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Antecipar está no campo do 
planejamento e da ciência, enquanto 
adivinhar está no reino da magia. Não 
dá para adivinhar o mercado, mas dá 
para antecipar. Não dá para adivinhar o 
processo, dá para antecipar. Para isso, 
a pessoa que não perde a oportunidade 
se caracteriza pela capacidade proativa. 
Diferentemente daquele que só quer 
adivinhar e é, portanto, reativo. 

(CORTELLA, Mario S., 2007) 



 

 

RESUMO 

A competitividade do mundo empresarial demanda, atualmente, gerentes jurídicos e 
advogados internos focados na condução dos negócios, que atuem proativamente no 
desenvolvimento e implementação de estratégias preventivas sobre as questões 
jurídicas da empresa, em substituição ao tradicional comportamento de profissionais 
que reagem aos problemas legais somente quando provocados. O presente trabalho 
surge com o objetivo de apresentar as competências técnicas e comportamentais 
exigidas neste processo de transformação. Para o atingimento desta finalidade, 
apresenta-se uma metodologia de gestão proativa que se divide em 5 etapas: (i) 
análise do caso e identificação dos problemas; (ii) apresentação de soluções 
conjuntas com as áreas envolvidas; (iii) mitigação de riscos futuros; (iv) criação de 
oportunidades; e (v) fixação de indicadores de desempenho. Procura-se, ainda, 
demonstrar exemplos de casos práticos de implementação de projetos complexos, 
com a referida técnica. A pesquisa é de natureza opinativa e descritiva, com a coleta 
de dados e estudo de casos.  

Palavras-chave: Departamento Jurídico. Gestão Proativa. Advogado Interno. Boas 
Práticas. Direito Empresarial.  

 



 

 

ABSTRACT 

 

The competitive business world requires legal managers and in-house lawyers focused 
on conducting business, who act proactively in developing preventive strategies to 
solve and implement strategic directions over legal matters, replacing the traditional 
professional who react to legal issues only if provoked by the company. This paper 
aims to present technical and behavioral skills required in this transformation process. 
To obtain this resource, it presents a proactive management technique that divides 
into 5 stages: (i) case analysis and problem identification; (ii) presentation of joint 
solutions with registered areas; (iii) replacement of future risks; (iv) creation of 
opportunities; and (v) setting performance indicators. It also seeks examples of 
practical cases of implementing complex projects, with these techniques. The research 
is opinionated and descriptive nature, with data collection technique and case study. 

Keywords: Legal Department. Proactive Management. In-house Lawyer. Best 
Practices. Business Law.  
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1 INTRODUÇÃO 

O gerente jurídico e o advogado interno de uma empresa, tradicionalmente, 

são pouco tentados a atuar de forma proativa, focando-se na solução dos temas 

apresentados, sem a verdadeira preocupação com a origem dos fatos e a 

consequente prevenção dos problemas. Além disso, esses desdobramentos 

costumam ser elucidados com uma linguagem técnica e dificilmente compreendida 

pelos demais profissionais que não militam na área do direito.  

A relevância do departamento jurídico de uma empresa nos dias atuais faz 

com que esse comportamento reativo perca espaço a cada dia, exigindo que gerentes 

jurídicos e advogados internos estejam focados em reduzir riscos e identificar 

oportunidades, comunicando-se de maneira simples, fácil e precisa.  

O lançamento de livros e cursos afetos à advocacia empresarial, além do 

aumento de profissionais dedicados na área jurídica das empresas, que triplicou no 

mercado americano entre 1997 a 2016 (vide Figura 1 adiante), evidenciam a 

importância desta área, fruto de um enrijecimento mundial do cenário regulatório.  

Dados do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (2019) apontam 

que, entre a data da promulgação da nossa Constituição (1988) a 2018, haviam sido 

editadas 5,9 milhões de normas, abrangendo desde a criação de novos tributos 

(CPMF, COFINS, CSLL, CIDES, dentre outros) até regulação de matérias específicas 

na área de direito ambiental, mercado consumidor e direito concorrencial, com 

penalidades tanto às empresas quanto aos seus diretores. No cenário internacional, 

as regulações federais americanas cresceram de 9,7 mil páginas em 1950, para 178,2 

mil, em 2015 (TELLMANN, 2016, p.32). 
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Figura 1 – Evolução dos Advogados no Mercado de Trabalho Americano 
 

 
 

Considerando que profissionais da área jurídica, enquanto estudantes e em 

sua maioria, não são adequadamente preparados na sua formação acadêmica para 

esses desafios1, tornam-se recorrentes os seguintes questionamentos: Como o 

advogado pode atuar proativamente na área jurídica de uma empresa? Quais são os 

conhecimentos exigidos? 

O presente trabalho visa responder a essas perguntas, inspirado em 

experiências por mim vivenciadas enquanto advogado empresarial, gerenciando 

temas importantes que levaram ao desenvolvimento de uma técnica de atuação 

focada na antecipação e prevenção dos problemas, propositura de novas soluções e 

trabalho efetivo para mitigação de riscos, por um canal de comunicação 

compreensível à alta administração da empresa. 

  

 
1 Dubey e Kripalani (2013, p. 170) manifestam: Law schools have for some time faced considerable 
criticism for their failure to properly prepare their graduates to be legal practitioners. As clients became 
more vocal about their unwillingness to continue paying the freight for the apprenticeship model that 
allowed young lawyers to receive all their practical training in law firms, firms began to exert more 
pressure on law schools to bear some responsibility for this practical training. Although some law 
schools have responded by offering clinical programs and practical skills training, these programs 
remain marginalized by most law schools and are generally not considered an enhancement to an 
institution’s academic reputation and ranking in the institutional hierarchy.  
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Trataremos da gestão jurídica proativa, comparando-a com a atuação reativa 

no capítulo inicial e abordaremos a aplicação de metodologia em casos práticos nos 

quatro capítulos seguintes, para melhor compreensão das características técnica e 

comportamental exigidas ao profissional do direito, apresentando-se uma conclusão 

no encerramento do trabalho. 

Seguindo o gênero opinativo de argumentação, procurei selecionar diferentes 

casos em áreas importantes de atuação de um gerente jurídico ou advogado interno 

de uma empresa, como negociação contratual, administração de processos, 

recuperação de valores e, por fim, desenvolvimento de novos produtos, demonstrando 

as mais diferentes variáveis na execução desses trabalhos, destacando-se aquela de 

maior importância e norteadora do projeto em si. 

Os temas são contemporâneos, à exceção do último caso envolvendo o 

desenvolvimento do produto, que será explanado mais pelo desafio enfrentado, do 

que por sua atualidade. Importante ressaltar que muitas das soluções à época 

apresentadas estão em desuso ou com entendimento jurisprudencial pacificado.  

A pesquisa jurídica teve base dogmática e o método de procedimento foi o 

bibliográfico, na sua modalidade opinativa e descritiva, assumindo o caráter prescritivo 

quando a situação se demonstrou obscura ou ambígua. 

As fontes de pesquisa e investigação foram preponderantemente 

provenientes de literatura estrangeira, notadamente, americana, britânica e 

escandinava, onde o tema é discutido há mais tempo. A análise abrangerá, além dos 

casos práticos, livros, artigos, teses, dissertações e dados estatísticos relacionados à 

gestão de departamentos jurídicos.  
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2 GESTÃO JURÍDICA PROATIVA 

Um estilo de gerenciamento jurídico tradicional nas empresas é o de “apagar 

incêndio” à medida que os problemas surjam. Esse modelo reativo de gestão cria 

um círculo vicioso na solução de problemas, com ineficiência, pressa e estresse, sem 

o devido tempo para o desenvolvimento de pessoas, dedicação em inovação e foco 

estratégico.  

O gerente jurídico ou o advogado interno, nesse contexto, podem ser vistos 

como empecilho à boa condução dos negócios. MaCahery e Picciotto, por exemplo, 

relataram a acusação, entre os anos 80 e 90, de que a falta de competitividade das 

empresas americanas frente aos seus principais concorrentes, especialmente em 

relação às japonesas, seria os altos custos jurídicos2.  

