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Palavra do Presidente
Três anos se passaram desde que iniciamos este
grande desaﬁo: presidir a Caixa de Assistência da
Advocacia do Rio de Janeiro (Caarj). Hoje, olhando
para trás, posso aﬁrmar que os últimos 1.095 dias
foram de muito aprendizado, trabalho, conquistas
e crescimento – tanto proﬁssional quanto pessoal.
Mesmo em meio ao caos que o mundo viveu a partir
da pandemia da Covid-19, conseguimos inovar,
manter os cuidados, garantir a assistência e ainda
oferecer novos benefícios à advocacia. Não foi uma
tarefa fácil sem o contato presencial. Mas tenho
orgulho de dizer que cumprimos nosso papel com
zelo e carinho.
Nessa jornada, nos primeiros meses de isolamento
social, um dos momentos mais gratiﬁcantes que vivi
foi conversar com idosos pelo telefone. Muitas vezes
o trabalho consiste em parar e ouvir as pessoas, suas
angústias, seus medos e suas necessidades. Este tem
sido o papel da Caixa, que, em breve, completará 80
anos, e segue cada vez mais forte e comprometida
com o bem-estar de seus associados.
Por aqui, todos nós, diretoria e colaboradores,
labutamos arduamente para atenuar o
momento difícil que atravessamos. Sem perder
a fé, o foco e a dignidade, levamos o apoio moral
e agimos no campo físico incansavelmente.
Nas subseções e em outros ambientes por onde
transita a advocacia, distribuímos mais de 3 mil
litros de álcool gel e 23 mil máscaras, além de
entregarmos 10 mil cestas básicas para famílias
de advogadas e advogados que se encontravam
em vulnerabilidade socioeconômica.
Vacinamos 35 mil pessoas contra a H1N1 ao longo de
toda a gestão e, de olho na saúde mental, atendemos
mais de 2.600 colegas com o projeto Caarj ao Seu
Lado, que possibilitou acompanhamento psicológico
gratuito. Nenhuma advogada e nenhum advogado
ﬁcou desassistido.
Estivemos à frente de diversas campanhas solidárias
voltadas para a advocacia e para o povo ﬂuminense,
numa demonstração do quanto esta Casa segue em
compasso com a sociedade do nosso Estado, e
trabalha por um mundo mais justo e igualitário. Além
de programas voltados para a saúde mental,
investimos em assistência às advogadas vítimas de
violência doméstica e em inúmeros outros projetos
sociais para atender a todos e todas.

Esta foi uma gestão que fez. E fez muito. Nosso
trabalho começou no dia 1º de janeiro de 2019 e
não parou por um minuto desde então.
Numa sociedade digital, conectada e sem
fronteiras geográﬁcas, a advocacia precisou se
adaptar. A Caarj atuou para levar muitas das
possibilidades que o mundo digital oferece e
investiu em tecnologia para garantir o acesso e a
inclusão de todos e todas.
Ao mesmo tempo, esta foi também uma gestão
que a p r o f u n d o u
laços.
Aﬁnal,
o
t r a b a l h o q u e desenvolvemos na Caixa não
teria sido possível sem a parceria com a OABRJ,
sobretudo com o presidente Luciano Bandeira,
além do IAB, da Acat, da Afat, Ajutra, Amatra,
Anamatra1, dos Tribunais e tantos outros. Todos
juntos e unidos por um único propósito: permitir
uma advocacia mais inclusiva e acessível.
Se me perguntarem, hoje, se ﬁnalizo esses três
anos com a sensação de dever cumprido, a
resposta é: sim! Se me perguntarem se desejaria
ter feito mais, a resposta também é sim! Tenho
muito chão percorrido e muito mais a percorrer.
Acredito ter sido merecedor da conﬁança em
mim depositada ao presidir uma instituição com
tanta história e tão fundamental para a nossa
classe. Agradeço a todos e todas. Aos diretores
que estiveram comigo nesta jornada, aos
funcionários, colaboradores, e à OABRJ.
Gostaria de terminar esta mensagem com uma
citação do poeta John Donne, que resume um
pouco do meu sentimento durante esse tempo:
“Nenhum homem é uma ilha isolada; cada
homem é uma partícula do continente, uma parte
da terra; se um torrão é arrastado para o mar, a
Europa ﬁca diminuída, [...] E por isso não
perguntes por quem os sinos dobram; eles
dobram por ti.” (Meditação 17 – John Donne)
Os sinos dobram por nós – e continuarão dobrando.
Assim há de ser.
Um abraço afetuoso!
Ricardo Menezes,
Presidente da Caixa de Assistência
da Advocacia do Rio de Janeiro

