Chegamos a montar 
a estrutura de uma delas que basicamente passa-
va por uma análise estratégica da área de pessoas, 
jurídica e financeira. Aí com esse tripé colocaria na 
pauta de direção de maneira reservada e dependen-
do desse indício íamos atrás das pessoas para im-
plementar e negociar o fechamento dentro de uma 
margem autorizada. A direção viu com bons olhos, 
2014 ia ser o exercício para implantar isso. Mas com 
o cenário de contenção financeira foi para a gaveta?

Kathleen – Consultora Jurídica Serpro: Precisa-
mos ter um fluxo de caixa para fazer esses paga-
mentos, senão, não adianta. O maior avanço que 
tivemos foi a análise panoramizada dos impactos 
das teses. Os reclamantes dos cálculos que permi-
tiram um maior esforço da equipe do contencioso 
nas teses de maior impacto no valor final do pro-
cesso e acabou. 

Eu trouxe essa experiência porque, de fato, não 
conseguimos exercitar muita experiência usada 
nesse aspecto. Tudo requer recursos, e como tive-
mos uma restrição orçamentária, necessitamos de 
um aporte de capital. Então não tivemos condições 
de ousar muito, e essa situação da política de acor-
dos era algo que estava no nosso planejamento es-
tratégico e não conseguimos dar vazão. 

Se computarmos o que se faz de atualização mo-
netária mesa a mesa em um processo, de fato é 
muito melhor em determinadas ações que a gente 
já sabe que não vai ter, não vamos conseguir rever-
ter em tribunais superiores, seria melhor propor-
mos um acordo mais cedo. 

Mas precisaríamos de um fluxo de caixa, e sabemos 
que a nossa realidade não comporta. Então acaba-
mos levando muito recurso exatamente por conta 
disso. O nosso passivo é muito velho, tem muitos 
processos ainda do início da década de 90, temos 
processos lá com mais idade do que determinados 
advogados que trabalham com a gente, então essa 
situação é bem difícil. 

E isso, se já passou por vários escritórios, então é 

tipo um Frankenstein. Temos que ir fazendo mágica 
para antes que ele julgue definitivamente e temos 
que fazer esse desembolso. 

Temos do civil que é responsável por essa área, que 
tem 24 anos da Vara Federal, e agora ingressamos 
com a rescisória pedindo a incompetência da Justi-
ça Federal, que queremos que vá para a trabalhista. 
São coisas que quem não trabalha nesse meio julga 
impraticável, mas é a nossa realidade.

Interlocutor não identificado: Kathleen, com rela-
ção aos cálculos, vocês estão internalizando essas 
tarefas, essas situações, estão contratando, são 
empregados da casa agora mesmo? 

Kathleen – Consultora Jurídica Serpro: Criamos o 
cargo de perito. Onde fazemos um melhor de três. 
Para essa especialização pode ser administrador, 
economista ou contador. São esses três. 

Interlocutor não identificado: Mas nos estados, 
você atua com escritórios terceirizados? 

Kathleen – Consultora Jurídica Serpro: Não, só 
tem um escritório terceirizado que estamos tendo 
que rescindir agora por determinação do Ministério 
Público do Trabalho aqui em Brasília, que é Doutor 
Milton Correa, que faz o nosso patrocínio aqui em 
Brasília. O restante é tudo internalizado. 

Interlocutor não identificado: Qual o procurador, 
Doutora Kathleen que atuou nesse caso contra ter-
ceirização para rescindir o contrato? Você lembra? 

Kathleen – Consultora Jurídica Serpro: Era a Ludmila, 
agora eu acho que é a Ana Claudia. Vocês têm algum 
processo terceirizado ou só a situação específica?

Interlocutor não identificado: Só tributário. Contratos 
celebrados, acho que em 92, que cuidam de quatro 
ações nossas relacionadas à Prefeitura de Salvador. 

Kathleen – Consultora Jurídica Serpro: Ah, vocês 
também têm problemas em Salvador? Nós também. 

Interlocutor não identificado: Execução fiscal, dis-
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DEBATE

cussão de Imposto de Serviços (ISS) de qualquer 
natureza , autuação, eu já estudei licenciado a esse 
escritório. Não pela qualidade técnica que o Rober-
to Donato tem, ele é muito bom e tem muita influ-
ência na área, conseguiu vantagens importantes, 
mas porque já estruturamos uma área interna que 
tem maturidade e condições para isso. 

Só que o contrato celebrado na época pagava pelo 
preço do resultado final, então não compensava. 
Ele vai atuando. Tivemos uma conversa com ele, 
citei de fazer uma parceria para diligenciar, para 
avançar em alguns processos, porque o escritório 
não tem muito o interesse de ficar impulsionando. 

Interlocutor não identificado: Não, aí é esse mes-
mo, prestação de serviços da localidade, inclusive 
essa intenção do Doutor Ivanildo. Temos que con-
versar com juiz, assessores para tentar agilizar os 
processos. E aqui no TRF1 também. 

Interlocutor não identificado: Basicamente as 
ações que envolveram Salvador nessa época des-
constituíram a tributação pelo lucro real para apli-
car o presumido comparando com a empresa de TI 
do estado deles. Só que em Salvador mantínhamos 
um mero escritório de atendimento de suporte. En-
tão teve uma ação que eles ganharam, que o valor 
atualizado foi de R$ 95 milhões para ver o reflexo 
dessa forma de tributação ao longo do tempo. Du-
rou dez anos esse debate, mas eles foram malsu-
cedidos. Foram condenados e perderam. 

Interlocutor não identificado: Embargos de execu-
ção, depois voltou e foi anulado o crédito que eles 
constituíram também. 

Interlocutor não identificado: Ele ganhou vistos 
formais em cima do laudo. Não se chegou a etapa 
de mérito. Para mim a etapa de mérito era muito 
mais vantajosa e a Dataprev tinha boas chances de 
ganhar. Mas aí que vem a avaliação do caso concre-
to. Na época ele teve que entrar com os embargos, 
reverter uma situação divergente, e o contrato foi 
feito em cima do êxito daquela ação. Só que sabí-
amos que quando é anulado com o vício formal, a 
Fazenda tem novamente o prazo para constituir e 
lançar o tributo novamente. E eles estão tentando 

fazer isso, só que dessa vez cansaram. A Douto-
ra Sofia fez uma excelente peça, representamos a 
demanda e eles já estão há dois anos segurando o 
processo e não decidiram?

Kathleen – Consultora Jurídica Serpro: Seguro 
mesmo, porque tínhamos uma situação de todo 
mês ter que pedir liberação da certidão, porque eles 
trancavam nossa certidão lá. 

Interlocutor não identificado: Eu posso dar um ce-
nário, algumas coisas são muito próximas, você vê 
pela quantidade de empregados que vocês têm em 
comparação aos nossos, praticamente duas vezes 
mais. Temos mais ou menos 3.900 empregados, 
quantos são do Serpro? 

Kathleen – Consultora Jurídica Serpro: 11 mil, por-
que não computamos mais os chamados “PSS”, não 
sei se vocês conhecem essa nossa situação. Temos 
3.000 empregados que foram contratados pelo 
Serpro, mas nunca de fato exerceram nenhuma 
atividade dentro do Serpro, eles foram contratados 
para exercer uma atividade na Receita Federal. 

Era uma época em que a receita não podia concur-
sar, então o Serpro contratava e direcionava essas 
pessoas. O que aconteceu? Isso virou uma bola de 
neve, porque essas pessoas, a maioria auxiliar, tra-
balhavam dentro da Receita. Começaram a pedir 
equiparação na época, a Técnico do Tesouro Nacio-
nal (TTN), depois o Formulário Terapêutico Nacional 
(FTN) e depois analista mesmo, que hoje o cargo da 
Receita é o de analista. 

Esse é o maior passivo para nós, o maior legado 
com o qual temos que lidar hoje. Essa ação detec-
tou esse problema. São 565 “PSS”, pessoas que 
nunca trabalharam para a gente, que não temos 
gestão nenhuma sobre elas e vamos ter de pagar 
esse valor. Obviamente vamos buscar o reembolso 
por parte da União, só que eles já condicionaram 
isso a trânsito em julgado. 

O Serpro já fez desembolso que hoje atualizado dá 
quase R$ 200 milhões de reais, porque tentou tabu-
lar uma espécie de acordo com eles e que não foi ho-
mologado pelo judiciário, só que as parcelas foram 
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pagas, então é um processo complicado. São Paulo 
é onde tem a maior concentração dessas pessoas. 
Todos os AS são nossos problemas, porque são to-
dos processos assim, 99 mais 1, 564 mais 1, 300 e 
poucos mais 1, então assim, é uma loucura e a gente 
nunca teve governabilidade sobre essas pessoas, só 
que quando falamos com o judiciário, ele responde: 
“Mas isso não é problema meu, é um problema da 
União e de vocês. Resolvam vocês”. 

Só que a União nunca devolveu essas pessoas, por 
quê? Porque essas pessoas foram para lá na dé-
cada de 80, porque tinham relação, porque era al-
guém que estava na receita indicada, essa pessoa 
era a minha cunhada, minha comadre, meu primo, 
meu namorado, o Serpro contratou essas pessoas 
com relações lá dentro. 