O entendimento equivocado quanto à incapacidade do advogado em sua 

gestão jurídico-empresarial é oriundo da idealização de uma visão tradicional do seu 

comportamento caracterizado pela: (i) dificuldade em distinguir o que é importante 

para fins gerenciais; (ii) falta de assertividade nas respostas; (iii) linguajar rebuscado 

e desconexo com a atividade da empresa; e (iv) despreocupação em adquirir 

conhecimentos adicionais ao técnico-jurídico, dentre os quais contabilidade, 

economia, gestão de pessoas, gerenciamento de processos e tecnologia da 

informação3. 

  

 
2 Indeed, the increased research into the business lawyering in the US results partly from concern about 
the loss of competitiveness of US business, especially in relation to Japan, and the accusation that the 
US system over-invests in non-productive professional activity (particularly lawyering) while Japan 
concentrates on professionals such as engineering, which make a positive contribution to production. 
(In DEZALAY; SUGARMAN, 1995, p. 244). 
3 Henrique Freire de Oliveira, então diretor da AMIL, reforça esse posicionamento ao concluir: Em suma, 
de uma maneira geral, os administradores veem a atividade advocatícia como sinônimo de burocracia, 
papelada, atraso a ineficiência administrativa, enquanto a atividade empresarial é vista como sendo 
dinâmica, ágil e focada no crescimento da empresa e do lucro. (In SELEM; LEITE, 2013, p. 328). 
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Embora seja possível encontrar profissionais da área jurídica com esse perfil 

reativo, a maior rigidez regulatória inserida, sobretudo após o colapso da companhia 

de energia americana Enron, em 2001, aliada a uma especialização técnica, exige, 

cada dia mais, a participação dos gerentes jurídicos ou dos advogados internos em 

uma atuação visando à elucidação de problemas ou ao esclarecimento de dúvidas4. 

O profissional jurídico atual necessita inserir-se em uma gestão inovadora 

procurando antecipar-se aos fatos, planejando como “evitar os incêndios” para que 

sequer a “fumaça” seja formada, encontrando novas soluções aos negócios da 

empresa, identificando oportunidades, mitigando riscos e desenvolvendo produtos. 

Neste papel, as soluções propostas devem estar alinhadas aos padrões éticos 

requeridos pelo mercado, que zelem pela imagem da empresa, cabendo ao 

profissional atuar junto à alta administração como condutor e guardião da cultura 

organizacional, com vistas à manutenção e continuidade da empresa5. 

  

 
4 Wilkins (2012, p. 298), ao tratar da importância do gestor jurídico em uma empresa no novo cenário 
regulatório, comenta: Even in the United States, however, the claim that in-house counsel are capable 
of exercising the kind of independent professional judgment required to detect and deter corporate 
misconduct is not without detractors. In the wake of Enron and other related corporate scandals, some 
academic commentators have begun to challenge whether internal counsel are too dependent on their 
corporate employers to act as independent gatekeepers responsible for ensuring compliance with the 
securities laws and other public-regarding legal house counsel rules when compliance would conflict 
with corporate profits. Indeed, some have gone so far as to argue that to become truly independent, 
general counsels should be removed from the control of corporate managers and report only to an 
independent committee of the company’s board.  
5 Heineman (2016, p. 23) expressa: (...) the General Counsel as lawyer-statesman must be deeply 
concerned not just about answering the first question - "is it legal" - but about helping answer the ultimate 
question: "is it right". In essence, this means the General Counsel as lawyer-statesman must engage in 
robust debate on major corporate decisions of all shapes and sizes about what are the "ends" of that 
action, not just about "the means" for carrying it out; about "purpose" not just "process"; about 
consequences, not just acts. It means assessing those ends, purposes, and consequences rigorously, 
not just against performance criteria but through the screens of integrity (formal rules, ethics, and values) 
and risk (economic and noneconomic). To advance such robust debate, the General Counsel and other 
inside lawyers must be able to introduce inside the corporation discussions about competing goals and 
values that are at the center of all hard decisions so that those decisions - whether by directors, the 
CEO, senior business leaders, or the General Counsel herself - are fully informed and fairly assessed 
as possible. 
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Espera-se, ainda, que compreenda o ramo de atividade da empresa, as 

questões econômicas e comerciais que envolvem o modelo de negócio, 

independentemente do segmento de atuação, seja ele financeiro, industrial ou de 

serviços6. 

Tendo por base os conceitos trazidos por Gardner (2020), a gestão proativa 

do profissional pode ser potencializada em quatro diferentes vetores de colaboração: 

(i) no próprio departamento jurídico, utilizando a variedade de especializações do time 

em conhecimentos não restritos ao campo jurídico; (ii) na área de negócios, 

participando de discussões estratégicas com antecedência suficiente para que os 

seus conhecimentos possam ser integrados na tomada decisão, não se restringindo 

ao campo jurídico, mas fazendo uso da sua perspicácia comercial; (iii) entre as áreas 

corporativas, navegando em problemas complexos organizacionais, como 

transformação digital e segurança da informação; e (iv) com as partes externas, 

construindo parcerias junto aos fornecedores, incluindo escritórios de advocacia, 

órgãos reguladores, associações de classe e competidores, em busca de soluções 

aos problemas comuns.  

A ampliação do escopo profissional exige, também, além dos conhecimentos 

técnicos da advocacia, a visão administrativa que agregue valor à empresa, 

permitindo identificar oportunidades para redução de custos, diminuição à exposição 

ao risco, inovação, além de outras questões de natureza jurídico-administrativas7. 

  

 
6 Sobre as habilidades essenciais do diretor jurídico em uma empresa, Marla Persky, então diretora 
jurídica da Boehringer Ingelheim Corporation, manifestou: A General Counsel needs to combine an 
external view of the business with an internal view. The internal view includes knowledge of the 
personality of the company, the product, the product’s lifecycle and the politics, how revenue is 
maximized, and enough about financial accounting to spot the issues. The external view includes 
knowledge of the market and the industry in which the company operates, regulations affecting the 
company, as well as the overall macroeconomic and political environment affecting company. (In 
DUBEY; KRIPALANY, 2013, p. 105). 
7 Josi Jardim, quando então diretora jurídica da GE (In SELÉM; LEITE, 2013, p. 190), constatou: Nesse 
cenário, o advogado interno começa a ser parte integrante dos times que, efetivamente, fecham 
negócios e decidem sobre as estratégias da companhia. Sai de cena o advogado que analisa as 
questões legais e aponta o que pode e o que não pode ser feito, e entra o advogado que analisa as 
questões de forma ampla, apresentando a melhor solução jurídica e negocial para determinada 
questão. Mais recentemente, percebemos, ainda um outro movimento que se refere à própria 
globalização dos negócios, exigindo dos advogados a compreensão acerca das realidades jurídicas de 
outras localidades onde as empresas realizam os negócios. 
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A transformação do comportamento tradicional para o inovador também 

engloba uma comunicação adequada, com uma linguagem compreensível aos 

demais executivos da empresa, traduzindo em números os resultados alcançados e 

deixando de lado tanto o rigor formal quanto as tecnicidades jurídicas usuais à 

profissão. 