Assistência em Primeiro Lugar
O primeiro ano de gestão foi marcado pela expansão dos serviços da Caixa de Assistência da Advocacia
do Rio de Janeiro. A proposta era que os projetos chegassem como uma medida de valorização de todos
os advogados e advogadas do Estado. O pagamento de 100% dos benefícios de 2018 e 2019, as novas
parcerias do Clube de Vantagens, a retomada do Plano Dental Gratuito e a realização da 1ª Copa das
Subseções eram parte das boas novas para a advocacia. Aﬁnal, o foco era a assistência em primeiro lugar.
Seja na saúde, no dia a dia da prática laboral ou nos momentos de lazer, a Caarj manteve como base a sua
principal função: assistir amplamente à classe.
Porém, ninguém imaginava que a humanidade estava prestes a enfrentar o momento mais caótico do
século, onde o futuro se tornou incerto por conta do avanço da pandemia da Covid-19. A diretoria da
Caarj, no entanto, arregaçou as mangas para continuar assistindo a advocacia ﬂuminense e amparando
aos colegas que mais necessitavam.
As milhares de mortes em todo o mundo, a aceleração dos casos no Brasil e a população em isolamento
social causaram consequências negativas à saúde mental de todos. Atento à demanda, o presidente Ricardo
Menezes buscou parcerias com psicólogos e psicólogas que se uniram em um trabalho voluntário para
auxiliar a advocacia e seus familiares. “Esse projeto começou a ser desenhado quando vimos que não seriam
apenas 15 dias em casa. Muitos colegas estavam aﬂitos e emocionalmente fragilizados por conta do
isolamento social. Foram mais de 2.600 atendimentos e o primeiro de muitos passos que a Caixa deu em
busca do acolhimento assistencial durante a pandemia”, disse Ricardo.
O projeto se desdobrou em outras
frentes, como o apoio psicossocial à
mulher advogada vítima de violência
doméstica, criado após estudos
comprovarem que os casos haviam
aumentado consideravelmente ainda
nos primeiros meses de pandemia.
“A violência doméstica sempre esteve
no nosso foco e, diante destes dados
alarmantes, e da alta procura pelo
atendimento psicossocial, criado pelo
presidente Ricardo Menezes, levei a
ele esta questão e, como sempre,
fomos prontamente atendidas”,
frisou Marisa Gaudio, vice-presidente da Caarj e Diretora de Mulheres da OABRJ. Para expandir a
assistência nestes casos, a Caixa criou o Auxílio Proteção à Mulher Advogada e, posteriormente, a Sala de
Atendimento à Advogada, um local planejado para atender presencialmente mulheres que buscam por
acompanhamento psicossocial.
A pandemia modiﬁcou o mundo, mudou a forma de olhar e, para muitos, intensiﬁcou a necessidade de
arrumar a casa. Na Caarj não foi diferente. Fred Mendes, diretor tesoureiro, reavaliou os contratos e
conseguiu avançar negociações. “Reduzimos em R$1,2 milhão os contratos ativos da Caixa. Essas
medidas impactaram diretamente no apoio à advocacia, uma vez que conseguimos reverter em
assistência esses valores economizados ”, aﬁrma Fred. A redução da jornada de trabalho e o home
ofﬁce dos colaboradores, também impactaram positivamente nas despesas mensais da Caixa. Apesar