Então vamos para uma audiência, pedimos para 
testemunhas, para a receita e não vai ninguém. 
Teve uma época em que o delegado da Receita Fe-
deral dizia: Realmente, esse auxiliar é o meu me-
lhor analista. E o jurídico faz o quê? Senta e chora. 
Não tem o que fazer. Então foram inúmeras conde-
nações e são hoje 3.000 pessoas nessas condições 
do “PSS”, então no total são 11 mil empregados. 

Interlocutor não identificado: Internamente, os 
casos de desvio de função que temos não chegam 
nessa proporção, porque a Previdência, até pela 
quantidade de postos, de pessoas que tinham na 
época, possuía um quantitativo muito menor, e a 
Dataprev vinha em um caminho de enxugamento 
que todos sabem para encerrar as suas atividades, 
ou ser vendida e essas pessoas foram dispensadas.

Então essa bola de neve acabou não chegando aos 
dias atuais para a gente. Mas havia a mesma estra-
tégia através de empresa pública contratar mão de 
obra e alocar. Hoje o nosso desvio acontece ainda. 

Temos técnicos que são colocados principalmente 
na área de processamento para fazer trabalho de 
analista. Diminuiu muito o quantitativo, mas tam-
bém pela pressão forte que a diretoria passou a fa-
zer, cobrando os responsáveis com relação a isso e 
também porque algumas pessoas perderam a sua 

função de confiança em razão da gente ter aponta-
do este problema não tratado. 

Foi assim em Santa Catarina e no Rio de Janeiro. 
Casos de pessoas que tinham mais destaque na 
área de processamento e isso foi com que os pares 
acendessem o alerta e informassem que a empre-
sa mudou. Porque isso era uma festa, a quantidade 
de ações que tinha de pessoas sendo destituídas. 
No próprio jurídico havia esse problema, o Olivério 
meu antecessor foi quem fez o esforço de dizer: 
Vamos parar com isso. Se eu como jurídico não dou 
o exemplo, como é que eu vou cobrar da casa que 
foi feito isso aí? Então assim, em termos de quan-
titativo temos cerca de 1.100 ações, mas o perfil 
é muito parecido. 90% é ação trabalhista, 10% civil, 
1%. Aí já dá 100, mas arredondando para baixo. 1,5 
é tributário e 0,2 é penal. 

Interlocutor não identificado: Conseguimos pas-
sar realmente uma norma de prepostos para a au-
diência que colocasse a responsabilidade no geren-
te de departamentos. Obviamente, quando ele não 
é o gestor direto do contrato, ele coloca o geren-
te de divisão. Acaba chegando na pessoa real que 
acompanhou esse serviço de terceirização. 

Quando eles passaram a ir para as audiências, ver 
como era a temática, o nível de temática, a forma de 
exigência, como o juiz olhava o trabalho deles, come-
çaram a perceber que estavam ali sendo reavaliados e 
melhoraram a sua forma de gestão, de documentação. 

Hoje quando temos processos desse tipo, na gran-
de maioria a Dataprev consegue levar um bom ar-
cabouço documental. Mas lidamos ainda com coi-
sas do tipo que aconteceu na Justiça do Trabalho 
no Rio, do juiz escrever que se houve condenação é 
porque a fiscalização foi mal feita e condenou. 

Através de uma reclamatória no Supremo Tribunal 
Federal (STF), feito pelo Constitucional, consegui-
mos uma decisão que mandou o juiz anular e julgar 
novamente o processo através de uma reclama-
tória. No acordo, quando o supremo relativizou a 
adesão à súmula do TST 331, ele colocou pontu-
almente que a culpa devia ser clara, evidente, ou 

DEBATE
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DEBATE

seja, deveria analisar o caso concreto, e obviamen-
te a postura dele estava extremamente superficial 
e preconceituosa.

Interlocutor não identificado: Para o juiz dar o direi-
to da efetividade daquela decisão tinha que cobrar 
das estatais. Então eles passaram a fazer isso. Só do 
empregado estar aqui, não fiscalizou o contato e está 
condenado. A verdade é essa, na prática eles pas-
saram a fazer isso. Agora estamos tentando buscar 
no STF a desconstituição disso, mas ainda estamos 
devagar. É um exercício que vamos ter que fazer um 
pouco mais ainda para poder ter um cenário real, mas 
estamos indo lá. Da forma que fizemos, uma não con-
seguimos, as outras duas nós conseguimos e esta-
mos caminhando. Mas é uma guerra boa. 

Interlocutor não identificado: Existem alguns tipos 
de ações que são comuns a uma parte das empresas 
públicas e que às vezes até por não ter, por exem-
plo, como a AGU, uma estrutura de carreira centra-
lizada, algo nesse sentido que dê uma interlocução 
mais forte nos tribunais superiores, tem que ter 
uma extrema relevância que acaba sendo tratada de 
maneira dispersa e a gente perde em qualidade de 
pressão também a esse tipo de julgado. 

Um exemplo, durante anos demissões imotivadas 
foram realizadas sobre a proteção e o albergue de 
uma súmula do TST. Historicamente, desde a Cons-
tituição, sempre vinha esse debate, o TSE atuou 
pacificando isso e as empresas públicas passaram 
a seguir e a fazer demissões. 

Naturalmente como é de direito, o STF deu a pala-
vra final no caso anulando a orientação dessa sú-
mula. O que aconteceu? Uma enxurrada de ações 
de pessoas que tinham sido demitidas imotivada-
mente, entrando e conseguindo liminares para re-
tornar para a empresa. 

Só que aí vem a questão, não há responsabilidade 
do poder judiciário nesse fato? Então assim, es-
sas discussões ainda vão chegar ao TST, algumas 
eu vi que começaram a ser barradas em agravos, 
eles não estão querendo receber isso, como se a 
matéria já tivesse pacificada, mas eu comentei com 
o dr. Wanderson, e estudo seriamente em entrar 

com uma ação de responsabilização do Poder Judi-
ciário. Então eu tenho N processos das pessoas se 
aproveitando dessa circunstância para voltar para 
a Dataprev. 

Interlocutor não identificado: O empregado pode-
ria retornar caso fosse julgado?

Interlocutor não identificado: Foi uma decisão 
monocrática. 

Interlocutor não identificado: Aí o que acontece? 
Ele não diz isso, a diferença é essa. Não significa 
que o ato dele ter sido nulo significa o retorno, a 
garantia do retorno. Significa o que então? 

Interlocutor não identificado: A nossa estratégia 
foi comprovar em juízo a motivação. Porque em 
quase 90% dos casos tinha motivação para fazer a 
demissão, não por justa causa, mas de forma mo-
tivada e que não foi feito por uma razão de con-
veniência na época, mas eram argumentos válidos, 
problema de baixa produtividade e temos tentado 
como estratégia levar isso ao conhecimento do ju-
diciário, mas novamente tem uma cultura forte de-
les de dizer, olha, não usou na formalização, eu não 
analiso, pois sabemos que na justiça do trabalho 
deve prevalecer o princípio da verdade real. 

Então essa quebra está muito incipiente, com cer-
teza é uma realidade de N empresas e que não 
temos uma organização, uma estrutura para real-
mente de maneira mais organizada com todo poder 
que representa as quase 170 empresas públicas 
e sociedades de economia mistas que atuam no 
mercado. É um poder significativo que temos dei-
xado passar. Assim, esse Fórum teve a pretensão 
de iniciar essa conversa, se apropriando de infor-
mações, mas isso é um anseio que já escutei dos 
Correios, já escutei da própria Companhia Nacional 
de Abastecimento (CONAB) de estarmos mais pró-
ximos, de se reunir e eu acho que em 2015 vale a 
pena avançarmos nisso. 

Interlocutor não identificado: Por exemplo, não 
com toda a efetividade que o Doutor Wanderson fa-
lou, sempre buscamos isso, mas, por exemplo, tem 
parecer já pacificado sobre aquela questão do ponto 
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de controle que recomendamos, assim como a AGU 
e a Procuradoria da Fazenda. Outras, de honorários, 
que recentemente foi aprovado o nosso Código de 
Processo Civil (CPC) que já contemplou uma luta 
antiga da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e 
principalmente no seio da advocacia pública. 

A lei 9.527 tem um artigo que está sendo questio-
nado no supremo, que fala que não se aplica aos 
advogados de empresas públicas, mas já com o 
parecer favorável dos próprios custos falando que 
a ação merece procedência, ou seja, esse artigo é 
inconstitucional, mas não foi julgado. 

Interlocutor não identificado: Mas tem um voto 
negativo da corte?

Interlocutor não identificado: Não teve julgamen-
to ainda não, está concluso com o ministro Celso 
Melo, não teve voto ainda não. 