As principais diferenças entre uma gestão jurídica tradicional e a inovadora 

em uma empresa podem ser mais bem evidenciadas na tabela adiante: 

Figura 2 – Gestão Jurídica Tradicional x Gestão Jurídica Inovadora 

ITEM GESTÃO JURÍDICA 
TRADICIONAL 

GESTÃO JURÍDICA  
INOVADORA 

Atuação nas 
demandas 

Ex post, atuação reativa, 
visão passada 

Ex ante, atuação proativa, 
visão futura 

Comportamento 
Profissional 

Linguagem rebuscada com 
falta de assertividade; foco 
central em teorias jurídicas 
e precedentes legais 

Linguagem simples, com 
clareza e objetividade; foco 
central nos objetivos da 
empresa, analisando 
financeiramente os impactos 
das decisões 

Conhecimento 
técnico 

Predominantemente 
jurídico Multidisciplinar 

Perspectivas 
centrais 

Busca primariamente os 
interesses dos advogados 
e procuradores 

Busca primariamente os 
interesses das partes e 
continuidade dos negócios da 
empresa 

Temas centrais Conflitos e litígios Soluções conciliadoras 
 

A abordagem proativa visa, portanto, atingir uma gestão jurídica inovadora, 

seguindo quatro princípios fundamentais no direito preventivo identificados por 

Edward Dauer (In HAAPIO, 2008, p.13-33), quais sejam: (i) predizer o 

comportamento humano, para impedir litígios, contrapondo-se a prática do direito 

tradicional em atuar focado exclusivamente no que o judiciário irá dizer; (ii) realizar 

a gestão preventiva de conflito, cuidando das causas da “doença” e não dos 

“sintomas” informados pelo paciente, ou melhor, cliente; (iii) atuar no acolhimento de 

riscos para reduzir o seu montante global, em vez de se concentrar na redução de 

um ou poucos riscos a zero; e (iv) efetuar o serviço jurídico preventivo, 

proporcionando que advogados e consultores internos participem de equipes 

multidisciplinares para ajudar a detectar e evitar problemas legais. 
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Esses objetivos podem ser alcançados com um método proativo de gestão 

jurídica. Siedel e Haapio (2011), por exemplo, estabeleceram um plano de ação para 

obtenção de uma vantagem competitiva em uma advocacia empresarial preventiva, 

que chamaram de Manager’s Legal PlanTM, dividido em quatro passos: Step One: 

Understanding the law, Step Two: How to cope with legal problems and learn from 

them, Step Three: Develop business strategies and solutions to prevent future 

problems, Step Four: Climb to the balcony to see the big picture and become more 

proactive. 

A medida defendida por Siedel e Haapio tem como pressuposto inicial 

enquadrar juridicamente os casos apresentados ao advogado, para que, com o 

envolvimento das demais áreas da empresa, sejam definidas estratégias jurídico-

comerciais para solução e prevenção dos problemas, com a possibilidade, ainda, de 

identificar oportunidades para atuar proativamente na reformulação do negócio, 

partindo-se de uma visão do direito contratual.  

Acredito, por outro lado, que uma maior eficiência pode ser obtida tendo como 

ponto de partida a análise do caso similar a de um processo produtivo, utilizando-se 

de ferramentas de gestão de qualidade, tempo e custo, para, em um trabalho 

conjunto com as áreas envolvidas, propor melhorias jurídicas. 

Assim, com a preocupação de apresentar ideias inovadoras e em uma 

linguagem compreensível à alta administração de uma empresa, vislumbramos 

desenvolver uma metodologia de gestão jurídica proativa formada em 5 etapas: (i) 

análise do caso e identificação dos problemas; (ii) apresentação de soluções 

conjuntas com as áreas envolvidas; (iii) mitigação de riscos futuros; (iv) criação de 

oportunidades; e (v) fixação de indicadores de desempenho. 

Busca-se, por esse processo, utilizar conhecimentos jurídicos, administrativos 

e de negócio, em uma abordagem diferenciada, apresentada detalhadamente a 

seguir. 
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2.1 ANÁLISE DO CASO E IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS 

O gerente jurídico ou o advogado interno devem iniciar um trabalho 

investigativo, por iniciativa própria ou quando consultado pela empresa, para 

identificar o fato gerador dos problemas e apresentar soluções. 

O bom diagnóstico exige dedicação em um acompanhamento de uma 

pesquisa de campo, questionando-se os profissionais da área para compreender o 

seu funcionamento e, quando necessário, posterior mapeamento dos fluxos de 

trabalho, com aplicação de diversas técnicas, como Six Sigma (GEORGE et al, 

2005), Kaizen (SHARMA, 2007) ou Design Thinking (VIANA, 2012). 

Os conceitos de Kaizen e Six Sigma estão diretamente relacionados a uma 

metodologia de melhoria contínua que, em seu escopo, têm como lógica a definição 

e mapeamento de fluxos, para, posteriormente, estabelecer-se métricas de 

monitoramento e aperfeiçoamento de processos. 

Em que pese ambos tenham como objetivo a excelência operacional, a 

metodologia Kaizen, originalmente desenvolvida pela fabricante japonesa de 

veículos Toyota, tem o seu fluxo e indicadores propostos pelos próprios envolvidos 

no processo que, em uma discussão conjunta, assim o estabelecem. 

De outra forma, o Six Sigma, criado pela empresa americana Motorola, tem a 

especificação do fluxo desenhada por uma pessoa capacitada para a atividade, via 

processamento das informações junto às áreas envolvidas, em uma estrutura 

hierarquizada. O nível de conhecimento do profissional pode ser evidenciado com 

uma certificação emitida em diferentes níveis, baseada na graduação das artes 

maciais: white, yellow, green, black e master black belts. 

Já o Design Thinking repensa a estrutura do processo e do produto com a 

introdução de métodos sistemáticos para avaliar, projetar e resolver os problemas, 

para combater falhas sistêmicas, estruturado em três pilares: empatia, colaboração 

e experimentação. 
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Independentemente da filosofia de mapeamento de processo a ser utilizada, 

torna-se importante, ao final desta etapa, o comprometimento da área demandada e 

do departamento jurídico para apresentação de soluções conjuntas às falhas e 

oportunidades identificadas8. 

 

2.2 APRESENTAÇÃO DE SOLUÇÕES CONJUNTAS 

Ao identificar os problemas e oportunidades, surge a preocupação em 

apresentar à alta administração da empresa uma proposta em uma linguagem 

empresarial, contemplando o raciocínio jurídico em 5 variáveis de um processo 

produtivo: (i) custo; (ii) confiabilidade; (iii) qualidade; (iv) flexibilidade; e (v) rapidez, 

devendo-se eleger uma delas como ponto seu ponto focal. 

Embora seja difícil em um projeto dividir harmonicamente quais medidas estão 

diretamente focadas em cada uma dessas variáveis -- é possível observar nos casos 

tratados nos capítulos seguintes preocupações que compreendam mais de uma delas 

-- compreende-se que a classificação auxilia o profissional a desenvolver um 

planejamento estratégico em busca das melhores alternativas ao desafio em que se 

depara9. 

  

 
8 Sobre a escolha da melhor metodologia para o desenvolvimento de um trabalho Kepler e Oliveira 
(2019, p. 78-79) opinam: [a]s metodologias e as técnicas para tornar uma empresa mais ágil são muitas, 
e as técnicas e a escolha da melhor vai depender de cada gestor e também do tipo do negócio tocado 
por ele. Por mais que todas sejam satisfatórias e capazes de potencializar resultados, é você que vai 
analisar e dizer quais se adaptam melhor aos projetos e ao momento atual do seu empreendimento. 
(...) O tipo de organização, a duração e a complexidade de cada projeto desenvolvido por você, as 
tecnologias utilizadas e também a quantidade de pessoas e equipes envolvidas são fatores que 
precisam influenciar diretamente sua escolha e decisão. Lembre-se ainda de fazer essa avaliação junto 
com os colaboradores, pensando nas características positivas e negativas e nos pontos fortes e fracos 
de cada um dos métodos. (...) Ao escolher, saiba que será preciso realizar as adaptações necessárias 
para que a aplicação seja viável, além de treinar os colaboradores envolvidos no processo. Mesmo 
com todas as técnicas, os resultados não aparecem caso eles não assimilem e realmente comecem a 
trabalhar seguindo esse conceito, que deve atravessar todo o processo produtivo da empresa, da 
aquisição feita ao fornecedor à entrega final ao cliente. 
9 Uma classificação pode envolver uma infinidade de critérios e a finalidade aqui proposta é facilitar a 
melhor compreensão da metodologia para fins tanto práticos quanto didáticos. Nos dizeres do 
constitucionalista e tributarista Celso Ribeiro Bastos (1995, p. 144): [a]s classificações não são certas 
ou erradas, mas sim convenientes ou inconvenientes. As inconvenientes são aquelas que, sem deixar 
de ser corretas, não apresentam qualquer utilidade prática. O critério último, pois, da validade das 
classificações é a sua utilidade.     
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A utilização das medidas de desempenho de um processo produtivo para 

identificar soluções em demandas jurídicas, a rigor, permite maior simetria de 

informações, aproximando técnicas de gestão de processos altamente difundidas 

junto à alta administração de uma empresa, com a área do direito. 