da mudança na rotina do quadro de funcionários, a Caarj manteve a excelência no
atendimento e na assistência.
Diversos setores foram impactados economicamente pela pandemia. A advocacia sofreu com o
Judiciário de portas fechadas, a suspensão dos prazos processuais e, consequentemente, com a falta
dos honorários. A doação de 10 mil cestas básicas foi uma das formas que a Diretoria da Caarj
encontrou para amparar advogados e advogadas em situação de vulnerabilidade socioeconômica.
Outra alternativa foi a intensiﬁcação da parceria com a Diretoria da OABRJ, que permitiu o
parcelamento estendido de anuidades em atraso. “Essa aproximação que a Caixa e a Ordem ﬁzeram
nos últimos três anos foi fundamental para que pudéssemos assistir a advocacia da melhor forma que
cabia”, explicou Mauro Pereira, secretário-geral da Caarj.
Ao longo da crise sanitária instalada por conta da Covid-19, os Tribunais de Justiça foram
retornando o funcionamento de forma adaptada. O que antes era um exercício totalmente
presencial, foi submetido ao meio virtual. Audiências passaram a ser por videoconferência, os
processos migraram para portais eletrônicos e a sustentação oral deixou de ser feita olhando para o
juiz. O olhar passou a ser voltado para uma câmera. Mas nem todos os processos estavam – e ainda
não estão – digitalizados. Há uma grande quantidade de processos físicos esperando por
julgamento. Para acelerar a movimentação das tramitações no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª
Região, a Caixa de Assistência se colocou à disposição da advocacia e fez parcerias com empresas
de digitalização. “Estamos atendendo advogados e advogadas que não possuem meios próprios
para escanear suas peças processuais. É uma forma que a Caarj encontrou para atender colegas com
hipossuﬁciência”, pontuou Luiz Carlos Varanda, secretário adjunto da Caixa.
Com uma diretoria repleta de ex-presidentes de subseções – Ricardo Menezes, ex-presidente da
OAB/Barra da Tijuca; Fred Mendes, ex-presidente da OAB/Leopoldina; Mauro Pereira,
ex-presidente da OAB/Campo Grande; Luiz Carlos Varanda, ex-presidente da OAB/Ilha do
Governador; e Julia Vera, ex-presidente da OAB/São João de Meriti – olhar com atenção, entender
e escutar as demandas e necessidades da advocacia é regra. “Nós sempre teremos esse zelo às
prerrogativas da classe. Junto aos coordenadores de regiões, delegados e assessores, conseguimos
seguir este trabalho e encerrar esta gestão com a sensação de dever cumprido. Mas sabendo que
ainda há muito para ser realizado”, ressaltou Julia Vera, diretora suplente da Caarj.

Em meio a tantas diﬁculdades, a Gestão
2019/2021 alcançou marcos importantes – e
jamais vistos na Caarj – como os 35 mil
vacinados contra a H1N1; 2,5 milhões em
linhas de crédito exclusivas para a
advocacia; 3.500 convênios; e ações
de modernização no atendimento,
como a implantação do aplicativo
Caarj na Palma da Mão, um
novo e eﬁ ca z ca na l d e
com unicaçã o com os
colegas. Conﬁra na s
próximas páginas!

Assistência
Durante os últimos três anos, a Caixa de
Assistência reafirmou seus valores de
cooperação com a classe, garantiu o
pagamento dos benefícios e estimulou a
solidariedade da advocacia com campanhas
que atenderam a sociedade.
Em apenas um ano e meio de gestão, efetuamos o pagamento de todos os benefícios dos projetos Nascer e
Aprender, dos Auxílios Funeral e Inclusão Social, e garantimos parcerias que ofereceram bolsas de estudo
100% gratuitas para a advocacia.
Com o projeto “Calor Humano”, em parceira
com as subseções e diversos escritórios do
Estado, arrecadamos mais de 21 mil peças de
agasalhos e cobertores que foram doados
para instituições filantrópicas. No projeto
“Lição de Solidariedade”, 56 subseções se
mobilizaram para arrecadar mais de 5 mil kits
de materiais escolares que foram entregues
aos alunos do Ensino Infantil de Escolas
Municipais e Estaduais. E fomos além: mais de
1.000 bolsas de sangue foram coletadas com
o projeto Advocacia Solidária, em parceria
com o HemoRio.