Interlocutor não identificado: Essa é uma discus-
são da essência para o que serve a sucumbência, 
mas não chega isso, chega o seguinte, que pela 
atual redação do CPC, artigo 20, é do advogado, só 
que a questão da lei fala que no caso dos advoga-
dos, o artigo tal da 8.906, o 20, não se aplica só a 
quem advoga a empresa pública do quadro. O Con-
selho Federal entrou com uma Ação Direta da In-
constitucionalidade (ADI), na época teve uma limi-
nar favorável, depois perdeu o objeto, porque a lei 
não foi convergida, depois veio a lei e essa lei ainda 
está vigorando, têm precedentes do STJ falando 
que tem que ser observado, porque ela está em vi-
gor, mas temos batalhado para mudar o cenário?

Interlocutor não identificado: Essa comissão tem 
um foco muito mais direcionado para intenções e 
conselhos da carreira. Falando muito mais voltado 
da necessidade de demandas, de ações que temos. 

Interlocutor não identificado: Essa discussão tem que 
ser levada na OAB, para representar todas as empre-
sas estatais, porque enfrentamos isso o tempo todo.

Interlocutor não identificado: Temos uma minuta 
pronta que está em debate com a CGCJ, só que não 
entramos, porque temos uma discussão mais polí-

tica. A Casa da Moeda já conseguiu liminar favorá-
vel, Infraero, Correios. Eles ganham todas. Porque 
tem a questão do monopólio postal, competência 
dele para a União. A nossa questão é: Prestou ser-
viço público? Estende a imunidade prevista lá. 

Interlocutor não identificado: E vocês estão pen-
sando em fazer com vocês mesmos ou contratar?

Interlocutor não identificado: Já fizemos só que 
está em avaliação para ver a questão de risco. 

Interlocutor não identificado: Já pensamos sobre isso. 

Interlocutor não identificado: O problema é que 
não soa bem para ninguém, por exemplo, pagar R$ 
200 milhões de reais por ano de imposto e pagar 
10% disso a um advogado. 

Interlocutor não identificado: A nossa proposta 
está melhor.

Interlocutor não identificado: Isso eu não pros-
pectei no mercado, estou só tomando como base. 

Marisa: O problema é que alertamos mas estamos 
com a questão do Imposto sobre Operações relati-
vas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações 
de Serviços de Transporte Interestadual (ICMS) e do 
GTF. Vocês não têm essa questão. Nosso serviço é 
de comunicação, porque eles acham que prezamos 
a comunicação. Todos os escritórios nos disseram, 
principalmente o do Sergio Calmon, que tínhamos 
que aproveitar essa formação da corte, não deixar 
passar esse momento. 

Interlocutor não identificado: O Joaquim Barbo-
sa que só dava liminar favorável já saiu. Mas tem 
outros que ainda dão. O Menezes dava também. O 
Rodrigo fez uma pesquisa muito boa nesse sentido, 
tem uma conjectura, só que tem um risco que eu vou 
abrir para vocês, no artigo 102, que é o conflito entre 
órgãos federados, fala da União, dos Estados e em-
presas públicas também, não fala de município.

Só que temos aquele problema de um município de 
Salvador e tem o Imposto Predial e Territorial Urba-
no (IPTU) no Rio, que já ganhamos a ação, o agravo, 
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perdeu o município, estávamos sendo cobrados em 
R$ 12 milhões e ganhamos. 

Mas no artigo falava que a corte entendia que o 
município está subentendido. Porque tirar um ente 
federal do município? Deve ter ambivalência. Acho 
que compete entrar sim, porque tem uma liminar 
do fluxo ainda valendo, que ele passou batido e 
nem falou, olha, não conheço. Aí mandariam o pior 
cenário. Salvador inclusive. 

Realmente a fiscalização lá é famosa. O Serpro é 
experiência. Entraríamos ou o próprio cenário de-
clinaria e falaria que não era município, pela letra lei 
é fria, ortodoxa aqui, não vou aplicar, não vou julgar 
e vou mandar para a primeira instância. 

Porque a imunidade que os Correios conseguiram, 
foi via subir na escadinha. Mas tem uns que eles 
conseguiram com a ACO, que levantamos também, 
temos cópias, fomos atrás. Mas já tinha tido a do 
Paraná, já tinha tido o extraordinário do Paraná e 
foi para a ACO. Eles ganharam, teve um caso do Rio 
Grande do Sul que o pessoal veio nos questionar 
sobre nosso contrato com os Correios. Os ministros 
entenderam que não tinha sentido prestar serviço 
público, e ser cobrado por outro órgão público. 

Marisa: Você está falando do Rio Grande do Sul?

Interlocutor não identificado: Não, daqui. Do ser-
viço, por exemplo, que não é monopolizado. Sedex 
é um serviço particular, tem outras empresas, a 
Tam Cargo, Varig Log e aí eles falaram: “Não, nós 
somos imunes a isso também”. Fizemos a pesquisa 
e os últimos precedentes se estenderam. Tudo que 
eles fizerem é imune. 

Marisa: Eles contrataram o Sergio Calmon para 
esse momento de estender, não sei se vocês já ti-
veram a oportunidade de ver o vídeo do julgamento 
desse recurso extraordinário, os debates são muito 
interessantes. Na verdade, o Lewandowski que foi 
o X da questão, o embate dele foi com o Joaquim, o 
Joaquim não era favorável, pelo contrário. 

Interlocutor não identificado: Mas ele teve liminar 
já em outros casos para empresa pública. 

Marisa: Teve, mas não dos Correios?

Interlocutor não identificado: Porque tem aquela ques-
tão do partidário dos Correios, alguma coisa assim. 

Interlocutor não identificado: Nesse vídeo, nesse 
julgamento que o Sergio foi contratado, a Maria 
Isabel fez a sustentação, eles partiram do pres-
suposto que a carta chega em todos os lugares do 
país. Na verdade, quando chegar lá na capital, por 
exemplo, chega em Boa Vista, vai parar nos Cor-
reios. A encomenda que você fez e entregou para a 
Tam, Varig Log o que for, vai chegar lá, quem vai re-
ceber são os Correios e vão lá entregar. Então quer 
dizer, estenderam o entendimento do que é carta. 

O Serpro é complicado com a quantidade de coisa 
que é enviada. Eles fizeram um encontro em Minas, 
em Belo Horizonte, contrataram, salvo engano, 
quatro ou cinco juristas para fazer um seminário 
tributarista por causa da imunidade, esse encontro 
foi filmado, gravado em DVD e foi entregue para 
cada um dos ministros, praticamente às vésperas 
do julgamento. 

Interlocutor não identificado: Temos a Adminis-
tradora de Meios de Pagamento Eletrônico de Frete 
(Ampef). 

Interlocutor não identificado: E foi aí que o Lewan-
dowski pediu vista e na hora do julgamento quan-
do ele abriu o voto dele dizendo que era favorável, 
citou que tinha assistido aos vídeos, são quatro ou 
cinco vídeos, até deram para nós, mas não conse-
guimos abrir até hoje. Parece que estão com defei-
to. O Joaquim Barbosa ficou uma fera, porque algo 
que foi entregue sem outra parte de ciência, sem 
outra parte legitimada, se apegou a isso e disse, eu 
não vi, eu acho um absurdo que Vossa Excelência... 

Interlocutor não identificado: Bem típico dele...

Interlocutor não identificado: Acho que esse mo-
mento, esse ano, é interessante para isso, para 
mudar a corte já em 2016. 

Interlocutor não identificado: O Celso de Melo se 
aposenta agora em março, é um decano. 
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Interlocutor não identificado: Mas ele continua 
mais um tempo...

Interlocutor não identificado: Ele é favorável, sem-
pre vota para a imunidade, então já seria uma perda. 

Interlocutor não identificado: Não conheço essa 
liminar que você está falando do Fucs.

Interlocutor não identificado: Posso mandar para vocês.

Interlocutor não identificado: É mais seguro que 
seja do estado. 

Interlocutor não identificado: A estratégia é um 
ponto que temos que pensar bem, porque esco-
lhemos com quem vamos brigar e discutir, isso na 
primeira instância. Obviamente, as outras partes 
como interessadas do reflexo, vão tentar entrar 
como terceiro interessado, mas faz parte da estra-
tégia escolher bem com quem vamos litigar. 

Kathleen – Consultora Jurídica Serpro: Tem o lado 
bom e o lado ruim, porque também fizemos essa 
análise. Buscaremos os municípios, buscaremos 
aqui na Justiça Federal ou direta ação no Supremo. 
Porque é um tiro só, ou vai na CO, ou não.

Interlocutor não identificado: Doutora Kathleen, é 
exatamente isso. 

Interlocutor não identificado: Também pode re-
solver todo o problema e simplificar uma briga de 
10, 15 anos. Eu era estagiário, vivenciei essa dis-
cussão nos Correios, quando estagiava lá. Quando 
chegavam os debates das peças para protocolar na 
Justiça Federal, os Correios abriam muito o leque 
na época, porque eles trabalharam o máximo pos-
sível para ter a maior peça robusta, que abordasse 
da melhor forma possível essa característica dele. 