Partindo deste pressuposto, o custo revela-se um tema importante para o 

convencimento da implementação de um projeto complexo e inovador. É possível 

identificá-lo em qualquer uma das seguintes dimensões: (i) custo de pessoal; (ii) custo 

de instalações, tecnologia e equipamentos; e (iii) custo de materiais.  

Na área jurídica, o melhor exemplo desta variável como foco principal pode 

ser evidenciado em um fato recente, que corresponde ao pedido de substituição das 

garantias de depósito judicial pelo seguro fiança na esfera trabalhista, face ao novo 

entendimento do Conselho Nacional de Justiça10  e a consequente necessidade das 

empresas de liberação do seu fluxo de caixa, pelos problemas de receita enfrentados 

com a pandemia do covid-1911. 

  

 
10 EXECUÇÃO TRABALHISTA PODE TER SEGURO FIANÇA E FIANÇA BANCÁRIA COMO 
GARANTIA. O Conselho, por maioria, julgou procedente o pedido, declarando a nulidade dos arts. 7º 
e 8º do Ato Conjunto TST/CSJT/CGJT 1/2019. nos termos do voto do Conselheiro Mário Guerreiro. 
Vencidos os Conselheiros Tânia Regina Silva Reckziegel (Relatora), Emmanoel Pereira e Flávia 
Pessoa, que votavam pela improcedência do pedido. Lavrará o acórdão o Conselheiro Mário Guerreiro. 
Votaram os Excelentíssimos Conselheiros Dias Toffoli, Emmanoel Pereira, Luiz Fernando Tomasi 
Keppen, Rubens Canuto, Tânia Regina Silva Reckziegel, Mário Guerreiro, Candice L. Galvão Jobim, 
Flávia Pessoa, Maria Cristiana Ziouva, Ivana Farina Navarrete Pena, Marcos Vinícius Jardim 
Rodrigues, André Godinho, Maria Tereza Uille Gomes e Henrique Ávila. Não votou, justificadamente, o 
Excelentíssimo Conselheiro Humberto Martins. (CNJ – Processo nº 0009820-09.2019.2.00.0000, 
Relator: Gab. Cons. Tânia Regina Silva Reckziegel, Data de Julgamento: 27/03/2020, 6ª Sessão Virtual 
Extraordinária). 
10 Originalmente, o pedido do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular 
e Pessoal (Sinditelebrasil) visava suspender os artigos 7º e 8º do Ato Conjunto TST/CSJT/CGJT nº 
1/2019, que dificultavam a substituição de depósitos recursais na esfera trabalhista pelos seguros e 
cartas de fiança, prejudicando a participação das empresas do setor de telefonia no leilão do 5G. A 
medida, no entanto, beneficiou todo segmento empresarial que pôde aplicar os recursos destinados 
aos depósitos nas suas atividades face à pandemia causada pela covid-19, como constatou o 
conselheiro Mário Guerreiro em seu voto, ao concluir que a liberação das quantias “contribuiria para a 
geração de riquezas na quadro atual, em que o país tenta se recuperar da grave crise econômica 
vivenciada nos últimos anos”. 
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A confiabilidade é caracterizada pelo nível de segurança dos serviços 

executados, economizando dinheiro com despesas indesejáveis. As boas práticas 

introduzidas pela empresa especializada em comércio eletrônico Mercado Livre, em 

2016, atingindo a desjudicialização em 98,9% dos casos, são um bom exemplo desta 

variável como destaque, no projeto implementado pela área jurídica. Ao alterar o nome 

do departamento contencioso cível para área de resolução de disputas, focou em 

resolver os problemas dos consumidores para que mantivessem a confiança nos 

serviços prestados pela empresa (FREITAS, 2019).  

A qualidade tem como direcional agir corretamente, para evitar erros na 

implementação do projeto, adotando condutas que deem credibilidade ao produto ou 

ao serviço que será oferecido. Um exemplo desta variável como foco principal na área 

jurídica é o projeto de implantação da computação cognitiva e inteligência artificial, 

pela plataforma de serviços Watson da IBM, iniciado em 2015 e ainda em 

desenvolvimento no departamento jurídico do Banco Bradesco, visando à realização 

de defesas processuais e ao atendimento de consultas jurídicas com o menor índice 

de erro possível (MATSU, 2015). 

A rapidez significa a preocupação em implementar uma solução que melhore 

o tempo de entrega do produto ou serviço oferecido, pela agilidade na operação 

interna ou na tomada de decisão. Um exemplo da área jurídica contendo esta variável 

como a principal é a automatização das consultas trabalhistas da Rede Carrefour de 

Supermercados, em 2017, permitindo que os empregados acessassem, com um 

aplicativo, as dúvidas e orientações relacionadas à matéria para o imediato 

esclarecimento (informação verbal)12. 

  

 
12 Notícia fornecida por Sandra Gebara, no IX Congresso Nacional da GEJUR e do FDJUR, em 12 de 
setembro de 2017. 
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A flexibilidade em um projeto tem como objetivo apresentar alguma mudança 

por meio de alternativas, considerando as variáveis de tempo, modo e lugar. Um 

exemplo de principal preocupação com esta variável foi o processo de internalização 

das defesas do jurídico trabalhista do Banco Itaú-Unibanco, em 2018, com a 

implementação da metodologia ágil13, que promoveu uma transformação cultural na 

área, por um novo modo de trabalho que eliminou a relação de comando e controle, 

permitindo aos advogados agirem com autonomia, focando nas necessidades do 

cliente (GONZALES, 2020). 

 

2.3 MITIGAÇÃO DE RISCOS FUTUROS 

Na apresentação das soluções envolvendo os assuntos estratégicos da 

empresa, o gerente jurídico ou o advogado interno deve analisar, também, as 

possíveis consequências para cada um dos caminhos a serem seguidos. A princípio, 

duas são as alternativas: evitar ou enfrentar os problemas identificados.  

Ao escolher por evitar o problema, a ponderação é decorrente do exame do 

custo e benefício que pode ser levado em três cenários distintos: (i) celebrar acordo 

sobre algo, visto que o valor transacionado é menor que o prejuízo ou ganho almejado; 

ou (ii) não fazer algo, por se revelar contrário aos valores da empresa ou, ainda, por 

trazer risco patrimonial, de imagem ou criminal14; ou (iii) fazer algo diferente, adotando 

uma alternativa que não tenha sido regulada ou que é permitida. 

  

 
13 Kepler e Oliveira (2019, p. 73-74) explicam o conceito: Lançado em 2001, o Manifesto Ágil agrupa 
quatro valores e alguns princípios a serem seguidos. Entre os valores apresentados no documento, 
estão os de que indivíduos e interações devem ser priorizados em relação a processos e ferramentas; 
a produtividade é mais valiosa que uma documentação complexa, colaboradores com clientes são mais 
importantes que contratos; e responder adequadamente às mudanças é preferível em vez de seguir o 
planejamento inicial. Desta forma, o objetivo é trazer os benefícios ágeis para a gestão de projetos e 
ainda para a administração do empreendimento, uma vez que a volatilidade do mercado exige 
respostas cada vez mais rápidas. Para isso, é preciso que a empresa seja flexível para se adaptar e 
saiba aproveitar novas oportunidades que aparecem.  
14 Heineman (2016, p. 229) pontua: A successful corporation must take risks – it must be creative and 
innovative. But it must also bound these risks with discipline. What the balance should be between risk 
taking and risk management – the proverbial “risk appetite”- should turn on a careful, thought-out set of 
decisions by corporate leader, including the GC. That balance can only occur if the corporation is 
capable of the intellectual breadth, analytical rigor, and operational excellence needed to assess and 
address constantly the diverse, indeed mind-boggling, set of risks facing a global corporation in a sound, 
but not musclebound, safety culture. 
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O Google, em 2008, adotou uma prática em que se buscou evitar o problema 

quanto às normas de censura do governo chinês. A despeito do compromisso global 

de liberdade de expressão e acesso à informação, aceitou as restrições de acesso a 

sites indesejados impostas pelo regime do Partido Comunista para que pudesse atuar 

naquele país, guiado inclusive pelos seus objetivos comerciais (HEINEMAN, 2016, p. 

