ASSESSORIA JURÍDICA
Mais um Escritório de Advocacia contratado.
O Modelo de gestão idealizado pela AAPPREVI para patrocinar ações judiciais se afigura ideal
para seus associados pelo baixo custo envolvido. Também, por este mesmo motivo é
reconhecidamente sacrificante para o advogado que defende essas causas, uma vez que
necessita dedicar-se a clientes paralelos como garantia de manutenção condigna, uma vez que
os honorários recebidos não lhe permitem atuar com exclusividade.
Ingressamos na área jurídica graças ao indispensável apoio recebido do Dr. José Tadeu de
Almeida Brito, insigne advogado de Curitiba - aposentado do BB como nós - e graças à sua
condição de estudioso dos assuntos que nos dizem respeito sua orientação foi de primordial
importância para trazer-nos ao lugar que conquistamos. Mas, em razão disto, o nosso
crescimento impõe enorme sobrecarga ao Dr. Tadeu, fazendo com que reconheçamos a
necessidade de proporcionar-lhe apoio logístico para o desempenho das funções, de modo
que nos permita a evolução do atendimento aos nossos associados com as ações existentes e
outras vindouras. Neste ponto, informamos que é ilimitado o raio de ação que pretendemos
abarcar, obedecendo aos moldes atuais.
Como é nosso propósito manter a mesma linha de conduta em benefício dos nossos sócios,
achamos por bem agregar à nossa Assessoria Jurídica mais um Escritório de Advocacia que
permita trilharmos nossa trajetória rumo ao que nos permita o Bom Deus. É bom frisar que
isto não redundará em dispêndios extras, a qualquer título, para os associados da AAPPREVI.
Satisfeitos com o acerto na escolha do Dr. Tadeu como patrono das primeiras causas,
encontramos no Escritório de Advocacia Sylvio Manhães Barreto tudo que permite dar
continuidade aos serviços de Assessoria Jurídica contemplando nossos anseios. Neste
particular, essa tradicional banca de advogados conta com um amplo corpo de colaboradores
da mesma envergadura, liderados pela filha de um ex-colega aposentado, idealista e
realizador, que dedicou os últimos anos de sua vida à defesa dos semelhantes - aposentados,
pensionistas, assistidos e participantes da PREVI.
É imperioso salientar que o Escritório de Advocacia Sylvio Manhães Barreto tem um vastíssimo
currículo envolvendo tudo que nos diz respeito, e a Dra. Vânia Alencar Barreto, sua titular,
mantém-se à frente de uma equipe de advogados especializados e seus colaboradores. Ela é
nossa conhecida desde o tempo em que o Presidente da AAPPREVI garimpava nomes para
constituir sua Diretoria, tendo sido um dos inúmeros Escritórios que nos procurou oferecendo
serviços, naquela oportunidade, ora retirado do amplo leque disponível após acurada escolha:
----- Original Message ----From: Advocacia Sylvio Manhães
To: contato@previplano1.com.br
Sent: Monday, February 22, 2010 2:06 PM
Subject: Ações Judiciais
Prezados,

Estamos interessados em formar uma parceria para assistência jurídica com a AAPPREVI.
O Escritório Sylvio Manhães Barreto é um escritório especializado na defesa dos direitos de
funcionários, ex-funcionários e aposentados-pensionistas do Banco do Brasil, com sede e
ampla estrutura estabelecida na cidade do Rio de Janeiro.
Sua tradição neste mercado se traduz em diferencial revertido em prol dos clientes,
priorizando-se ao máximo a rápida solução dos litígios junto à Justiça e a satisfação dos
serviços prestados.
Contando com a assessoria de mais e 700(setecentos) clientes sobre as mais diversas Ações
propostas em face do Banco do Brasil S/A, Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do
Brasil - Previ e União Federal.
Ressaltamos que patrocinamos na justiça a Ação "Beneficio Renda Certa" que busca pleitear
igualdade no tratamento do superávit de 2006 da Previ (verba P371) que privilegiou apenas
alguns participantes.
As Ações serão ordinárias, com conteúdo condenatório e declaratório e visam obter isonomia
e igualdade de tratamento, conforme a Lei Complementar 109, de 29.05.2001.
Estaremos sempre à disposição para qualquer esclarecimento, inclusive se for do interesse
poder remeter o Currículo do escritório.
Nossa sede encontra-se na Rua da Quitanda, n° 19 Gr. 709/710 - Centro - Rio de Janeiro - RJ –
CEP 20011-030
Tel/Fax: (21) 2508-9087 / 2224-7086
Cordialmente,
Vânia Alencar Barreto
ESCRITÓRIO SYLVIO MANHÃES BARRETO
Rua da Quitanda, 19 salas 709/710
Centro - Rio de Janeiro / RJ - CEP 20.011-030
======================================
Resposta da AAPPREVI, na oportunidade
Prezados Senhores.
Sinto-me honrado pela deferência do contato.
A nossa AAPPREVI, já constituída, ensaia os primeiros passos em direção ao cumprimento das
metas delineadas. Em que pese a oferta dos seus experientes e profícuos aportes profissionais,
sinto-me no dever de declinar, em nome da Associação, da aceitação da lisonjeira oferta.
Desde o início dos trabalhos de constituição somos assessorados de maneira exemplar por
Escritório de Advocacia escolhido dentre vários nomes indicados.

Por uma questão de foro íntimo, de ética e de reconhecimento, permaneceremos prestigiando
os serviços de quem acreditou em nosso projeto desde o nascedouro e, incansavelmente,
permanece fiel às nossas expectativas.
Respeitosamente,
p/AAPPREVI
Marcos Cordeiro de Andrade.
No link abaixo disponibilizamos o portfólio do Escritório Sylvio Manhães Barreto.