Interlocutor não identificado: E uma liminar do 
Supremo, tem um estudo daquele site Migalhas, 
que uma liminar em média dura cinco ou dez anos. 
Exatamente nesses casos mais assim, vultosos, 
mais polêmicos. Então se pedirmos uma liminar 
vocês já vigoram. Ou se não pedir, provavelmente 
que eles julguem direto no mérito. 

Interlocutor não identificado: Tem que ser muito 
cauteloso com relação a isso, porque as condições 
de empresas que não são dependentes do Tesouro, 
que é o nosso caso, recebem isso como uma re-
petição porque tem uma liminar para não pagar e 
depois tem que abortar esse dinheiro. 

Interlocutor não identificado: Mas estamos pen-
sando em ir para a linha de fazer o depósito judicial. 

Interlocutor não identificado: É uma alternativa.

Interlocutor não identificado: Porque se você tiver 
que pagar, você já paga judicialmente. 

Interlocutor não identificado: Se eu reduzir R$ 
200 milhões, quase R$ 300 milhões do meu custo 
anual, com certeza isso vai refletir nos meus con-
tratos, até porque a intenção da Dataprev e Serpro 
não é gerar lucro. É claro que isso traz vantagens 
enormes para nós em termos de desburocratiza-
ção, facilidade de atuação, flexibilização, preços 
mais competitivos para os órgãos da administra-
ção pública, N benefícios que temos com relação a 
isso. Mas o pior cenário seria ter uma liminar dessa 
e cinco anos depois dizer Planejamento Assessoria 
Consultoria e Sistemas (PACS). 

Interlocutor não identificado: A nossa linha, que 
a ação que eu disse está pronta, é sem liminar, o 
Doutor tinha pedido sem liminar. 

Interlocutor não identificado: Agora tem uma coi-
sa também, penso com um argumento forte, o gas-
to que a máquina tem para arrecadar tem que ser 
levado em conta. Então eu tiro dessa mão, passo 
por toda uma máquina, um procedimento todo ar-
recadatório para chegar nessa mão, e depois dessa 
mão vai chegar e pagar novamente. 

Interlocutor não identificado: E é uma coisa que 
precisa ser bem falada, bem explicada, principal-
mente no caso da gente que nosso cliente, 90% da 
nossa receita, é a Receita Federal. Quer dizer, dá 
com a mão, tira com a outra e ainda tem um gasto 
para arrecadar isso. Isso é um absurdo. 

Interlocutor não identificado: É um absurdo. Te-



40Fórum de TIC Dataprev Gestão de Contencioso Trabalhista

Gestão de contencioso – Ações judiciais e preventivas: Caso SERPRO
Kátlei Magali Kussler

DEBATE

mos buscado falar isso na nossa ação, além de de-
monstrar o serviço público, pois somos Empresas 
Públicas Federais da União, o capital, a empresa 
pública, 100% pública, então qual a lógica de eu ter 
que pagar para outro ente se ao final retorna tudo 
para os próprios entes federados. 

Interlocutor não identificado: E é claro que no caso 
dos Correios, o cliente está lá do outro lado. Eu estou 
aqui trabalhando e entregando o serviço para o cliente. 
Por isso que o serviço, a princípio teria que estar no 22. 
Mas acontece que na constituição, 22, 21... fazemos 
um serviço, entregamos na mão do cliente e o cliente 
entrega para o cidadão. Não estamos exercendo ativi-
dade econômica em sentido amplo. 

Interlocutor não identificado: Até porque se tiver, 
não pode 173. É claro dizer que não pode ter bene-
fício trabalhista, tributário, com relação à doação. 
Esse é o argumento dos ministros que estão vo-
tando contra a gente.

Interlocutor não identificado: Por isso que eu acho 
que o coração desse tipo de ação é justamente a 
forma como você apresenta e abre a sua empre-
sa, quais são os contratos vigentes, quais são as 
tarefas que você realmente atende para mostrar e 
dar segurança a corte, se o que está se pedindo é 
justamente isso. 

No caso dos Correios, confesso que não sou muito 
favorável a essa questão da abertura para enco-
menda como Sedex, coisas desse tipo. Embora, na 
interpretação mais ampla do conceito de carta eles 
tinham conseguido alocar isso. 

Mas é um raciocínio que vem desde a questão da 
concentração do monopólio que está lá claramente 
na constituição. O nosso, realmente não vamos en-
contrar o processamento de dados. Vai até encon-
trar na Legislação quando fala de serviço público, 
estratégia, essencial, serviço de dados que aten-
dem a serviços pontuados como essenciais. 

O coração está nisso, na forma de se apresentar e 
mostrar isso que não está atendendo direto o cida-
dão. É uma demanda que entra do público, vai para 
o público e ele faz suas políticas sociais ofuscar. 

Interlocutor não identificado: Mas isso de esten-
der é uma complementação da renda, então o Ban-
co Postal veio para equilibrar. O conceito de carta 
foi estendido para imunidade que tudo aquilo que 
os Correios fazem não é só a carta, é tudo, de en-
trega de correspondência, qualquer correspondên-
cia. E o banco Postal também faz título de capita-
lização, isso é para complementar, um percentual 
mínimo e deu certo. 

Interlocutor não identificado: Posso só voltar ao 
conteúdo trabalhista? Como é que vocês estão de-
senhados nas outras cidades? Vocês têm uma ge-
rência que centraliza a gestão do contencioso tra-
balhista em uma localidade só? Como é que vocês 
estão distribuídos? 

Interlocutor não identificado: No nosso caso te-
mos a coordenação geral na minha pessoa e três 
divisões. Nós nos dividimos por matéria, trabalhis-
ta e civil, civil, administrativo, toda parte de licita-
ções, contratos, trabalhista e penal e disciplinar 
financeiro e tributário. 

Financeiro é quando a Dataprev é contratada para 
lidar com os litígios que temos com os nossos 
clientes. E de forma transversal tenho o que cui-
da do trabalhista, até pelo volume de ações, que é 
90%, controla o contencioso de todo o jurídico. 

Por exemplo, se na área da Carol, que é coordena-
dora de licitações e contratos, tem uma demanda 
judicial, por ter os especialistas naquela matéria, 
ela faz a defesa, se precisar produzir prova faz as 
análises, todo esse acompanhamento, mas tudo 
com prestação de contas do Wanderson, que é ge-
rente de contas do contencioso. 

Da mesma forma, na COJF tem uma gerência ad-
ministrativa, uma gerência de serviço que ajuda a 
fazer esse trabalho transversal como administrati-
vo. Então o Ivanildo não precisa de uma secretária 
própria, não precisa de pessoas para alimentar o 
sistema dele Esse grupo é formado por todos os 
assistentes que compõem o jurídico está alocado 
para que façam esse trabalho e atendam de ma-
neira transversal todo o órgão. 
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Essa é a divisão em termos de estrutura, mas em 
localidade estamos centralizados em Brasília e no 
Rio. Tem apenas um advogado em São Paulo, que 
é muito mais um apoio temporário, que provavel-
mente em janeiro ou no meio do ano será liberado.

Interlocutor não identificado: Vocês pretendem 
demiti-lo ou transferi-lo? 

Interlocutor não identificado: Será exonerado. Ele 
foi contratado como meu assistente para vermos 
como que poderia ser esse relacionamento dentro 
da unidade. Se eu terceirizasse, terceirizaria coisas 
do operacional. Levar a petição no fórum, despa-
char ou até mesmo acompanhar em uma eventual 
audiência, determinada função, mas esse objeto se 
perdeu com esse grande avanço que teve na ques-
tão da modernização e dos processos eletrônicos. 

A estratégia que mais me interessava era realmente 
ter um advogado em cada regional. O fato é que na 
prática isso tem se mostrado delicado. Como exem-
plo, tivemos problemas na Dataprev. O da Paraíba 
parecia ser bem-sucedido, mas no final o cara en-
trou com uma ação contra a empresa. E assim, dis-
cutindo coisas. Porque por mais que a gente saiba 
que aquela ação não vai dar em nada e se der é uma 
condenação de no máximo R$1.200,00, o impacto 
que isso tem negativo para o gestor é enorme. 

Interlocutor não identificado: E vocês faziam dis-
tribuição por prazo? Vocês continuam fazendo por 
prazo ou é por processo? 

Interlocutor não identificado: Na minha visão é mista.

Interlocutor não identificado: Aliás, não foi uma so-
lução minha não, havia um desequilíbrio e nós deci-
dimos, o grupo, que era a maioria, porque tem que 
pensar nessa questão da quantidade de processos 
e no Rio de Janeiro tem uma concentração com dez 
advogados e um volume grande de ações com teses 
muito parecidas, muito repetidas. Se acontece uma 
tese nova, escolhemos, o próprio Doutor Ivanildo já 
dá uma linha da defesa, escolhemos um advogado 
por decisão estratégica. Daí em diante, é igual para 
todo mundo, ainda não está assim, mas todos ten-
dem a ter o mesmo número de processos distribuí-

dos por ano, que é o que acontece no judiciário. Não 
foi uma criação, nós copiamos. 