216). 

Quando se objetiva enfrentar o problema, também, são três os cenários: (i) 

adotar as medidas para que a lei seja modificada; (ii) discutir a sanção, administrativa 

ou judicialmente; ou (iii) agir mesmo que haja risco, pois o benefício é maior que a 

penalidade. 

Pode-se citar, como exemplo de uma conduta de enfrentamento, o trabalho 

feito pela Associação Brasileira de Empresas Aéreas (ABEAR) para edição da Medida 

Provisória 863/18 (ABEAR..., 2018), convertida na Lei 13.842/19, que flexibilizou as 

regras para concessão e autorização de transporte aéreo regular, permitindo por 

consequência a oficialização do controle acionário chileno na LATAM, que já operava 

no país desde 2010, quando da fusão entre a TAM e LAN Chile. 

É importante enfatizar que o gerente jurídico e os advogados internos devem 

ter a preocupação, nos casos em que se tenha decidido por agir mesmo sabendo de 

uma possível sanção, de comportarem-se como verdadeiros guardiões da integridade 

e reputação organizacional (HEINEMAN, 2016, p. 55), evitando qualquer conduta que 

demande a uma ilegalidade que coloque em risco o patrimônio ou a imagem da 

empresa ou responsabilize civil e criminalmente as pessoas de sua gestão, 

independentemente do retorno financeiro envolvido. 

 Em que pese possam existir questionamentos acerca do grau de 

independência do advogado na tomada de decisões de risco, alguns procedimentos 

podem ser seguidos visando à implementação das melhores políticas de governança 

corporativa nas empresas. 
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No mercado americano, por exemplo, as empresas de capital aberto têm 

como melhores práticas de transparência organizacional fazer com que o responsável 

pela área jurídica reporte diretamente ao Conselho de Administração, além da 

expressa previsão legal desse profissional responder civil e criminalmente, inclusive, 

por eventuais problemas ou desvios de conduta da empresa de seu conhecimento e 

não relatados às autoridades competentes15. 

No Brasil, a evolução legislativa não chegou a esse nível, muito 

provavelmente por serem poucas as empresas de capital aberto que fujam dos 

controles de grupos familiares. Nesse sentido, Cooter e Schäfer (2017, p. 165) 

apontam um estudo realizado por Erica Gorga, estimando que, atualmente, 90% por 

cento das empresas brasileiras com ações em bolsa possuem um único acionista com 

mais de 50% do capital votante da empresa.  

Por outro lado, sobretudo após os escândalos de corrupção no país, foi 

possível identificar casos de responsabilização dos diretores por desvios de conduta 

da empresa que administrativamente deveriam ser melhores monitorados16, não 

isentando esse entendimento da responsabilidade dos advogados que eventualmente 

tenham conhecimento dos fatos e que, de alguma forma, tenham contribuído para 

conduta criminosa.  

  

 
15 Após o colapso da Enron e da Worldcom, o juiz Stanley Sporkin, ex-chefe do Departamento de 
Execução da Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio dos Estados Unidos (SEC), lançou a célebre 
questão: Where were the lawyers? Em um esforço para garantir que os advogados protegessem os 
investidores públicos, desempenhando um papel de guardião, o Congresso aprovou a Lei Sarbanes-
Oxley, em 2002. Entre outras coisas, a lei exige que os responsáveis pelos departamentos jurídicos 
das empresas relatassem tais atos ao comitê de auditoria se ele ou ela não estivesse satisfeito com a 
resposta do CEO (In. BAGLEY; ROELLIG, 2013, p. 2). 
16 Filipe Magliarelli, sócio da Área de Anticorrupção, Compliance & Investigação do KLA-Koury Lopes 
Advogados, manifestou em seu artigo Compliance e Responsabilidade do Gestor, no Jornal Valor 
Econômico, de 21.08.2017: a omissão do gestor em repelir as condutas criminosas pode ser relevante 
para a imputação de sua responsabilidade penal, quando restar demonstrado que se tinha condições 
efetivas de impedir o resultado, e ainda assim nada foi feito (...) A cegueira deliberada tem sido 
gradativamente aceita pelos tribunais brasileiros para aferir a responsabilidade penal, principalmente 
em crime de lavagem de dinheiro. Foi usada pelo Supremo Tribunal Federal no caso Mensalão e 
também em recente julgamento relacionado à Operação Lava-Jato. 
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Dessa forma, ao profissional do direito que identificar eventual problemas 

éticos nas conduções dos negócios da empresa, com possível repercussão na esfera 

criminal inclusive, e cujos alertas por ele dados não sejam seguidos pela alta 

administração, torna-se aconselhável sair da empresa17 não havendo a obrigação de 

comunicar o fato às autoridades, face ao sigilo profissional exigido à função18. 

Seguindo a mesma linha de autonomia e imparcialidade, o gerente jurídico ou 

advogado devem assegurar, quando também componente de um órgão colegiado 

encarregado pela administração e gestão da empresa, que as suas decisões técnico-

jurídicas sejam inquestionáveis na assunção de um risco, por ser indiretamente um 

dos interessados. Nessa situação, é recomendável a contratação de um parecer 

externo, preservando seu grau de independência e isenção, peculiares à atividade 

jurídica corporativa19. 

 

 
17 Dan Cooperman, professor da Stanford Law School e ex-diretor jurídico da Apple e Oracle expressou: 
There is a professional duty not to be complicit in a criminal act, so if you believe that the corporation is 
violating the law, you really have no choice but to resign. (Compliant…., 2012, p. 16). 
18 Seguimos o posicionamento sobre o dever ético e legal do advogado não expor os seus clientes, 
ainda que a conduta seja ilegal. Greco e Rassi (2012, p. 14) manifestam semelhante entendimento ao 
opinar que: [o] advogado tem a seu favor (e contra ele às vezes) o dever do sigilo profissional, garantia, 
não apenas do exercício profissional, mas principalmente dos eventuais envolvidos em infração penal. 
Entendendo-se o contrário, comprometer-se-ia o Direito Constitucional à ampla defesa. Quem consulta 
um advogado não pode estar contando fatos a um delator. De outra forma, Romani Netto (2018, p. 123) 
desenvolveu sua tese de mestrado com racional diverso, concluindo que: [o] CEOAB permite o 
afastamento do sigilo em casos excepcionais, especificamente quando estiver presente uma justa 
causa, representada pelas situações de grave ameaça ao direito à vida e à honra do advogado, ou que 
envolvam sua defesa própria. O advogado de operações que, no exercício de sua profissão, dá 
andamento a uma operação solicitada pelo cliente, e, por consequência da solicitação de seu 
representado, depara-se com o risco de contribuir com a prática de crime e figurar na condição de 
coautor ou partícipe do mesmo, está diante de uma grave ameaça à sua honra à dignidade da profissão. 
Nesses casos, portanto, inexiste incompatibilidade entre o instituto do sigilo profissional e o dever de 
comunicação da operação aos organismos de inteligência financeira, pois o primeiro poderá ser 
legitimamente afastado. 
19 Lei nº 8.906, de 04 de julho de 1994: Art. 18. A relação de emprego, na qualidade de advogado, não 
retira a isenção técnica nem reduz a independência profissional inerentes à advocacia. Parágrafo único. 
O advogado empregado não está obrigado à prestação de serviços profissionais de interesse pessoal 
dos empregadores, fora da relação de emprego. CÓDIGO DE ÉTICA: Art. 2º (…) Parágrafo único: São 
deveres do advogado: (...) II- atuar com destemor, independência, honestidade, decoro, veracidade, 
lealdade, dignidade e boa-fé; (...) Art. 4º O advogado vinculado ao cliente ou constituinte, mediante 
relação empregatícia ou por contrato de prestação permanente de serviços, integrante de 
departamento jurídico, ou órgão de assessoria jurídica, público ou privado, deve zelar pela sua 
liberdade e independência. 
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2.4 CRIAÇÃO DE OPORTUNIDADES 

“Os mercados são inclementes” (KOTLER, 1999, p. 16) e tanto as empresas 

quanto os seus respectivos colaboradores devem estar em constante transformação, 

para sobreviver e evoluir em um mundo altamente competitivo e globalizado. 