Atenta às demandas da advocacia, a Caarj
buscou parcerias para garantir assistência nos
momentos mais adversos. Nas fortes chuvas que
atingiram o Estado, por exemplo, a Caarj doou
cestas básicas, colchonetes, milhares de litros de
água potável e itens de higiene pessoal.
Com a chegada da pandemia da Covid-19, e em
parceria com o Sicoob Uni Sudeste, desenvolveu
linhas de crédito especiais que entregaram mais
de R$2,5 milhões para a classe. Em parceria com
a OABRJ e o Concad, entregou mais de 10 mil
cestas básicas para advogadas e advogados em
situação de vulnerabilidade socioeconômica.
Promovendo apoio psicossocial para a advocacia, desenvolveu o projeto Caarj ao Seu Lado, que realizou mais
de 2.600 atendimentos gratuitos desde março de 2020, ao mobilizar mais de 70 psicólogos e psicólogas.

O exercício da advocacia não se limita às páginas do Vade Mecum, principalmente ao
passo em que novas competências são valorizadas diante de desafios mais complexos na
área jurídica. Pensando nisso, a Caixa de Assistência promoveu uma série de projetos que
viabilizam a manutenção e o aprimoramento da profissão.

Em novembro de 2020, formou-se a primeira turma de bolsistas da capacitação
internacional realizada pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Ao todo, dez alunos
participaram do intercâmbio jurídico-cultural, proporcionado pela Caarj em parceria com
a Comissão de Relações Institucionais da OABRJ e a Plataforma Dialética. Áreas como
Direito do Trabalho, Direito Civil-Empresarial, Direito Médico e Direito Constitucional Penal
foram algumas das especializações de curto prazo oferecidas pelo programa.

A Escola Superior da Advocacia (ESA) também se lançou como
parceira para contribuir com o desenvolvimento dos profissionais
e ofereceu nove bolsas de estudos integrais aos colegas em
situação de vulnerabilidade sócioeconômica, além de promover
cursos de extensão a preços competitivos. No fim de janeiro de
2020, por exemplo, advogados e advogadas tiveram a
oportunidade de saber mais sobre Direito Desportivo, em um
curso realizado na sede da OAB de Nova Iguaçu, Barra da Tijuca e
Centro do Rio.

Antes localizada no prédio histórico da OAB,
na Avenida Marechal Câmara, 210, no
Centro do Rio, em agosto deste ano, a Caixa
de Assistência inaugurou sua nova sede de
operação, no segundo andar da Seccional,
na Avenida Marechal Câmara, 150. O
projeto das novas instalações da Caarj
previa criar um ambiente onde a advocacia
se sentisse abraçada e acolhida pelo Rio,
sempre mantendo a excelência no
atendimento à classe.

Os d esenhos e aq ua re l a s q u e
revitalizaram os corredores das novas
instalações, ilustrados pelo designer
Antonio Cesar, q ue inte gra o t i me
d e Com unic aç ão d a ca s a , fo ra m
fundamentais para iniciar essa nova fase
com o pé direito e muita alegria.

Vale dizer que espaços
dedicados à história da
Caarj também foram
planejados na nova
sede, como a escada
temporal de operação
que traça um histórico
das atividades realizadas
ao longo dos anos.

Homenagem à advocacia
Inesquecíveis profissionais da advocacia
foram homenageados com a criação de
medalhas em seus nomes. A primeira,
Francisco Costa Netto, reverencia
profissionais que se destacaram na
defesa da advocacia, da Caixa e da
Ordem. Em 2020, Felipe Santa Cruz foi o
primeiro que recebeu a comenda.

Já a Medalha Moema Batista, criada em novembro de 2020, referencia a advogada reconhecida nacionalmente
pela atuação no Direito do Trabalho e precursora na defesa dos direitos da mulher advogada. A comenda
destina-se às pessoas e entidades que contribuíram para a assistência à advocacia durante a pandemia.
“A criação desta medalha, bem como sua destinação aos que tanto contribuíram
com a assistência à advocacia durante esse período difícil, tem tudo a ver com
Moema, que passou a vida inteira ajudando as pessoas.”
Ricardo Menezes, presidente da Caarj
As perdas na advocacia fluminense foram inúmeras e não devem ser esquecidas. Com este
propósito foi elaborado, em parceria com a OABRJ, o Projeto Memorial. O material está
disponível no site da Ordem, e é conduzido de forma colaborativa. Fotos e depoimentos são
enviados por colegas e familiares dos profissionais vitimados pela pandemia da Covid-19,
como uma forma de homenagear e rememorar as histórias daqueles que contribuíram para
a construção da advocacia.