Interlocutor não identificado: Temos por processos, 
mas é sempre uma crítica, qual é o número mágico 
que atende à carga processual. Há três anos, o Iva-
nildo tinha me dito que vocês tinham a distribuição 
por prazo. E sempre discutimos isso internamente 
com a nossa equipe e sempre foi a nossa fala, não, 
isso não é producente, isso acaba deixando o pro-
cesso mais vulnerável, só que agora fizemos um 
planejamento estratégico, as matrizes das pontas 
e veio de novo essa história de quem sabe agora 
tentamos a distribuição por prazos. Aí eu queria ver 
como é que vocês estão fazendo, porque é sempre 
bom colher a experiência de quem já fez.

Interlocutor não identificado: Eu disse que o mo-
delo era misto, pois temos que ter uma preocu-
pação com o volume, não podemos estar presos 
àquele modelo definido. É aí que entra essa ques-
tão do estratégico, de quem tem o melhor perfil 
para essa causa. Às vezes você tem mais de um 
advogado que poderia conduzir muito bem, mas 
aqui ele está no melhor momento. Não está com 
uma agenda tão complicada, ou está em um mo-
mento de inspiração, claramente percebemos que 
esse advogado está bom para assumir esse ou 
aquele problema. 

Temos esse respaldo com o grupo, de poder fazer 
essa flexibilidade. Embora eles saibam que existe 
um esforço de chegar em um número equânime de 
divisão, o dia a dia da montagem da agenda tam-
bém é importante, canso de chegar lá e ver o Wan-
derson marcando os pontos, para ver quem está 
sobrecarregado, quem não está sobrecarregado, e 
eles tem muita abertura com relação a isso. 

Tem o comprometimento que eles se cobram entre 
si de não deixar coisas pendentes quando entram 
de férias, coisas desse tipo, mas também momen-
tos de eventualidades que estamos sujeitos na 
nossa vida, como o falecimento de um pai de uma 
colega. No Rio, a equipe prontamente se colocou 
à disposição para assumir os processos, ajudar a 
diminuir a carga daquela pessoa que estava pas-
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sando por aquele momento delicado, então essa 
parceria foi muito legal.

Interlocutor não identificado: E os processos es-
tão mais concentrados em alguma localidade, al-
gum estado, alguma região ou não? 

Interlocutor não identificado: Rio de Janeiro. 

Interlocutor não identificado: O maior volume tra-
balhista é no Rio de Janeiro. Mas eu queria fazer 
uma observação, porque ficou parecendo que é 
uma máquina, um sorteio caiu para a pessoa, caiu 
para a pessoa e essa ponderação que ele fez é im-
portante, porque às vezes tem situações em que o 
próprio colega já disse, chegaram cinco processos 
iguais, ele disse, olha, me dá os cinco processos. 

É contraproducente você usar esses para equalizar. 
Então ele estava em uma situação, que como se diz 
na gíria, em uma fase de maré mansa, em uma fase 
calma, ele disse, não, me dá esses cinco processos, 
porque eu vou montar o esqueleto, vou duplicar a 
documentação, vou fazer isso rapidamente. 

Eu até ponderei com ele, mas eu não posso ficar 
refém de um único advogado naquela tese. Não, eu 
faço esses que chegaram e outros que analisamos 
e distribuímos. Eu não vou distribuir um processo 
para um colega na semana em que ele tem cinco ou 
seis audiências e está fora do Rio de Janeiro. Então 
vamos tentando compor. Mas o que queremos é 
alcançar uma quantidade igual, pulverizando tam-
bém as teses. 

Interlocutor não identificado: Em média hoje, qual 
a carga por advogado? 

Interlocutor não identificado: 75 processos. 

Interlocutor não identificado: Uau. 

Interlocutor não identificado: Nossa, eu já tive 
época de 210.

Interlocutor não identificado: Eu já tive 250 pro-
cessos. Dava para fazer. Vejo escritórios com ad-
vogados com um número maior de processos, mas 
os escritórios mascaram isso com a quantidade 

de estagiários e um “staff” que vai montado dire-
to para o advogado. Nós não temos isso, o Ser-
pro também não tem, então o que é ponderado é 
que o advogado vai fazer todo o acompanhamen-
to. Embora acompanhem as publicações, tenham 
uma infraestrutura razoável, ele é sozinho naque-
le processo, quando ele pega o processo, vai fazer 
tudo. Aconteceu algum problema ele terá que sair 
correndo, fazer o protocolo, e às vezes como acon-
teceu comigo, de ir ao banco para recolher aquela 
guia, porque ele não podia ficar refém da estrutura. 
Então hoje pelo volume que temos o número mági-
co seria 75. Mas temos gente, temos colegas com 
quase 100 processos. 

Interlocutor não identificado: O registro de frequ-
ência, como é que vocês estão resolvendo? 

Interlocutor não identificado: Eu até conversei um 
pouco com a Kathleen sobre isso e uma das coi-
sas que eu ponderei é que eu nunca vi o controle de 
frequência como um problema, mesmo para quem 
está atuando de maneira mais forte no contencio-
so, tem agendas, saída direta. Por quê? Porque ele 
permite que você faça um registro. Então é muito 
mais uma questão de cultura, de geração de hábito, 
de lidar com resistência a mudança, do que propria-
mente ter algo que seja uma restrição ao exercício 
da atividade política como muitas vezes se debate. 

Interlocutor não identificado: Já tivemos também 
algum ganho divergente agora, uma relação muito 
mais limpa, porque agora tem gente que sai às 16h, 
chega mais cedo.

Interlocutor não identificado: Eu já tive discussões 
que rememoraram os debates na época da Revolu-
ção Francesa, o conceito do controle de horário, de 
limitação voltada ao trabalho de mão de obra não 
tão qualificada. Então cheguei a fazer discussões 
profundas com relação a isso, mas no final do deba-
te tudo se resume a uma questão bastante simples. 
Você foi contratado por oito horas diárias, esse foi o 
contrato de trabalho que lhe foi apresentado, então 
não é minha posição de impor a empresa a mudança, 
você tem uma legislação extremamente resistente a 
ausência de controle por parte do empregador. E a 
balança pesa realmente para o empregado. 
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Temos que ter bom senso, principalmente como 
advogado, ver o sistema que estamos inseridos, a 
conjuntura que estamos inseridos, sair um pouco 
da discussão pragmática e ver realmente a realida-
de e a condução do dia a dia. Quando paramos de 
mistificar as coisas e realmente vimos como era o 
fluxo, acho que o Wanderson hoje não tem muitas 
reclamações. E por que eu aponto para o Wander-
son? Porque são os advogados que estão mais na 
área de contencioso, que tem mais viagens, que fa-
zem mais audiências. 

Interlocutor não identificado: O nosso ponto lá é 
eletrônico, mas respondendo, ele não é mais no 
crachá. É marcado no computador. Ou no hall, ou 
a pessoa liga a máquina e faz o registro. E quando 
isso foi implementado, foi uma crise. 

Se já fiz o meu trabalho, se já fiz o meu processo, 
não tenho que ficar aqui sentado contando hora 
inutilmente, mas achei essa discussão tão fácil de 
enfrentar, porque na época falávamos para eles, 
sim, você fez o seu trabalho conhecido e o trabalho 
que o diretor vai pedir às 16h da tarde, para quem 
for sair às 18h, então seu trabalho não é só esse. 

Como na prática nós somos um (pool) de advogados, 
está muito bom. Você só tem esse seu trabalho, 
você não tem mais nada. O seu colega também, en-
tão vocês não precisariam nem mais vir aqui. Como 
faz para aferirmos a qualidade do seu trabalho? 

Se você pode ficar em casa, você vai fazer o pior 
possível, o mais rapidamente possível. Então na 
hora de uma avaliação eu vou considerar também 
aquela colega que se predispôs a se sacrificar, sa-
crificar o seu convívio familiar e está ali colocando 
a sua mão de obra a disposição durante toda a sua 
jornada de trabalho. 

Foi assim, essa discussão meio irônica e eles foram 
percebendo que na verdade por ser a área de con-
tencioso, eles também já têm algumas manobras 
que dão margem para eles. Até mesmo quando 
viajam, às vezes viajam, voltam mais cedo da audi-
ência, não tem que ir lá para prestar hora na cadeia. 

Interlocutor não identificado: Ganha as horas de 

deslocamento.

Interlocutor não identificado: Vai para uma audi-
ência, não tem como controlar o horário que aca-
bou a audiência. Mas acabou às 16h, se é no centro 
do Rio de Janeiro, você pode muito bem ir embora 
em 15 minutos. Não é uma prisão. Então eles foram 
vendo que na verdade não estavam tão mal assim. 
E hoje não tem reclamação nenhuma. Correm para 
bater o ponto. 

Interlocutor não identificado: Isso está muito em 
voga para nós, porque implantamos há dois meses. 
Tudo muito recente. E vem muito essa conversa da 
comissão da OAB, o projeto de lei, a carreira, até a 
empresa criar um cargo especial para advogado, 
porque o presidente da empresa também são os 
advogados, ainda estamos lidando com isso. Em 
Salvador é bem tranquilo. 