O gerente jurídico ou o advogado interno deve, portanto, permitir-se identificar 

oportunidades, direta ou indiretamente relacionadas ao negócio, aumentando o 

escopo da sua visão, fazendo parte de um processo ativo de criação. 

A adoção desse papel exige muito trabalho e uma mentalidade disruptiva – 

não usual na área jurídica20 – a fim de possibilitar que o profissional tenha condições 

de liderar equipes multidisciplinares em projetos organizacionais estratégicos, 

rotineiramente voltados às necessidades de mercado e/ou do cliente. 

O processo criativo pode ser impulsionado, inclusive, por técnicas que 

estimulem o surgimento de novas ideias ou pontos de vista, como as metodologias 

clássicas utilizadas no meio empresarial que viabilizam o trabalho em equipe, 

desenvolvidas pelo publicitário americano Alex Osborn, quais sejam: brainstorming e 

o Osborn’s checklist 

A técnica do brainstorming (OSBORN, 1996) estimula o pensamento criativo 

com a realização de dinâmica de grupos para resolver problemas específicos, 

seguindo, basicamente, 4 etapas: (i) preparação: oportunidade em que se esclarece 

o problema a ser solucionado para os participantes, bem como as regras do processo; 

(ii) geração de ideias: consiste na etapa de geração de alternativas em quantidade e 

qualidade em um curto espaço de tempo, sem pré-julgamentos. (iii) síntese e 

aperfeiçoamento: momento em que as ideias são reunidas e filtradas; (iv) soluções: 

quando são escolhidas uma ou mais soluções, de acordo com o objetivo e a 

viabilidade. 

  

 
20 Susskind (2010, p. 90) comenta: Lawyers often overstate the extent to which the content of their work 
is creative, strategic and novel. Thomas Edison, best known for his invention of the light bulb, fearlessly 
noted that 'genius is 1% inspiration, 99% perspiration'. (...) If Edison allowed that such tiny fraction of 
his work was inspirational, I wonder about the possibility of lawyers' claims that most corporate work (to 
take an example) involves a higher level of creativity. 
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O Osborn’s checklist, posteriormente aprimorada por Eberle (1996) que criou 

uma sequência em um acrônimo scramper, oriundo do inglês que significa corrida, 

galope, fugir apressadamente, consiste em obter ideias com as seguintes perguntas: 

(i) S – Substituir: como é possível dar novos significados, abordagens, processos, 

posições, elementos, componentes, regras? (ii) C – Combinar: como criar ligas e 

conectar unidades, efeitos, recursos ou ideias? Como reunir diferentes produtos, 

tecnologias e/ou recursos para criar algo ou maximizar os benefícios oferecidos? Ao 

que isso pode ser associado? (iii) A – Adaptar: como adaptar seu produto para um 

novo uso? O que é similar, paralelo? Ao que pode ser comparado, imitado? Como 

inserir isso de forma eficiente em um novo contexto, de modo a encontrar novas 

aplicações e explorar novos mercados? (iv) M – Modificar: é possível atribuir a isso 

um novo ângulo? Alterar cor, movimento, som, odor, sentido e/ou forma? O que pode 

ser ampliado, reduzido, alterado ou fortalecido para tornar seu produto ou processo 

melhor? (v) P – Propor novos usos: é possível dar a isso uma nova utilidade, 

significado? Como inovar? (vi) E – Eliminar: como simplificar um produto ou processo 

e torná-lo mais eficiente? Quais características, componentes e regras podem ser 

eliminadas? É possível fazer algo reduzido e mais veloz? (vii) R – Reorganizar: é 

possível alterar o padrão, sequência ou layout? Mudar o ritmo ou transpor causa e 

efeito? É possível inverter os papéis, significados? Como podemos dar uma nova 

perspectiva? 

Embora a tentativa de uma abordagem diferenciada não possa ser 

implementada em todos os temas submetidos à análise jurídica, essa atitude, se e 

quando almejada, dará ao profissional uma vantagem competitiva em relação aos 

seus pares de diferentes áreas da empresa21. 

  

 
21 Siedel e Haapio (2011, p. 17) quando abordam sobre a capacidade do advogado proativo em agregar 
valor ao negócio, concluem da seguinte forma: This step encourages you to focus not only on preventing 
what is not desirable, such as future legal problems and their causes, but also on promoting what is 
desirable to enhance future opportunities.(...) All of these are critical to your ability to create and capture 
value and to your success in the market. From Coca-Cola’s secret formula to Nike’s Swoosh, hundreds 
of billions of dollars hinge on the legal strategies used to protect and exploit IP. As much if not more is 
likely to hinge on the relational capital and intangible assets embedded in contracts. 
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2.5 FIXAÇÃO DE INDICADORES DE DESEMPENHO  

Os resultados apresentados pelo gestor do projeto devem preferencialmente 

estar suportados por dados mensuráveis em indicadores-chave de performance (KPI 

– key performance indicator), facilitando a compreensão dos impactos positivos ou 

negativos da medida adotada.  

Essa questão é o maior desafio no mundo jurídico, pela atuação nesta área 

estar tradicionalmente focada em conceitos subjetivos de competência profissional, 

como o melhor escritório de advocacia, os advogados de empresa mais admirados, 

os grandes advogados de escritório, dentre outros22. O conceito empresarial, 

diversamente, prima pela definição de indicadores objetivos de performance. 

Os KPIs oferecem métricas essenciais para manutenção do foco estratégico 

em um departamento. O ideal é que sejam definidos indicadores a serem trabalhados 

conjuntamente com as áreas envolvidas no projeto para demonstrar o sucesso da sua 

implementação. Geralmente, não passam de 10 KPIs (MILLER, 2019) e podem ser 

classificados em três campos distintos: financeiro, qualitativo e preventivo. 

Os indicadores financeiros têm a finalidade de analisar a eficiência financeira 

do projeto, possibilitando uma melhor administração do orçamento e auxiliando a 

tomada de decisões estratégicas, enquanto os indicadores qualitativos buscam 

analisar o desempenho junto às demais áreas da empresa, permitindo o 

aprimoramento dos processos com um trabalho eficiente e eficaz. 

Relativamente aos indicadores preventivos, pode-se dizer que contribuem 

para gerar a segurança jurídica de uma empresa, por análises preditivas, a fim de 

eliminar ou evitar possíveis riscos aos negócios. As métricas para assegurar uma 

abordagem mais consistente e objetiva podem: (i) registrar posições acordadas sobre 

risco em certas demandas e uma tabela de desempenho para cada posição diferente; 

(ii) definir um perfil de risco alvo para cada tipo de demanda; ou (iii) obter a melhor 

relação custo e benefício despendido. 

  

 
22 Nancy Strehlow (1981, p. 1020), diretora jurídica do Grupo Everest, ao tratar dos critérios de 
avaliação de competência de um advogado discorreu: (…) the legal profession has not yet agreed upon 
uniform standards for judging lawyer competence. Existing ABA standards, proposed reforms, and 
common-law decisions each set forth different criteria for judging lawyer ‘competence’. Moreover, no 
existing ‘competence’ standard is truly effective. 
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3 CASO DE NEGOCIAÇÕES CONTRATUAIS 

Marco Aurélio assumiu a responsabilidade pela gestão da área de contratos do 

departamento jurídico da empresa XPTO, conceituada na fabricação de bens de 

consumo duráveis. A sua equipe era formada por um advogado e um estagiário, tendo 

como principal cliente interno o departamento de compras, que administrava cerca de 

5 mil fornecedores.  

O envolvimento da área jurídica ocorria, basicamente, em três situações: (i) 

descumprimento contratual no fornecimento do produto; (ii) formalização de contratos 

de grandes operações, já comercialmente ajustadas; e (iii) problemas oriundos na 

cadeia produtiva do fornecedor.  

A equipe jurídica não era suficiente para atender as demandas e, por essa 

razão, terceirizava parte dos serviços aos escritórios de advocacia. Nos corredores da 

empresa, muito se discutia da necessidade do envolvimento do departamento jurídico 

na área de compras. Existiam defensores da tese que a própria área seria competente 

para contratar um escritório de advocacia diretamente para o auxílio dessa demanda. 

