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� E n t r e v i s t a
Valter Xavier Sócio daVX Advocacia e Consultoria

Senso de Justiça à flor da pele
Há mais de duas décadas atuando na área
jurídica, o advogado Valter Ferreira Xavier Filho,
sócio da VX Advogados Associados e presidente
do Instituto dos Magistrados do Distrito Federal
(Imag-DF), traçou uma trajetória de sucesso na
magistratura. Após trabalhar como gerente da
IBM do Brasil e funcionário de carreira do Banco
Central, ocupou o cargo de juiz de Direito
substituto em 1983. Durante sete anos, foi titular
da 7ª Vara Criminal de Brasília e passou o mesmo
período como titular da 3ª Vara Cível de Brasília.
Em 1997, assumiu o cargo de desembargador no
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios

(TJDFT), como titular da 1ª Turma e da 1ª
Câmara Cível. Após 36 anos de uma carreira
atuante e de destaque, Xavier aposentou-se, mas
continua atuando em seu escritório. Ele presta
pessoalmente serviços de consultoria, sendo
normalmente procurado por advogados de todos
os cantos do país para colaboração e parceria em
causas de grande complexidade e expressão -
especialmente nas áreas cível, empresarial,
administrativo, criminal e de direito processual
civil. Nascido em Santos, em 1953, Xavier é um
defensor da Justiça no Distrito Federal. Ao jornal
DF-GOIÁS, concedeu a seguinte entrevista:

SERVIÇO - VX Advocacia e Consultoria
(61) 3322-6336

Agenda Dica de Leitura

Várias vezes
em nosso am-
biente de traba-
lho nos depara-
mos com proble-
mas em que a so-
lução, apesar de
parecer simples,
nos leva a um
desgaste e a de-
savenças com os
colegas de profissão. Mui-
tas vezes o problema, que
poderia ser um indício da
necessidade de união para
fortalecimento, acaba por
desagregar o mundo cor-
porativo. O livro Squawk! –
Pare de fazer barulho e
resolva, de Travis Bradber-
ry, que a Editora Gente es-
tá lançando este mês, re-
trata exatamente esses de-
sencontros entre funcioná-
rios, gestores e organiza-
ção. Através de uma fábu-
la, Bradberry apresenta so-
luções simples para pro-
blemas que insistem em

povoar qualquer
ambiente corpo-
rativo.

Com a histó-
ria de Charlie,
um gerente-gai-
vota que não en-
tende por que as
suas ações estão
prejudicando o
grupo, apesar de

ser um gestor bem inten-
cionado.O autor revela três
virtudes-essências do gran-
de líder, que podem ser
elencadas comometas e ex-
pectativas, a necessidade
de uma comunicação per-
feita entre empresa-cola-
borador e trabalho com fo-
co, sabendo que o feed-
back é necessário. Squawk!
é uma fábula divertida e
esclarecedora, com lições
simples sobre gestão e co-
mo tornar a passagem pe-
lo mundo corporativo
mais produtiva, mais tole-
rante e menos barulhenta.

"Nós, concessionários, ficamos surpresos com algu-
mas críticas ao projeto que isenta o IPVA. Estamos tra-
balhando para que um dos setores mais importantes da
economia do DF se mantenha competitivo diante dos
outros estados. Se aprovado, todos ganham: consumi-
dor, governo e empresários."

Ricardo Lima
Presidente do Sindicato das Concessionárias
deVeículosAutorizados doDF (Sincodiv/DF)

Disseram por aí

Divulgação

CURTAS
Politec vai para gigante espanhol

APolitecGlobal ITServices,multinacional funda-
da emGoiânia há 41 anos, foi vendida para a empre-
sa espanhola Indra, outra gigante mundial do ramo
de tecnologiada informação, comfaturamentoanual
de R$ 1,12 bilhão. O negócio envolveu cifras da or-
dem de 100 milhões de euros, o equivalente a cerca
de E$ 224 milhões. Considerada uma das maiores
empresas de TI domundo e amaior doBrasil, a Poli-
tec temumfaturamento anual deR$ 400milhões.