Interlocutor não identificado: Querem aplicar a jor-
nada de quatro horas, dizendo que o trabalho foi ex-
clusivo. Primeiro não é exclusivo, no nosso contrato 
tem as peculiaridades que falam que não é. A minha 
resposta foi bastante simples, ok, eu posso cortar o 
salário (remuneração) pela metade. Mas você está 
me propondo, eu pago você por oito horas para re-
ceber x, você quer trabalhar quatro recebendo x no-
vamente, eu topo. Dividindo pela metade.

Interlocutor não identificado: Essa associação foi 
em 2010 se não me engano. O MT teve fez isso 
com algumas empresas, o Conselho Federal aju-
dou, assinou e fizeram. A empresa aceitou a de-
cisão de gestão no dia 17, atualmente só a Caixa 
Econômica que foi uma ação da década de 90 que 
eles entraram e pediram, foi um acordo também e 
a Infraero. O resto das estatais não. 

Interlocutor não identificado: O da Infraero não foi 
judicial, o outro é transitado em julgado da Caixa. 

Interlocutor não identificado: Como usuários do 
sistema, como que é o sistema de controle de vo-
cês? De processos. 

Kathleen – Consultora Jurídica Serpro: Atende?
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Interlocutor não identificado: Na realidade Kathle-
en, ainda estamos implantando um novo sistema. 

Kathleen – Consultora Jurídica Serpro: Qual o 
nome mágico desse novo sistema, eu fiquei três 
anos tentando implantar um.

Interlocutor não identificado: Em 2009, não havia um 
controle sério da empresa sobre estar em um servidor 
no Rio e apagar a base de dados. Então recuperou uma 
parte, alguma coisa conseguiria continuar. 

Interlocutor não identificado: Só uma parte. Não 
recuperou uma parte graças a Dataprev que tinha 
feito uma cópia, porque o banco de produção foi 
formatado pelo empregado. Olhou para aquilo e 
disse, o que é isso? Falou: Vou formatar. 

Interlocutor não identificado: Esse foi o cenário que 
me deparei. Então isso foi superado desde aquela 
época, o nosso servidor agora é na sala-cofre, não é 
em qualquer canto que fica alocado, hoje eu recebo 
visitas da área técnica para saber como que estava o 
acompanhamento, questão de segurança. 

Tivemos um incidente um dia desses, que desa-
pareceu a minha pasta rapidamente em menos de 
uma hora, se mobilizaram e resolveram o proble-
ma, então a postura da área técnica mudou com 
relação a isso. 

Mas o sistema é precário, antigo, a versão atu-
al dele com certeza atenderia, mas ficaria preso a 
uma tecnologia específica e eu não queria isso. En-
tão hoje contratamos um sistema em nuvem, um 
serviço pago para mensurar a capacidade dele de 
utilização e com horas de orientação de suporte, 
regras de Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS) de atendimento, fizemos a licitação esse ano, 
tivemos um vencedor, a fase de implantação só não 
foi mais rápida, porque cobramos bastante efetivi-
dade nessa parte do financeiro. Enquanto se eles 
não convencessem a minha área de cálculo, de que 
realmente estava perfeito, redondo, eu não dava 
ok, eu não aceitava o sistema. 

Interlocutor não identificado: Vocês vão migrar ou 
começar do zero? 

Interlocutor não identificado: Migramos as infor-
mações do contencioso. 

Interlocutor não identificado: Migrou?

Interlocutor não identificado: Migrou, porque já 
mantínhamos isso em tabelas do Excel de maneira 
bastante criteriosa, de maneira bastante organi-
zada. Então eles conseguiram aproveitar, mas tem 
todo um legado futuro de informação relaciona-
do principalmente na parte consultiva, que vamos 
construir agora. 

Essa informação que vai determinar o futuro em 
níveis de trabalho estratégico, decisões em cima de 
dados concretos em termos de volume, estratégia 
muitas vezes de padronização de determinados 
procedimentos por fluxo, de valorização do traba-
lho da área, mostrando o volume, as peculiarida-
des, as coisas que estão resolvidas, o tempo real 
de atendimento dessas causas dentro do jurídico. 

Nesses últimos anos sempre levei no final do ano 
um cenário que mostrava como é que estava o pra-
zo de atendimento do setor. Mas a Carol é teste-
munha de como eu fazia esse cálculo, pegava cada 
mês de cada planilha de Excel, separava, organizava 
os erros ou imprecisões que tinham de data, então 
era uma semana preparando para poder ter o re-
sultado e isso eu não quero mais. Com o sistema 
agora tem que estar acessível em um clique. 

Interlocutor não identificado: Acho que a Infraero 
está implantando agora também.

Interlocutor não identificado: Está.

Interlocutor não identificado: Eu não lembro o 
nome dos participantes.

Interlocutor não identificado: É uma empresa de 
Santa Catarina. Joinville. 

Interlocutor não identificado: Não lembro, Otávio, 
na prova do conceito foi requisitado. 

Interlocutor não identificado: Porque compramos 
da ABNER, que já considerávamos uma proposta 
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inexequível, então houveram colocações nesse sen-
tido de outras empresas. Só que eles comprovaram 
que iam atender e ficamos três anos nessa situação 
e não saíram do outro lado. Quando estava quase 
tudo para migrar já com algumas tintas de customi-
zação, eles vieram com a conversa de que ia custar 
muito caro para fazerem a base de software livre, 
mas isso estava no contrato desde o início, que ia 
dar o dobro do que eles tinham prospectado na pro-
posta. Acabou que rescindiram com eles, ficamos 
reféns deles três anos e fiquei sem sistema. Por 
isso queríamos ir para o mercado de novo.

Interlocutor não identificado: A solução é proprietá-
ria, por isso que fiz essa observação, de que eu con-
tratei o serviço. Ele tem obrigação ao final do período 
de me entregar a base de maneira que eu possa pas-
sar para outro sistema do meu interesse. Então ao 
final do período eu não estou preso para prorrogar 
só com ele, eu posso fazer uma nova licitação. 

O trabalho da área técnica foi muito importante 
para esse conceito de nuvem, esse conceito de evi-
tar a dependência tecnológica com ele, então daqui 
a três anos eu vou fazer uma pesquisa e analisar. 
Qual é o seu preço de prorrogação? “x”. Se o meu 
mercado tiver apontando um preço menor e ele não 
reduzir, eu licito e passo para uma nova ferramenta. 
Vou sofrer, porque eu vi que implementar não é tão 
fácil assim. Mas a cultura já vai estar muito mais 
sedimentada de utilização de sistema. 

Interlocutor não identificado: Eu acho que eles 
têm medo porque temos uma construção de infor-
mações muito diferenciada no escritório privado. 
Temos ações que tem 560 reclamantes, não cabe 
ali no campo, do sistema deles. Exige muita cus-
tomização e para eles e não vale a pena. Para nós 
também foi a ABNER, outra que era toda em sof-
tware livre e o preço estava em R$ 1.200.000,00. 
Assinamos com a  ABNER por R$330 mil. Por isso 
parecia inexequível. A outra era R$ 1.5 milhão, eram 
coisas muito caras. 

Interlocutor não identificado: Migrar para nós foi 
uma grande vantagem, mesmo agora que estamos 
fazendo o refinamento. Percebi ainda na planilha 

de Excel e vi que tinha algumas inconsistências, 
mas não por culpa da empresa e sim por culpa da 
qualidade da informação que agora vai ser refina-
da. Estamos com dois meses. Se fôssemos come-
çar do zero demoraríamos um ano.

Interlocutor não identificado: É porque o nosso 
problema está exatamente em nós. O nosso pro-
blema são as nossas informações que não são pa-
dronizadas. Eu tenho advogado que coloca lá VT e 
eu tenho advogado que cadastra Vara do Trabalho, 
então são diversas variáveis, porque nunca teve 
uma padronização, você tem que chegar lá e regis-
trar assim, não botar barra, só botar “tracinho”. Te-
mos que limpar o nosso sistema para migrar com 
segurança e é impraticável. 

Interlocutor não identificado: Nós já vimos uma 
padronização.

Interlocutor não identificado: Que bom. Se tivés-
semos padronizado nesses três anos estaríamos 
muito melhor.

Kathleen – Consultora Jurídica Serpro: Vamos ter 
que adotar isso.
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Meu nome é Leonardo Groba Mendes e, como gerente nacional de contencioso, 
sou responsável pela gestão do contencioso. Nos últimos cinco anos, fui res-
ponsável pela gestão da área construtiva. 

A diretoria jurídica não trouxe um esquema para mostrar, mas o jurídico da Cai-
xa tem uma diretoria jurídica, uma superintendência nacional de contencioso e 
uma superintendência nacional de consultivo. 

A área consultiva basicamente tem por missão dar a estratégia geral para as 
nossas 25 unidades regionais e também atender as demandas oriundas da 
matriz. Temos essa dupla missão. Como não atendemos demandas da nossa 
matriz, temos a área do contencioso que cuida da estratégia do processo con-
tencioso com especial atenção para o relevante. 

