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Capítulo encaminhado para avaliação do gestor, iden tificado 
no Capítulo 1 deste Módulo. 
Consulte-o antes de utilizar este documento.           12.07.2005 

MÓDULO 49: ASSISTÊNCIA JURÍDICA A EMPREGADOS, EX-EM PREGADOS,  
                       DIRIGENTES E EX-DIRIGENTES 
 
 
CAPÍTULO 1: APRESENTAÇÃO 
 
 
1 FINALIDADE 
                 
    Definir as normas de concessão de assistência jurídica, por parte da ECT, a empregados, 
ex-empregados, dirigentes e ex-dirigentes, em inquéritos civis ou penais, procedimentos 
administrativos, judiciais e outros, decorrentes de ato praticado no exercício das suas 
funções. 
 
2 ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS CAPÍTULOS 
    
    Compete ao Diretor de Recursos Humanos elaborar e atualizar os capítulos deste 
módulo. 
 
3 GENERALIDADES 
 
    A concessão de assistência jurídica para empregados e ex-empregados tem sido objeto 
de discussão no âmbito das organizações, considerando as dificuldades pelas quais têm 
passado dirigentes de Empresas e gestores de um modo geral, em níveis diversos, quando 
são argüidos juridicamente em função de ato praticado no exercício de suas funções. 
 
    Concretamente, existe no âmbito da Administração Federal, Resolução do BNDES, que 
traz orientações específicas sobre o assunto, normatizando a forma de concessão da 
assistência jurídica a servidores e ex-servidores envolvidos em inquéritos civis ou penais, 
procedimentos administrativos, judiciais e outros e o Decreto nº 1908/96, que estabelece 
condições para prestação de assistência judicial, pela União, aos servidores integrantes da 
carreira de Auditoria do Tesouro Nacional e aos titulares de cargos de Direção e 
Assessoramento Superiores, em ações decorrentes do exercício do cargo na Secretaria da 
Receita Federal. 
 

* * * * * 
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MÓDULO 49: ASSISTÊNCIA JURÍDICA A EMPREGADOS, EX-EM PREGADOS,  
                       DIRIGENTES E EX-DIRIGENTES 
 
 
CAPÍTULO 2: OPERACIONALIZAÇÃO 
 
 
1 DA ABRANGÊNCIA  
 
1.1 A ECT concederá assistência jurídica a empregados, ex-empregados, dirigentes e ex-
dirigentes, em face de ato praticado em decorrência do exercício de suas atribuições na 
empresa ou no cumprimento de orientação estabelecida pela Administração ou pelo Poder 
Público. 
 
1.1.1 A assistência jurídica, abrange as custas processuais e os honorários advocatícios em 
sede administrativa e judicial, na esfera civil e penal, em qualquer instância e foro, inclusive 
junto à polícia judiciária ainda na fase que antecede a abertura de inquérito, bem como 
junto aos órgãos externos de inspeção, auditoria e controle. 
 
1.1.2 A assistência jurídica, se deferida, é devida a partir da convocação do interessado 
para manifestar-se no processo, ou a partir do momento em que o mesmo identificar a 
necessidade de apresentar-se para fins de defesa, devidamente caracterizada. 
 
1.1.3 A assistência jurídica terá início com a autorização, que retroagirá aos eventos 
previstos no subitem 1.1.2 desde capítulo, e findará na esfera judicial, com o trânsito em 
julgado do processo, ou, na esfera administrativa, quando concluído o trâmite e esgotadas 
as possibilidades de recurso. 
  
1.2 Não haverá concessão de assistência jurídica a empregados, ex-empregados, 
dirigentes e ex-dirigentes, em processos administrativos ou judiciais propostos por iniciativa 
da própria ECT. 
 
1.2.1 A existência de processos propostos pela ECT não impede a concessão de 
assistência jurídica em outros processos propostos por quaisquer outras pessoas ou 
Órgãos, desde que o objeto não seja similar àquele proposto pela ECT. 
 
1.2.2 O impedimento de que trata o subitem 1.2 desde capítulo não prejudica a autorização 
de assistência jurídica para atuação: 
 

a) nos processos abertos por força de expressa recomendação ou determinação de 
órgãos externos, de qualquer esfera e poder, quando convergente aos interesses da ECT; 

 
b) nos processos abertos por terceiros, inclusive por órgão do poder público, quando 

se tratar de matéria convergente com os interesses da ECT. 
  
1.3 No momento da concessão da assistência jurídica, o requerente assinará termo de 
responsabilidade de ressarcimento dos valores recebidos, caso venha a ter decisão final 
desfavorável. 
 

* 
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2 DA CONCESSÃO E DAS FORMALIDADES 
 
2.1 A assistência jurídica, a ser concedida nas condições e situações previstas neste 
módulo, desde que não contrarie os interesses da ECT ou que não se trate de ação ou 
procedimento administrativo de iniciativa da própria Empresa, será prestada da seguinte 
forma:  
 

a) pelo corpo jurídico da ECT, a seu critério; 
 

b) por contratação de escritório/profissional diretamente pelo interessado e por este 
gerida. 