Central de Escritórios Digitais
A pandemia trouxe o futuro para o presente e acelerou a necessidade da advocacia em ter
assistência digital. Por conta disso, a Caarj, em parceria com a OABRJ, inaugurou a Central
de Escritórios Digitais Rafaela Kostrzepa Jaworski. A Central, localizada no clássico Edifício
Rodolpho De Paoli, na Av. Nilo Peçanha, 50, sala 1690, no Centro do Rio, conta com 17 salas
estruturadas para que advogadas e advogados possam realizar suas audiências.

“Nenhum advogado, nenhuma advogada vai ficar sem trabalhar por causa da
virtualização. A Ordem está cumprindo seu papel ao entregar a estrutura necessária
para garantir que todos os colegas tenham seu exercício profissional pleno e
garantido. Essa é a nossa maior preocupação e luta, é para isso que estamos aqui”,
E a Central Escritórios Digitais
ressaltou Luciano Bandeira, presidente da OABRJ .
Jaworski não é
Durante a gestão, a Ordem expandiu seus escritórios compartilhadosRafaela
e criouKostrzepa
316
a triênio,
única o a
estar
em
escritórios digitais para atender a advocacia do Estado. Para o próximo
funcionamento.
A
OABRJ
objetivo é chegar ao total de 500.
ampliou a criação de escritórios
digitais em todo o estado.
Atualmente, são mais de 315
salas
equipadas
com
computador, internet, webcams,
serviços de impressão, scanner e
telefonia. O serviço é gratuito
para a advocacia.

Clube de Vantagens
O Clube de Vantagens promovido pela Caixa de Assistência surgiu com objetivo de proporcionar
descontos exclusivos para o dia a dia da advocacia.
São mais de 3.500 convênios oferecidos à classe, resultado de parceria e articulação com
estabelecimentos comerciais de segmentos como educação, lazer, beleza, alimentação e muitos
outros. O programa também contempla funcionários do sistema OAB/Caarj, estagiários e
estudantes de Direito, dependentes e associados.
Todos os parceiros podem ser encontrados via pesquisa no site da Caarj, que disponibiliza a busca
por nome, localização ou categoria. Mas o acesso não para por aí!
A Caixa lançou o “Aplicativo Caarj na Palma da Mão”,
desenvolvido para aproximar advogados e advogadas de
todos os serviços oferecidos pela instituição.
Os parceiros podem ser encontrados por meio de pesquisa comum,
como a realizada no site, ou por geolocalização, onde são
apresentados os estabelecimentos mais próximos ao usuário. Além
disso, é possível acessar informações como o valor do desconto;
quem pode usar o benefício; formas de contato com o
estabelecimento pesquisado e muito mais.
No aplicativo também é possível visualizar o Calendário de Eventos,
ter acesso a informações sobre os Núcleos e desenvolver um cartão
de visitas digital, exclusivo para a advocacia.

Parceiros de Saúde em todo Estado
Em meio à pandemia, os cuidados com a saúde foram redobrados e tiveram uma atenção
especial. Com o objetivo de garantir um amplo acesso da advocacia e seus familiares aos
serviços médicos, foram firmadas parcerias com mais de 120 clínicas e laboratórios
espalhados pelo Estado.
De acordo com Paula Martins, assessora médica da Caarj, as negociações com os serviços de
saúde se configuram como mais uma forma de dar valor à categoria e assistir os colegas que
não possuem plano de saúde. “A ideia é valorizar e poder oferecer isso como benefício. Às
vezes, o advogado já possui plano de saúde, mas pessoas do seu círculo familiar, não. Pode
ser o pai ou a mãe que perdeu o emprego e o direito ao plano. Ou o companheiro pode ter
perdido o amparo. Nosso trabalho é muito importante, pois busca complementar as
necessidades da advocacia”, pontuou a médica.
Além das parcerias com as clínicas, a Caarj também procurou intermediar negociações com
cooperativas operadoras de planos de saúde para disponibilizar preços mais acessíveis na
contratação destes serviços, contemplando pessoas jurídicas e aquelas que se inscreveram
como SUA (Sociedade Unipessoal de Advocacia). “É mais uma opção que colocamos à
disposição da categoria”, finaliza Paula.