Acreditavam serem capazes de negociar melhores preços de honorários com a 

consequente obtenção de serviços mais qualificados. 

Estando ciente de que o seu sucesso e da sua equipe dependeria de uma 

mudança de visão do departamento jurídico, Marco Aurélio procurou mudar o foco 

reativo da sua área que, aparentemente, não gerava valor ao negócio, para uma 

atuação proativa, diretamente ligada à estratégia da empresa, a fim de que ela 

conseguisse maiores vantagens frente aos seus competidores. 

O processo de transformação não seria fácil, porém, entendia ser possível 

atingir se adequadamente fatiado, com uma metodologia de gestão jurídica proativa, 

dividida em 5 etapas: (i) análise do caso e identificação dos problemas; (ii) 

apresentação de soluções conjuntas com as áreas envolvidas; (iii) mitigação de riscos 

futuros; (iv) criação de oportunidades; e (v) fixação de indicadores de desempenho. 
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3.1 ANÁLISE DO CASO E IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS 

Nas reuniões com o departamento de compras, o gerente jurídico constatou 

que as atividades jurídicas na área compreendiam a celebração de diversos contratos, 

envolvendo negociações com os seus fornecedores para aquisição de produtos ou 

serviços, a fim de atender as necessidades administrativas ou de produção. 

Considerando que boa parte das vendas dos produtos da XPTO ao 

consumidor final, assim como a obtenção de resultados satisfatórios, eram frutos das 

boas negociações com os fornecedores, verificou que os compradores tinham a 

missão de adquirir materiais e serviços a um menor custo possível de transação23, 

mantendo a preocupação em satisfazer as exigências de qualidade e prazo 

acordados.  

  

 
23 Coase (1937, p. 391) analisou os custos de transação quando tratou da questão da natureza da 
firma, descrevendo a importância das relações contratuais: The main reason why it is profitable to 
establish a firm would seem to be that there is a cost of using the price mechanism. The most obvious 
cost of ‘organizing’ production through the price mechanism is that of discovering what the relevant 
prices are. This cost may be reduced but it will not be eliminated by the emergence of specialists who 
will sell this information. The costs of negotiating and concluding a separate contract for each exchange 
transaction which takes place on a market must also be taken into account. (…) It is true that contracts 
are not eliminated when there is a firm, but they are greatly reduced. A factor of production (or the owner 
thereof) does not have to make a series of contracts with the factors with whom he is co-operating within 
the firm, as would be necessary, of course, if this co-operation were as a direct result of the working of 
the price mechanism. For this series of contracts is substituted one. At this stage, it is important to note 
the character of the contract into which a factor enters that is employed within a firm. The contract is 
one whereby the factor, for a certain remuneration (which may be fixed or fluctuating), agrees to obey 
the directions of an entrepreneur within certain limits. The essence of the contract is that it should only 
state the limits to the powers of the entrepreneur; Within these limits, he can therefore direct the other 
factors of production. No entanto, ainda que, em tese, seja possível com o poder de barganha arcar 
com todos os custos de transação, restariam fontes primárias de incompletude fundadas nos custos de 
disciplina contratual, custos de redação do cláusulas contratuais e às contingências imprevistas, que 
levam a incompletude dos contratos, conforme Oliver Hart e Bengt Holmstrom relataram em sua obra 
célebre The Theory of Contracts (1986, p. 90-91).  
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Todavia, observou que boa parte das contratações era focada exclusivamente 

em produtos ou serviços de menor preço, deixando a qualidade e a confiabilidade da 

negociação em segundo plano. Os processos de licitação eram por carta convite, 

direcionadas aos fornecedores indicados pela área requisitante, ou de conhecimento 

do comprador ou, ainda, mediante pesquisa de mercado, inexistindo obrigatoriedade 

em analisar a capacidade técnica e/ou financeira dos candidatos para entrega do 

produto ou serviço24. 

Constatou que a preocupação da área de compras com a formalização de 

contratos era baixa, cerca de 40%. Os motivos justificados eram a pressão da XPTO 

por seleção rápida de fornecedores e a existência de procedimentos complexos para 

celebração dos instrumentos que exigiam: (i) a negociação de cláusulas contratuais; 

(ii) o acompanhamento na coleta de assinatura e identificação dos procuradores, que 

deveriam rubricar as mais de 15 folhas do contrato; e (iii) o armazenamento de 

documentos físicos. 

Além disso, averiguou que a requisição de produtos e serviços elaborada pela 

área interessada não era padronizada, embora fosse um documento complementar 

ao contrato de fornecimento. Rotineiramente, aspectos importantes como, por 

exemplo, relacionados aos indicadores de performance, sistemática de 

acondicionamento dos materiais e penalidades contratuais deixavam de ser 

mencionados. 

  

 
24 Constata-se que a XPTO negligenciava as estruturas de gestão e governança que Williamson (1981), 
em uma evolução à Teoria da Firma de Coase, também os considera como custos de transação 
devendo a sua eficiência ser almejada, a fim da empresa conseguir uma vantagem competitiva. Ele 
manifestou: Economic approaches to the study of organization, transaction cost analysis included, 
generally focus on efficiency. To be sure, not every interesting organizational issue can be usefully 
addressed, except perhaps in a minor way, in efficiency terms. A surprisingly large number can, 
however, especially if transaction cost aspects are emphasized. This is accomplished by making the 
transaction-rather than commodities-the basic unit of analysis and by assessing governance structures, 
of which firms and markets are the leading alternatives, in terms of their capacities to economize on 
transaction costs (p. 549). 
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Nas grandes negociações, confirmou que os contratos eram pactuados após 

o fornecedor iniciar as suas atividades, comprometendo o ajuste de obrigações 

acessórias afetas à qualidade do produto ou serviço, tão ou mais importantes que o 

próprio preço e prazo de entrega negociados, uma vez que o seu descumprimento, 

inclusive, poderia acarretar a responsabilização da alta administração da XPTO em 

eventual vício ou defeito do produto no mercado consumidor25. 

Todo processo de negociação, desde a seleção do fornecedor até a sua 

efetiva contratação era demorado. Levava cerca de 90 (noventa) dias para situações 

de complexidade menor e, no mínimo, 180 (cento e oitenta) dias para os demais 

processos, podendo chegar a até 2 (dois) anos, ao se tratar de um componente 

estratégico, com necessária certificação de qualidade de atendimento às normas 

técnicas. 

Outra questão pontuada foi o regular atraso de pagamento da empresa que, 

em muitos casos, comprometia a situação econômica dos fornecedores, provocando 

desgastes no relacionamento comercial, inicialmente idealizado como duradouro.  

Ouviu que, várias vezes, a empresa se envolveu em negociações junto às 

instituições financeiras, subfornecedores e sindicatos da categoria, para não ter a sua 

produção interrompida, face aos problemas financeiros dos fornecedores, incapazes 

de quitar suas dívidas de empréstimo, contratação de insumos ou despesas de 

pessoal. 

Nos casos em que a XPTO suspendeu a sua produção por falta de entrega 

dos insumos e serviços de seus fornecedores, amargou prejuízos com a incidência de 

penalidades cobradas pelos seus clientes, pagamento de horas extras aos seus 

empregados para concluir a fabricação do bem, danos de imagem, além de outros 

custos indiretos como água e energia elétrica. 

  

 
25 Um clássico exemplo focado na redução de custo no fornecimento de produtos e serviços sem a 
preocupação com a sua qualidade ocorreu em 2007, com responsabilização da alta administração da 
empresa, ocorreu quando a Mattel recolheu 1,5 milhões de brinquedos da Fisher-Price no mundo, por 
problemas de qualidade envolvendo a utilização de tinta à base de chumbo em seus produtos, passíveis 
de causar danos à saúde das crianças. O processo de recall de todos os produtos teve um gasto 
estimado de U$ 30 milhões, além de provocar uma queda das ações da empresa em 9% na Bolsa de 
Nova York. Na época, a então coordenadora-executiva do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor 
– IDEC, Marilena Lazzarini manifestou: Infelizmente uma decisão de produzir na China para ter mais 
lucro tomada por uma grande empresa acabou trazendo problemas para os consumidores. (Mattel..., 
2007, Economia, p. B16). 
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Ao consultar a área financeira para entender os motivos do não pagamento 

ao fornecedor, soube que ocorria, basicamente, por: (i) problemas no fluxo de caixa 

da XPTO; (ii) encaminhamento tardio das faturas para pagamento pela área 

requisitante ou fora dos padrões exigidos pela empresa; ou (iii) ordens de bloqueio 

determinadas pelas instituições financeiras, que penhoravam os recebíveis do 

contrato de fornecimento. 

