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Informamos que, em cumprimento a cláusula 17º do Acordo Coletivo 94/95 e ao V. Acordão do
Tribunal de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil / Secção de São Paulo e objetivando também
aperfeiçoar o atendimento aos empregados da Companhia na área penal e processual penal, fica
determinado:

1. Transcrição da Cláusula 17º do Acordo Coletivo 94/95.

“A Companhia fornecerá assistência jurídica gratuita aos empregados que dela necessitam, em
razão de fatos ocorridos no exercício das atividades profissionais, ou quando a serviço da
Companhia, inclusive, dando acompanhamento a inquéritos e processos decorrentes” .

2. Disposições Gerais

2.1. Advogado criminalista autônomo contratado: DR. Paulo Sérgio Leite Fernandes.

2.2 Não abrangência da assistência jurídica: casos particulares, não decorrentes do serviço,
eventos decorrentes de responsabili dade civil (a exemplo de acidente de trânsito sem vítima),
acompanhamento em depoimento judicial em que o empregado figure unicamente como
testemunha de munícipes.

2.3 Horário de atendimento: 24 horas, todos os dias, inclusive sábados, domingos e feriados.

3 Procedimentos

3.1. Caso não emergencial
Exemplo: danos materiais, mesmo sobre bens patrimoniais CET, quando comparecer ao
distrito policial unicamente o empregado.

O empregado deverá efetuar o registro da ocorrência no distrito policial.
Havendo necessidade de assistência jurídica posterior, deverá ser acionada a Assessoria
Jurídica – AJU através de “Comunicação Interna – CI” , mediante sucinta, mas
fundamentada análise da Gerência de lotação do empregado quanto a necessidade do
acompanhamento, com prazo de 72 (setenta e duas) horas da data designada para o
comparecimento policial, e de 10 (dez) dias antes da data designada para o
comparecimento judicial
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3.2       Caso emergencial
Exemplo: agressão física ou desacato, quando todas as  partes dirigem-se ao distrito
policial.

a) Na comunicação da ocorrência

- Empregados lotados na Gerência de Estacionamento Rotativo – GER

Contatar a respectiva Gerência através do rádio ou telefone e informar
resumidamente os fatos, mencionando o seu nome, número de registro CET, o
tipo e local da ocorrência e onde o advogado poderá encontrar o assistido (em
que distrito policial ou em que local)
A Gerência de posse das informações deverá acionar o advogado autônomo
contratado através do Departamento de Operações – DOP (Central).
DOP deverá ser informado acerca de mudança de local de encontro com o
advogado.

- Empregados lotados nas demais unidades da CET

Contatar o Departamento de Operações – DOP (central) através do rádio ou
telefone 194 e informar resumidamente os fatos, mencionando o seu nome e
demais dados citadoa acima.
Posteriormente, o empregado deverá informar o fato a respectiva chefia,
mediante “Relatório” .

b) No acionamento do advogado

O DOP deverá acionar o advogado autônomo pelo telefone ou BIP. Em seguida
deverá emitir “Comunicação Interna – CI” própria, informando a ocorrência e enviá-
la a Assessoria Jurídica – AJU.

c) No final da ocorrência

O empregado envolvido, técnico ou analista que acompanha a ocorrência deverá
elaborar “Relatório” pormenorizado dos fatos, mencionando o nome do advogado
que atendeu a ocorrência, o horário em que este advogado chegou, bem como o
horário de término do atendimento.
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Este “Relatório” deverá ser entregue imediatamente à respectiva Gerência, que
verificará sua completa descrição e dará encaminhamento área a Assessoria Jurídica
AJU.

4. Disposições finais

4.1. Qualquer acionamento fora dos parâmetros pré-estabelecidos e por motivos não
previstos neste Aviso, implicará na adoção de penalidades disciplinares cabíveis.

4.2. Eventuais dívidas poderão ser esclarecidas pela Assessoria Jurídica – AJU através de
contato com Dr. Marco Antonio ou Dr. Albano, ramal 2190 e também com Dalil a, ramal
2193.
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