Temos hoje no consultivo 1.020 advogados. Desses, 220 estão dedicados para 
o consultivo no Brasil inteiro, esses 220 advogados atenderam 153 mil deman-
das no ano passado e, de 2010 para cá, estabelecemos metas, tanto do conten-
cioso, quanto do consultivo. 

As duas principais metas são o tempo de atendimento e qualidade no sentido de 
satisfação do cliente. Estabelecemos uma pesquisa de satisfação. Inicialmente, 
em 2010, tínhamos por meta atingir a média sete e no fim de 2013 a meta pas-
sou a ser oito e meio de média de satisfação. Terminamos o ano de 2013 com 
uma média de satisfação de oito pontos e nove décimos. 

Essa pesquisa era um questionário respondido por várias unidades da Caixa. Até 
2010, não existia um prazo determinado para a área consultiva. Estabelecemos 
o prazo e atendemos 70% das demandas em cinco dias úteis. Terminamos o ano 
de 2003 com a meta de atender a 95% das demandas em cinco dias úteis. 

Terminamos o ano, dessas 153 mil demandas, 98% foi atendido em cinco dias 
úteis. Conseguimos evoluir a meta ao longo do tempo e atingir no final do ano 
passado essa meta com folga. 

Tivemos que estabelecer alguns mecanismos no consultivo para tornar a atua-
ção mais célere e a primeira coisa foi estabelecer súmulas administrativas. Te-
mos hoje no consultivo perto de 70 súmulas, dos mais variados assuntos e o 
colega do Rio Grande do Sul hoje tem conseguido falar a mesma coisa do nosso 
colega da Paraíba. 

Não existe mais aquele nível de reclamação. Conseguimos sumular e isso faz 
com que o atendimento seja célere e mais seguro. Estou no contencioso desde 
junho. Desde 2003 tentamos afastar algumas máximas que se consolidaram na 
advocacia pública. 
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Muito se fala de indisponibilidade da coisa pública, nós temos que recorrer para 
todas as instâncias. O caso só está encerrado quando eu termino de recorrer e 
não importa o que isso vai refletir no judiciário. Então o volume de processos, 
o volume de recursos, nada disso importa. O que importa é que eu tenho que 
esgotar a instância. Essa é a visão tradicional. 

Eu vou dar um exemplo do que é esse recorrer até a última instância. Nós te-
mos no nosso acervo muitas ações trabalhistas, um problema interno da Caixa 
mesmo, e na Justiça do Trabalho é muito caro você ter um processo tramitando 
por muitos anos. 

Temos várias políticas de acordo, mas ainda assim em alguns casos não faze-
mos acordo. Uma condenação de R$ 3 milhões de reais, o direito efetivo da pes-
soa dá por volta de R$ $800, R$ 900 mil reais. O restante todo é de juros e cor-
reção, porque na Justiça do Trabalho você tem uma correção muito carregada, 
ela é muito cara, então pegamos aquele processo desde a primeira instância, 
levamos para o TST, muitas vezes para o Supremo, gerando ao longo do tempo, 
no caso como eu falei, R$ 2 milhões de reais só de correção e juros. 

Bom, a nossa visão desde 2003 para cá é a redução da litigiosidade, o nosso 
diretor jurídico anterior, que hoje é ministro da STJ, Antonio Carlos Ferreira, dizia 
que a Caixa está em litígio com a sociedade. A Caixa está brigando com a socie-
dade e temos que tentar reverter isso. Temos trabalhado incessantemente para 
a redução da litigiosidade, do passivo judicial. 

A Caixa tem uma dupla missão, ela é banco de um lado e braço do governo fe-
deral para várias ações do outro. O nosso risco não se limita só ao banco. O risco 
no banco é algo real, não existe banco que atue sem risco, mas o que temos 
que fazer? Temos que mensurar o que de fato pode ir calibrando esses riscos e 
avisando a administração. 

Temos essa dupla missão, não podemos nos limitar só a avaliação do risco jurí-
dico no que se refere atuação como banco, mas também como braço do gover-
no para políticas públicas. 

Essa é uma preocupação que começamos a ter, mas qual é o risco jurídico de 
adotarmos essa ou aquela atitude? O que isso pode impactar no meu conten-
cioso lá na frente? Tentamos fazer isso no consultivo. Sempre pensar o que 
pode refletir no contencioso. 

Não é uma realidade ainda, mas estamos trabalhando desde 2010 para isso. O 
consultivo vai ser feito, vai dar problema lá na frente. Conciliação e composição 
com o cliente, com a sociedade, a redução da litigiosidade, a redução do passivo 
sempre passa pela conciliação. 

Temos uma política de conciliação com valores já pré-definidos. O jurídico na 
regional para determinada demanda tem a possibilidade de fazer um acordo 
até determinado valor. Isso sobe a instância, mas temos metas para conciliação 
tanto trabalhista quanto nas ações de um modo geral. 
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Não podemos fazer algumas ações porque estamos representando o FGTS com 
aquelas questões que envolvem Orçamento Geral da União. Com essas não fa-
zemos acordo, mas incentivamos muito a conciliação, principalmente quando 
reconhecemos que a Caixa está errada. 

O advogado público, o advogado da Caixa, passa no concurso, está submetido 
às regras do direito público. Há a fiscalização dos órgãos e existe sempre aquela 
cultura do tipo “mas eu vou conciliar com coisa pública? Como que é isso?”. 

Estamos quebrando o paradigma, demonstrando que a conciliação pode tornar 
a atuação do banco, da Caixa, que é uma empresa pública, mais eficiente. E aqui 
vêm alguns preceitos da nossa gestão do contencioso. 

Temos as súmulas, distâncias do dever recursal, diferente do consultivo. Ali é a 
súmula de entendimento. Aqui temos várias súmulas, mais de 70, de assuntos 
que perdemos, e que  não adianta recorrer para a segunda instância. 

Então podemos tentar resolver. Saiu a sentença e, nos termos da jurisprudên-
cia, nem recorremos. Sai mais barato, até cumprimos espontaneamente, não 
pagamos multa, não pagamos juros nem nada e evitamos que esse processo se 
arraste por anos, com a ciência de que não temos razão e vamos perder. 

Autorizações administrativas para dispensa recursal. Quando são casos que 
não há súmula ou que não temos a súmula já definida, o advogado lendo o caso 
concreto e vendo que aquela situação realmente dispensa um recurso, quando 
não é o caso de insistirmos, obtém internamente uma autorização. 

Procuramos evitar isso devido à burocracia. Vai para o Colegiado, eles decidem 
ali na hora, faz uma notinha e já dispensa. Cumprimento espontâneo das sen-
tenças, também para evitar esse alongamento da litigiosidade que o processo 
fica muito caro. 

O projeto de desistência dos recursos consiste na entrada nos gabinetes dos 
desembargadores ou dos ministros, olhar tudo aquilo que foi indevidamente 
levado para o Tribunal, são matérias que dispensaríamos por súmula porque a 
jurisprudência está batida e desistimos daquele recurso. Desiste, e quando ele 
baixa, já cumpre espontaneamente. No Supremo tínhamos mais de dois ou três 
mil processos em 2012. Baixamos para 29 recursos. 

Essa atuação se pauta por manter nos tribunais superiores o que for relevante. 
A Caixa tem, hoje, contanto processos ativos e passivos, 1,2 milhões ações ju-
diciais. Desses, apenas sete mil são relevantes. Dessas sete mil, isso dá 0,6% do 
acervo, temos 0,6% do acervo. 

A Caixa tem que provisionar o seu passivo. Hoje a Caixa tem em torno de R$ 5,9 
bilhões de reais prontinhos para que se o cara vier apresentar a conta eu vou lá 
e já tenho o dinheiro guardado. 

Desses R$ 6 bilhões, R$ 3 bilhões e uns quebradinhos são desses 0,6% de 
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processos. Então como se eu falasse assim, vou perder o prazo nos outros 
1.193.000 processos e vou atuar nesses sete mil, ainda assim eu consigo pro-
teger mais da metade do nosso passivo de provisão. 

O projeto de desistência visa tirar o que chamamos de lixo dos Tribunais e deixar 
só aquilo que é relevante. Temos uma política na área trabalhista. Hoje, qualquer 
processo da Caixa, salvo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e Orça-
mento Geral da União, são passíveis de acordo. 

Aí tem a inversão da lógica recursal onde nosso colega entende que deve entrar 
com recurso de revista, ele tem que pedir autorização para a matriz. E aí tem 
que fundamentar, então praticamente ele tem que fazer um recurso para poder 
recorrer e aí a burocracia ficou invertida. Na medida do possível somos mais 
burocráticos e ele prefere manter um processo nos Tribunais do que desistir. 
Sempre na lógica da eficiência. 

E conciliação pré-processual consiste no seguinte: temos dez salas espalhadas 
pelo Brasil, de 25 jurídicos. O cidadão vai na distribuição em regra do juizado 
especial protocolar uma ação contra a Caixa. 

Nós temos dez salinhas como essa espalhadas nos Foros da Justiça Federal 
pelo Brasil e lá a Caixa olha a situação dele e fala: Me dá dez dias que eu vou 
conciliar contigo. Eu vou resolver os seus problemas nesses 10, 15 dias. 