CasaPark terá cinema de volta
OEspaçoUnibanco deCinemapassa a operar as

salas do shopping Casa Park a partir de agora. A
previsão é de que a abertura para o público aconte-
ça até 30 de outubro deste ano.Até lá, as salas serão
reformadas e o espaço do foyer será revitalizado
paramaior conforto do público.Ao todo, serão oito
novas salas de cinema, com capacidade para rece-
ber até 1.500 pessoas, e equipamentos de última ge-
ração, 3D, som digital, bilheteria informatizada e
uma programação diferenciada, alternando filmes
comerciais comproduções independentes.

Dia dos Pais motorizado
AKawasaki Suprema fechou uma parceria com o

Taguatinga Shopping, um dos maiores centros de con-
sumodoDF.NaCampanhadeDiadosPaisdeste ano, a
cadaR$200emcomprasnoshopping,de1a14deagos-
to, o cliente receberá um cupom para concorrer a uma
motoKawasaki 650cc, dentre outros prêmios. O sorteio
será realizado no dia 14 de agosto, às 21 horas, na Praça
deEventosdo centrode compras.

Prêmio MPE: inscrições até o dia 15
Empresários brasileiros têm a chance de se ins-

crever para oMPE Brasil 2011 – Prêmio de Compe-
titividade para Micro e Pequenas Empresas, uma
realização do Sebrae, Movimento Brasil Competiti-
vo (MBC), Gerdau e Fundação Nacional da Quali-
dade (FNQ). Criado para reconhecer gestores e ins-
tituições brasileiras que investem em conceitos e
práticas de gestão, a iniciativa busca valorizar
ideias e difundir valores como o aumento da quali-
dade, da produtividade e da competitividade das
MPEs.As inscrições são gratuitas e podemser feitas
até o dia 15 de agosto pela internet, no site
www.premiompe.sebrae.com.br ou nos pontos de
atendimento do Sebrae espalhados pelo país.

Vem aí o Águas Lindas Shopping
A Associação Brasileira de Shopping Centers

(Abrasce) aponta Goiás como o novo colocado no ran-
kingde shopping centers doBrasil, liderado atualmen-
te pelos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Seguin-
do esta tendência, a Terral Shopping Centers e a Itebra
Construções e Instalações Técnicas Ltda. realizaram
dia 4 o lançamento comercial doÁguas Lindas Shop-
ping, o primeiro e único centro de compras e lazer da
região deÁguas Lindas, SantoAntônio doDescoberto,
Ceilândia, Samambaia e Brazlândia. Comobras eman-
damento, a inauguração do novo shopping center está
prevista para o primeiro semestre de 2012. Serão 61 lo-
jas, quatro salasde cinema, 723vagasdeestacionamen-
to e três âncoras já confirmadas: Bretas Supermercados
e as lojasMarisa eAmericanas. Sua localização, no qui-
lômetro 45 da BR-070, é de fácil acesso. O empreendi-
mento vai gerar cerca de 1.500 empregos direitos e
4.500 indiretos e beneficiará habitantes de toda região.

O mercado
da perfumaria
no Brasil está
mais aquecido
do que nunca,
atingindoopos-
to de número
um no ranking,
segundo a Con-
sultoria Euro-
monitor. Em
2010, houveumaumentode 33%no faturamento e as
cifrasatingiramos6bilhõesdedólares,ultrapassando
os Estados Unidos. E segundo o levantamento, as
marcasmais luxuosas pouco representam essa fatia:
93%das vendas no país sãomarcas populares. Refor-
çando este marcado fértil, as empresárias Luciane e
AlessandraMelo lançaramumalinhaprópriaeexclu-
siva deperfumes e cosméticos, junto coma inaugura-
ção da loja de acessóriosMulher Chic, que fica na 213
Sul, emBrasília.Amarca, batizada deVeraMello, em
homenagemàmatriarca, contacomcremes,hidratan-
tes,óleoscorporaise,noquesitoperfumaria, cincofra-
grâncias divididas em três linhas:Mulher Chic, Clás-
sica eElegance.Ocontatoé: (61) 3033.7803

SQUAWK! – Pare de fazer
barulho e resolva

Discutir e ampliar as questões que afetamodesenvolvi-
mento do setor de alimentação fora do lar. Este é o objetivo do
23º CongressoNacional daAssociação Brasileira de Bares e
Restaurantes (Abrasel), que acontece emBrasília, de 16 a 18 de
agosto, noCentro deConvençõesUlyssesGuimarães. Como
tema “Vencendo com Inovação”, o evento oferece aos em-
preendedores do segmento a oportunidade de conhecer as no-
vas tendências domercado, aprimorar as atividades empresa-
riais e ampliar a visão estratégica sobre seus negócios.
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Qual é a visão da VX
Advogados Associa-
dos?