  
2.1.1 A assistência jurídica  de que trata este módulo, deverá ser solicitada por meio de 
requerimento a ser protocolado no órgão de lotação do requerente ou dirigido diretamente à 
área de administração de Recursos Humanos da AC ou ao Diretor Regional, conforme a 
lotação do requerente. 
 
2.1.1.1 Optando o requerente por dar entrada do pedido de assistência jurídica no seu 
órgão de lotação, caberá a este, remeter o pedido à área de RH da AC ou ao Diretor 
Regional, conforme a lotação do requerente.  
 
2.1.2 No caso da situação prevista na alínea “b” do subitem 2.1 deste capítulo, caberá à 
Área Jurídica da localidade, se manifestará em relação ao valor da proposta de honorários 
advocatícios apresentado e sobre o objeto do pedido. 
 
2.1.3 A assistência jurídica contratada pelo interessado será concedida a partir de: 

a) requerimento do interessado com a justificativa do pleito, acompanhado da 
proposta de honorários de serviços advocatícios e da estimativa das custas processuais:   

     I - a proposta de honorários advocatícios deverá ser emitida em papel timbrado, 
com nome, endereço, número da identidade profissional do advogado que se 
responsabilizará pela atuação e, ainda, no caso de sociedade de advogados, o respectivo 
registro na  Ordem dos Advogados do Brasil  e o número do CNPJ; 

b) manifestação favorável da área jurídica local em relação à adequação dos 
honorários fixados pelo profissional escolhido, à tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, 
no limite fixado pela ECT; 

c) autorização da Diretoria de Recursos Humanos ou do Diretor Regional,  conforme a 
lotação atual do requerente ou a última lotação, em caso de ex-dirigente e ex-empregado, 
após a verificação do atendimento aos requisitos para a concessão e formalidades fixados 
neste capítulo. 

 
2.2 a 2.8.1 REVOGADO 
 
 
3 DO RESSARCIMENTO 
 
 
 

* 
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3.1 A ECT ressarcirá as despesas com assistência jurídica, quando ao interessado 
corresponder: 
 

  a) decisão transitada em julgado favorável e as despesas processuais não puderem ser 
recuperadas, ou, a recuperação se mostre na relação custo x benefício jurídica e 
materialmente inviável; 

 
  b) decisão transitada em julgado que traga, em seu bojo, o reconhecimento de que o 

interessado agiu no estrito cumprimento das determinações da ECT ou do Poder Público, 
mesmo que, ainda assim, tenha sido responsabilizado ou causado prejuízo. 
 
3.2 O ressarcimento concedido na forma do subitem 3.1 deste capítulo obedecerá aos 
requisitos e formalidades previstos nas alíneas “a”, “b” e “c”, do subitem 2.1.3 deste 
capítulo, sendo, ainda necessária a juntada dos recibos de pagamentos realizados, 
devidamente atestados pelo interessado, e cópia da decisão transitada em julgado que 
norteia o pedido. 
 
 
4 DA RESTITUIÇÂO 
 
4.1 Ocorrerá a restituição dos valores recebidos a título de assistência jurídica quando, 
tendo o processo transitado em julgado, a decisão final for desfavorável ao empregado ou 
dirigente, indicando que o assistido extrapolou o cumprimento de prescrições 
administrativas ou determinações legais, ressalvado o previsto no subitem 3.1. deste 
capítulo. 
 
4.2 A restituição abrangerá o valor da concessão, acrescido de atualização monetária e 
juros legais. 
 
4.3 A restituição, ressalvada a garantia de que trata o subitem 1.3 deste módulo, dependerá 
de notificação extrajudicial lavrada pela ECT. 
 
 
5 DAS COMPETÊNCIAS 
 
5.1 Compete ao interessado: 
 

a) apresentar o requerimento de assistência jurídica, no seu órgão de lotação ou 
diretamente à Área de Recursos Humanos da localidade, acompanhado de orçamentos de 
honorários advocatícios e justificativas do pedido; 
 

b) no caso de ressarcimento das despesas,  o requerimento deverá ser instruído com a 
documentação caracterizadora do pedido,  devidamente instruído com os elementos de 
convicção e  justificativa do pleito; 

 
c) apresentar, quando do pedido de ressarcimento, as notas fiscais ou recibos emitidos 

em seu nome, correspondentes à assistência jurídica, devidamente atestados; 
 

d) comunicar à Área de Recursos Humanos da localidade, todo e qualquer evento 

IF 
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superveniente que altere as condições norteadoras da assistência jurídica e/ou que 
ocasione restituições financeiras. 
 
5.2 Compete à Área de Recursos Humanos na Administração Central: 
  

a) receber o pedido de assistência jurídica e, igualmente, o pedido de ressarcimento, 
diretamente do interessado e/ou por meio dos órgãos de lotação do requerente; 

 
b) avaliar o atendimento dos requisitos de deferimento; 
 
c) solicitar a avaliação do órgão jurídico quanto ao objeto e os honorários; 
 
d) autorizar ou indeferir o pleito. 