Temos conseguido resolver um êxito muito grande nessa medida. Certamente o 
cliente ficou meses tentando convencer o gerente da agência de que ele estava 
certo, não conseguiu, ele vai ajuizar e nós tentamos fazer com que ele não ajuíze 
a ação. E mata o processo ali. 

Além disso, temos a conciliação extrajudicial, que é aquela que o cliente reclama 
e temos várias portas, pode entrar por Defensoria Pública da União (DPU), pode 
entrar pela própria unidade da Caixa, pode entrar pelos convênios com a OAB, 
pelo Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) e pela nossa ouvidoria.

O cliente reclama e fala: Estão me cobrando R$ 15,00 de tarifa, não tenho 
mais, estourou o meu cheque especial e agora eu estou com uma dívida de R$ 
5.000,00. Eu não quero saber disso, eu vou entrar com a ação, vocês têm que 
resolver esse negócio. 

Olhamos e estamos errados. Isso vai para o jurídico, para uma centralizadora 
que nós temos aqui em Brasília. Todas as unidades jurídicas podem fazer isso, 
mas nós temos um projeto de centralizar. 

Ele vem para essa centralizadora de advogados, os advogados falam, olha, se 
isso for para a justiça, nós vamos perder. Então faz o seguinte? Resolve o pro-
blema do cara, deixa de cobrar, tira o nome dele do Serasa e ainda dá qualquer 
coisa para ele dando moral. 
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O que a gente faz com isso? Reduzimos o custo de ter um advogado na justiça, 
reduz o custo de uma condenação que aí pode variar. Temos condenação pelo 
mesmo fato, no nordeste por R$ 5.000,00 como no sul de R$ 800,00, então 
estamos tentando economizar essa condenação que certamente virá e o mais 
importante mantermos o cliente. 

Um cliente é muito caro. Aqueles R$ 500,00, R$ 1.000,00 que eu vou deixar 
pra ele ali, porque eu estou reconhecendo um erro meu, mantém um cliente 
que certamente vai me dar muito mais retorno depois. E a satisfação dele. Um 
cliente insatisfeito afasta outros onze potenciais clientes, então o cliente é um 
ativo muito caro para uma empresa. 

Esse é o nosso pacote de medidas para tentar atuar reduzindo o contencioso. A 
atuação da Caixa junto a outros órgãos como Banco Central, Ministério Público 
da União (MPU), TCU, Polícia Federal e o Poder Judiciário deve ser a realidade de 
vocês. 

O nosso departamento de controles está sendo fiscalizado pelo TCU, vai lá, dá 
uma resposta e aquela resposta se tivesse sido analisada pelo advogado teria 
sido uma resposta diferente. 

A mesma coisa acontece com a Polícia Federal, pedimos que as nossas unida-
des nos consultem antes de qualquer contato com a Polícia Federal. Uma ou-
tra coisa: constatamos que a Caixa, nos últimos anos, aumentou muito os seus 
negócios, os seus clientes e a porta de entrada aumentou pouco mais de 1.000 
agências, mas passou de 3.000 em pouco tempo. 

Temos colocado a turma para trabalhar naquilo que consideramos importan-
te para reduzir passivo judicial e evitar que outros processos sejam ajuizados.  
Aqui é uma comparação de recursos em trâmite no STJ, com recursos da Caixa. 
Em 2012 o STJ julgava, tinha nas suas prateleiras 235 mil ações, nós tínhamos 
1.300 processos da Caixa Econômica. 

A Caixa chegou a ter 14.000 processos no STJ, então ao longo do tempo redu-
zimos esse acervo. Houve um pico, mas a tendência é de queda. No Supremo a 
mesma coisa, o Supremo tem hoje tramitando dados de 2012, 66 mil processos, 
a Caixa em 2012 estava com 73. Chegou a ter 29, mas apareceram alguns outros.

Essa questão do Supremo e da conciliação é bem interessante, porque fomos 
no presidente para comunicar essa redução do passivo. O interessante ali é que 
o próprio presidente começou a falar de conciliação, elogiou a medida. 

Essa é uma tendência, os Tribunais têm incentivado isso. Temos uma declaração 
do residente do Supremo, em que ele diz que o estado manterá a pacificação 
social para não ter litígio. 

Nós, como empresa pública, temos que evitar o litígio com a sociedade. E o presidente do 
Supremo fala: vocês estão reduzindo, pode conciliar, pode conciliar sem ter processo.
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No INSS tem muita coisa legal sendo feita. Conseguimos gerar resultado. Temos 
percebido que a atividade privada até está um pouco atrás do avanço que a gen-
te está promovendo. 

O tema conciliar também está na pauta do dia do Ministério da Justiça, da CGU, 
da PGFM, da Procuradoria Federal. Saiu uma notícia no próprio site do supremo, 
que o ministro Cesar Peluso na época disse que essa era uma atitude benéfica 
para o jurisdicionado e para a justiça, tendo em vista que a própria empresa não 
deve ter obrigação de recorrer de todas as ações em que há um indicativo do 
entendimento judicial sobre a matéria. 

O judiciário já consolidou aquilo e agora temos a repercussão geral. Antes disso 
viu que não tem porque manter um processo indo para os Tribunais. O objetivo 
é a conciliação extrajudicial, do cliente passar a mão no telefone e falar, estou 
com um problema. 

A nossa ouvidoria liga ou o gerente da agência liga para o jurídico e fala: Estou 
achando que pisamos na bola mesmo, vamos tentar manter o cliente? Subme-
temos isso para o prêmio Innovare que recebemos em 2012 como uma boa 
prática. 

Agora os jurídicos estão atuando na medida em que são demandados, mas cria-
mos a centralizadora para torná-la nacional. Essa centralizadora atendeu até 
agora poucos casos. 

Desses 900 e poucos casos propusemos e tivemos o retorno positivo do cliente 
em mais de 90% deles, então evitamos que essas 900 pessoas ajuizassem a 
ação contra a Caixa? Não sei, isso não temos como dizer. Muito provavelmente 
não. E essas 900 pessoas saíram dali e são clientes até hoje da Caixa. Um deles 
saiu, deixou de manter um relacionamento. 

Basicamente, o panorama da diretoria jurídica hoje é esse: temos 1,2 milhão 
processos, desses 1,2 milhão, 400 mil estamos ajuizando a recuperação de cré-
dito, temos uma política forte de não quer tomar o imóvel, de conciliar. 

Desses 700 mil do pólo passivo da Caixa, temos algumas demandas de massa 
que são poupança e essas ações estão suspensas por conta do julgamento no 
Supremo. Dessas, temos 200 mil ações. Aí não tem o que fazer e todas elas 
estão provisionadas. 

No dia que o Supremo falar, olha, perderam mesmo, vão ter que pagar os planos 
econômicos, nós vamos pagar. A Caixa não tanto como banco, mas como agente 
de política pública e também agente operador do FGTS, por exemplo, vai sofrer 
algumas alterações em massa. 

Então nesse ano, dada nossa condição de agente operador FGTS, recebemos 
300 mil novas ações por conta de uma tese nova que surgiu, que é a correção 
do FGTS pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). 
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Então estamos sujeitos a esse tipo de coisa. Tirando essas 500 mil, das 700 mil 
ações, sobram 200 mil ações judiciais contra a Caixa e dessas 200 mil, tira mais 
100 mil, umas 30 mil de seguro habitacional que também é um problema mais 
do Tesouro. Temos pouco mais de 180 mil ações judiciais da Caixa como banco. 
Ela não foge do acervo de outros bancos. 

Eu quis trazer basicamente um perfil do nosso contencioso, da quantidade de 
processo, da quantidade de advogados e no que temos trabalhado, que é a re-
dução da litigiosidade e na conciliação.

Interlocutor não identificado: A Dataprev que não tem um litígio com a socie-
dade por ser mais focada no atendimento de órgãos de governo. É uma inspi-
radora, porque uma das razões que ensejaram a mudança do nosso perfil de 
atuação dos últimos anos foi ver justamente a Dataprev como nosso cliente 
e dentro dessa perspectiva, porque não conciliar com os nossos empregados, 
com os nossos clientes? 

Começamos uma iniciativa muito tímida no passado nesse sentido. No cenário 
de contenção orçamentária e acabamos bloqueando um pouquinho esse proje-
to, mas foi interessante. 

Vários caminhos apresentados são pontos interessantes para considerar, levar 
para o conhecimento da direção e concordo com você, hoje temos esse desafio 
mesmo de fazer jurídicos inovadores que quebrem paradigmas, que tenham 
coragem de usar com responsabilidade, com probidade. 

Nesses anos de indisponibilidade exacerbada da coisa pública, nossos princí-
pios constitucionais hoje são relativizados de maneira responsável com base na 
questão da proporcionalidade com outros princípios tão relevantes quanto. E aí 
entra fidelização do cliente, a construção da coisa pública, a pacificação social e 
porque não a pacificação empresarial também dentro da empresa pública.



Dataprev

Ministério da
Previdência Social

www.dataprev.gov.br