Valter Xavier – A VX
sempre teve como visão
o aspecto empresarial de
um escritório de advoca-
cia sem, contudo, dimi-
nuir a importância nas
relações pessoais de con-
fiança que devem nor-
tear o relacionamento
entre advogados e clien-
tes. Desse modo, o escri-
tório busca prestar o me-
lhor serviço jurídico,
mesclando a qualidade e
eficiência do âmbito em-
presarial com a confian-
ça e os valores interpes-
soais inerentes ao rela-
cionamento humano,
imprescindíveis para o
bom exercício da advo-
cacia de alto nível.

Quais são os valo-
res preservados pelo
escritório e as áreas de
atuação?

São vários valores,
mas temos cinco primor-
diais: lealdade, atitude

profissional, confiden-
cialidade, ideal de Justi-
ça e bom ambiente de
trabalho. Quanto às
áreas, atuamos com Di-
reito Econômico e da
Concorrência; Constitu-
cional; Falência e Recu-
peração de Empresas;
Previdência Pública; Fa-
mília; Civil; Societário e
Empresarial; Trabalhis-
ta; Regulatório; Interna-
cional e Ambiental; Ad-
ministrativo; Homoafe-
tivo; Penal e Autoral e
Propriedade Industrial. 

Como o senhor traba-
lha a sustentabilidade no
escritório? 

Contribuímos com o
desenvolvimento susten-
tável e tecnológico da ati-
vidade advocatícia, sendo
solidário à preservação
ambiental com a redução
do desperdício no consu-
mo de materiais, especial-
mente papéis, toners e ou-
tros suprimentos relati-
vos à advocacia empresa-
rial de larga escala.

Novidade perfumada

A Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capi-
tais (Abrasf) realizou no dia 4 de agosto a eleição da nova Presi-
dência, Diretoria e Conselho Fiscal da entidade. A posse dos no-
vos membros foi dada imediatamente após a apuração dos re-
sultados. As eleições acontecem paralelamente à 3ª Assembleia
Geral Ordinária de 2011, que  foi realizada em Fortaleza (CE). 
O novo presidente  é  Alexandre Cialdini, da capital cearense.
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Brasília será palco, nos dias 10 e 11 de agosto, do Fórum + Li-

vro + Leitura. No evento, que acontece no auditório da Bibliote-
ca Nacional, será lançado o Plano do Distrito Federal do Livro e
da Leitura (PDLL). O programa estabelece diretrizes para a for-
mação de uma sociedade leitora, prevê políticas, eventos e
ações de promoção da leitura. A criação de novas bibliotecas, a
melhoria do acesso ao livro e o apoio aos autores locais são al-
gumas das propostas previstas. O objetivo é possibilitar a po-
pulação o acesso à cidadania plena. A iniciativa é das secretarias
de Cultura e de Educação do Distrito Federal e dos ministérios
da Cultura e de Educação.
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Brasília será a segunda cidade do país a receber o movi-

mento Limpa Brasil Let´s do it!. No dia 21 de agosto, milhares
de brasilienses sairão às ruas para ajudar voluntariamente no
recolhimento dos resíduos sólidos descartados no espaço pú-
blico de maneira irregular. A ação já aconteceu no Rio de Janei-
ro, no dia 5 de junho, onde foram recolhidas mais de 17 tonela-
das de lixo reciclável.
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O Limpa Brasil Let’s do it! é um movimento de cidadania e

cuidado com o meio ambiente que pretende incentivar a refle-
xão para a mudança de atitude do cidadão brasileiro em relação
ao hábito de jogar lixo fora do lixo. A principal meta é despertar
a responsabilidade individual do cidadão em relação aos resí-
duos que produz, incentivando o engajamento para limpar as
cidades e, o que é mais importante, mantê-las limpas. Mais in-
formações no site www.limpabrasil.com.

Divulgaçao

Desembargador

Cultura01:Layout 1 10/8/2011 13:18 Página 1