 
5.3 Compete às Áreas de Recursos Humanos nas Regionais e aos Diretores   
Regionais  
 
5.3.1 Às Áreas de Recursos Humanos nas Regionais: 
 

 a) receber o pedido de assistência jurídica e, igualmente, o pedido de ressarcimento, 
diretamente do interessado e/ou por meio dos órgãos de lotação do requerente; 
 

 b) avaliar o atendimento dos requisitos de deferimento; 
 

 c) solicitar a avaliação do órgão jurídico quanto ao objeto e os honorários, remetendo o 
pedido, devidamente instruído, ao Diretor Regional com parecer favorável ou desfavorável 
ao pleito; 
 

 d) promover o controle das concessões, ressarcimentos e restituições. 
 
5.3.2 Aos Diretores Regionais: 
 

a) autorizar ou indeferir o pleito com base nas manifestações da Área Jurídica e de 
Recursos Humanos e todos os elementos que instruem o pedido. 
   
5.4 Compete à Área Jurídica: 

a) emitir pronunciamento sobre a adequação entre o objeto da assistência jurídica e os 
honorários fixados quando do pedido inicial e, igualmente, em cada uma das  fases 
seguintes do processo. 
 
5.5 Compete à Área Financeira: 
 

a) providenciar o depósito, na conta-corrente do assistido, dos valores autorizados a 
título de assistência jurídica; 
 

b) receber  os ressarcimentos; 
 

c) calcular  as restituições de valores pretendidos pela ECT, considerando os juros e  
 

IF 
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correções monetárias legais. 

 

6 DO PRAZO 

6.1 O deferimento ou o indeferimento do pleito para concessão ou ressarcimento deverá ser 
fundamentado e a sua tramitação não poderá exceder a 10 (dez) dias úteis, contados da 
protocolização do requerimento do interessado. 
 
6.2 A restituição deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da notificação 
feita pela Área de Recursos Humanos da localidade.  

6.2.1 Este prazo poderá ser ampliado, a juízo da Área de Recursos Humanos da localidade. 
 
 
7 DO VALOR DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA 
 
7.1 Qualquer concessão da assistência jurídica ou ressarcimento de remuneração paga a 
escritório/profissional contratado pelo sistema livre escolha, deverá tomar como valor de 
referência aquele constante da tabela da Ordem dos  Advogados do Brasil - OAB, 
estabelecido para cada Seccional, em grupamentos de serviços a serem prestados, com 
pagamento vinculado à ocorrência do evento. 
 
7.2 A assistência jurídica ocorrerá no sistema livre escolha, observadas as seguintes 
condições: 
 
7.2.1 A proposta deverá conter a formulação dos honorários com o preço por ato a ser 
praticado pelo advogado e/ou escritório; 
 
7.2.2 O valor a ser custeado pela ECT deverá observar os parâmetros mínimos de 
honorários constantes da Tabela de Honorários da OAB, seccional do local onde houver 
sido apresentado o requerimento; 
 
7.2.3 O valor a ser desembolsado pela ECT, poderá, pela análise específica de cada 
pedido, ser superior àqueles parâmetros mínimos de que trata o subitem 7.2.2 deste 
capítulo, limitado,  em qualquer caso, a 3 (três) vezes o valor mínimo previsto na Tabela de 
Honorários da OAB; 
 
7.2.4 Serão da responsabilidade total do assistido, os valores constantes da proposta de 
honorários que excedam àqueles deferidos pela ECT;   
 
7.2.5 Os recibos/notas fiscais, parciais ou totais, referentes à assistência jurídica 
autorizada, após atestadas pelo requerente, deverão ser submetidos à Área de Recursos 
Humanos da localidade, a qual, após conferência com o valor aprovado previamente, dará o 
encaminhamento devido para fins de pagamento. 
 
 
 
 
 

IF 
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8 DOS REGISTROS ORÇAMENTÁRIOS E CONTÁBEIS 
 
8.1 Os registros das despesas com a assistência jurídica de que trata este capítulo deverão 
ser processados em conformidade com o Plano de Contas da ECT: 
 

a) conta 44403.010099 – OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS 
FÍSICAS; 

 
b) conta 44403.070099 – OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA 

JURÍDICA. 
 
8.2 Havendo a restituição dos recursos, nas condições estabelecidas no item 4 deste 
capítulo, os registros contábeis deverão ser na conta 32112.010001 – DESPESAS 
RECUPERADAS.  
 
 
9 GENERALIDADES 
 
9.1 As situações previstas neste capítulo não afastam a assistência jurídica, pelo corpo de 
advogados da ECT, a empregados ou dirigentes, quando sofrerem ofensa no exercício de 
suas atividades, ou quando, em razão do fato, se mostrar necessário salvaguardar os 
interesses da Empresa, excluídas a possibilidade de assistência jurídica no caso de 
iniciativa de ação do empregado por motivação de natureza particular. 
 
9.1.1 A assistência jurídica, também nesses casos, abrange o acompanhamento nos 
eventos apuratórios, inclusive no âmbito da polícia judiciária, ainda na fase que antecede a 
abertura de inquérito. 
 

* * * * * 

IF 
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