Saúde
De olho na saúde preventiva
A saúde preventiva sempre foi tratada com
prioridade nas atividades da Caarj, que realizou
mais de 17.500 atendimentos no último triênio
e percorreu todas as subseções do estado.
Com o projeto “Ação Preventiva da Saúde”,
ofereceu os serviços de aferição de pressão,
medição de glicose, orientação nutricional,
shiatsu e auriculoterapia. Na “Caravana da
Saúde”, a Caixa levou o serviço de assistência
odontológica à advocacia por meio de ações
educativas, procedimentos de qualidade com
ênfase no diagnóstico e prevenção de
potenciais agentes que comprometem a saúde
bucal, e apresentou as terapias holísticas na
rotina da advocacia, que foca na manutenção
da saúde mental e o controle do estresse.
Por falar em terapias holísticas, tamanho foi o sucesso da atividade que gerou
demanda para a criação do Espaço Saúde, na Casa de Prerrogativas Celso
Fontenelle, localizado na Rua da Assembleia, nº 10, 11º andar; e do Espaço de
Convivência Caarj/TRT, na Rua do Lavradio, 132, 11º andar. Nos ambientes, a
advocacia é contemplada com os serviços de cromoterapia, shiatsu,
auriculoterapia, reflexologia podal e manual, entre outros.
Não perca tempo e agende sua sessão!
Espaço Saúde – Casa de Prerrogativas:
2ª a 6ª, de 10h às 18h – agendamento presencial, pelo telefone
(21) 3916-0204 ou pelo WhatsApp (21) 98691-2953
Espaço de Convivência Caarj/TRT:
2ª a 6ª, de 8h às 16h – agendamento pelo telefone (21) 98894-9038

Recorde de vacinação contra H1N1: a
saúde de todos em primeiro lugar na Caarj.
Nos últimos anos, o ato vacinal tomou destaque e reforçou a
importância de manter a carteira de vacinação em dia, incluindo a
vacina contra a H1N1. A tradicional Campanha de Vacinação Contra a
Gripe alcançou a marca de 17 mil vacinados somente em 2021, o
maior quantitativo anual da história da Caixa. Mas o sucesso não se
restringiu a este ano: 35 mil pessoas foram vacinadas nas campanhas
da Caixa durante o triênio.
Realizada pela Caarj, em parceria com a OABRJ, o Instituto Butantan e
a secretaria de Saúde do Estado, as campanhas duraram cerca de três
meses em cada ano e marcaram presença em todas as subseções.
Uma importante estratégia implementada foi disponibilizar pontos
drive thru em diversos locais de circulação da advocacia.

“

Foi a maior vacinação de todos os tempos da Caixa. Quase
17 mil advogados e advogadas, estagiários e estagiárias, e
seus dependentes se vacinaram.

Ricardo Menezes, presidente da Caarj

Parceiros na telemedicina
Muitas atividades tiveram que ser adaptadas ao momento atípico
configurado pelo novo coronavírus. Com a implementação das
medidas de restrição por parte das autoridades políticas e sanitárias
competentes, que impôs o fechamento das clínicas e consultórios por
um período, a Caarj firmou parcerias com convênios médicos que
adotaram a telemedicina, modalidade que serviu como solução para
prosseguir com tratamentos e agendamento de consultas.

Caarj garante gratuidade na
Fisioterapia respiratória
Com o intuito de assistir os pacientes em recuperação dos traumas
causados pela Covid-19, a Caarj garantiu o atendimento gratuito no
serviço de Fisioterapia Respiratória Online da Universidade Veiga de
Almeida (UVA) para advogados e advogadas de todo o Estado.
O projeto é realizado pelo Grupo de Reabilitação Pulmonar da UVA, via
atendimento online, realizado com auxílio de professores e estagiários
do Laboratório de Pesquisa em Reabilitação Pulmonar da Universidade.

A Caarj
trabalha 24 horas por dia para que a
advocacia do Estado do Rio tenha
todos os benefícios possíveis.
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