Asseverou, por fim, que todos esses problemas eram levados ao 

conhecimento do departamento jurídico em um estágio avançado de criticidade e o 

papel do advogado limitava-se a minimizar os prejuízos, atuando de forma reativa. 

 

3.2 APRESENTAÇÃO DE SOLUÇÕES CONJUNTAS  

Com a finalidade de uma atuação proativa do departamento jurídico, buscou 

reduzir as assimetrias nessas negociações com os fornecedores e dedicou-se aos 

critérios competitivos que mais interessavam a empresa, quais sejam: (i) custo; (ii) 

confiabilidade; (iii) qualidade; (iv) flexibilidade; e (v) rapidez. 

 

3.2.1  Custo 

Os serviços jurídicos requisitados aos escritórios de advocacia eram de alto 

valor e a redução do preço pouco provável, quer seja pela importância da negociação 

comercial, quer seja pelo tempo de dedicação necessário do profissional. 

Contribuía para este fato a sistemática de cobrança desses prestadores por 

honorários fixados em hora trabalhada e não pela redação do contrato. Embora, 

aparentemente, essa situação pudesse ser solucionada com um teto de remuneração, 

as idas e vindas de uma minuta, em negociações conduzidas esparsamente, 

dificultavam o controle e a definição do correto valor, ocasionando invariáveis 

questionamentos pela empresa.  
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Assim, em uma gestão proativa, tornou-se desejável que boa parte da 

elaboração e negociação dos contratos fosse executada internamente26, pelo seu 

advogado designado para função27. 

A especialização desse serviço exigiu uma customização da atividade e, 

portanto, foi importante definir um processo, separando-se contratos cuja negociação 

de cláusulas contratuais fosse exigida, daqueles em que essa dedicação se revelasse 

desnecessária. 

Ao fazer o levantamento do histórico de contratações da XPTO, constatou-se 

que cerca de 80% das negociações com fornecedores tratavam de temas 

exclusivamente afetos às questões comerciais relacionadas ao preço, prazo e forma 

de entrega, índice de reajuste, penalidades e vigência do contrato. 

Por essa razão, entendeu que a demanda ao departamento jurídico por 

contratos poderia ser solucionada com a padronização de cláusulas contratuais, 

prevendo situações jurídicas comuns e viabilizando que as questões mercantis 

fossem tratadas exclusivamente pela área de compras da empresa, sem a 

participação direta da área jurídica. 

  

 
26 Tellmann (2017, p. 123) trata essa questão como uma oportunidade para redução de custos. Usando 
como exemplo os contratos de relação de consumo, expressa: Work that is categorised as high value 
but low risk is an opportunity, This category often contains work that generates significant returns but 
can be handled with little or no lawyer involvement. An example from a sales-driven consumer products 
context might include standard form customer contracts for consumer or small retailer customers. These 
contracts are clearly value generative to the business but assuming none of the terms in the agreements 
are alterable, they are also low risk. 
27 The efficiency you generate by having specialists on your team is not just about saving on the legal 
fees you pay. It is as much, if not more, about the indirect but equally real gains you make putting the 
right resources to work on the right tasks. Excellent outside counsels are most certainly an important 
part of your mix. But good internal specialists can save you enormous sums via the strategic input and 
the value they bring to the management of external counsel. How many specialists do you need? 
Depending on the size of our legal team and company, the number of specialists in each risk area can 
range from one person to dozens, or perhaps more in large companies in highly regulated areas. But 
you can certainly save enormous expense and generate far better outcomes in your core risk areas by 
in-sourcing specialists to help lead and manage your efforts. (TELLMANN, 2017, p. 85). 
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Sob o aspecto jurídico, o objetivo seria atingido com redações contratuais 

simples, evitando-se cláusulas abertas28, que levariam a uma imprecisão quanto à 

interpretação de um termo. A exceção poderia ocorrer quando: (i) as partes 

estivessem diante de um impasse sem solução e a cláusula não fosse significativa ao 

ponto de prejudicar o negócio; ou (ii) houvesse um entendimento pacificado nos 

tribunais sobre o conceito do termo subjetivo aplicado29. 

Quando a presença do advogado fosse imprescindível, o profissional interno 

auxiliaria com maior afinco essa atividade, dado ao menor volume de negociações, 

ajustando internamente as cláusulas padrões ou por contratação de um escritório 

externo, se a complexidade das negociações assim exigisse. 

 

3.2.2 Confiabilidade 

Como relatado, não eram poucos os casos em que a atividade se iniciava sem 

a formalização do instrumento, gerando indesejáveis riscos jurídico, financeiro e de 

imagem à empresa. 

O principal problema vencido neste caso foi a definição de um procedimento 

confiável a ser seguido pelos diversos departamentos da empresa, com a quebra de 

paradigmas.  

Assim, juntamente com a área de compras, foi redesenhado um procedimento 

de seleção dos fornecedores, simplificando o modelo de contratação, para tornar a 

conclusão do negócio o mais ágil e seguro possíveis.  

  

 
28 São chamados de cláusulas abertas as redações contratuais que conferem autonomia ao juiz quanto 
à solução da questão, por conterem conceitos subjetivos em sua redação. Segundo Eric Posner (2010, 
p. 28), a estratégia de escrever um contrato menos ambíguo tem duas motivações: (i) desencorajar as 
partes a externalizar os custos de interpretar o contrato em juízo; e (ii) desencorajar as partes a, 
propositalmente, esconder informação da outra. 
29 Goldberg (2006, p. 99) manifesta: I criticize the invocation of ‘good faith’ and ‘reasonable’ or ‘best’ 
efforts to overcome the consideration problem. My concern was not so much with the question of 
whether or not there was an enforceable contract. Regardless of which way the courts decided the 
particular cases, future parties could adapt to the decisions, and determine what hoops they must jump 
through to make their arrangement enforceable (or not, if they so desired). At least, they could do so if 
they could count on courts not to keep moving the hoops.  
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Motivado pelos modelos de contratação das instituições financeiras, elaborou-

se um formulário de cadastramento, em que qualquer fornecedor interessado ou 

procurado pela XPTO para fornecer um produto ou serviço, previamente preencheria 

com as informações para análise da sua capacidade financeira, comprometendo-se a 

disponibilizar documentos adicionais se necessário fosse. 

Naquele mesmo ato, seriam apresentadas as condições de uma contratação, 

onde o fornecedor teria a oportunidade de manifestar a sua concordância às regras 

estabelecidas pela empresa, antes mesmo de iniciar o processo de licitação, para que 

a relação jurídica, quando firmada, fosse justa, transparente e sustentável. 

Adicionalmente, houve a instauração de um procedimento visando avaliar 

anualmente a situação econômico-financeira dos fornecedores cadastrados, 

contemplando análise de balanço, pesquisa de mercado e consulta aos órgãos de 

proteção e restrição ao crédito. 

Na eventual recusa das condições de contratação padronizadas pela 

empresa, as cláusulas poderiam ser discutidas se: (i) tratassem de um fornecedor 

potencialmente estratégico; e/ou (ii) não houvesse um concorrente nesse mercado.  

Aos demais casos, o fornecedor não faria parte do processo seletivo ou 

haveria expressa observação de que uma possível contratação exigiria a discussão 

de cláusulas contratuais, antes do início da relação jurídica. 

O processo de licitação seria iniciado somente com os fornecedores 

cadastrados e de capacidade técnica e financeira comprovadas. O pedido de 

contratação feito pela área requisitante passaria a seguir um formulário previamente 

padronizado pelos departamentos jurídico e de compras, que integraria o contrato 

como documento complementar.  

Os três finalistas com menor preço seriam direcionados à área requisitante 

que avaliaria a qualidade do produto e serviço fornecido, sendo certo que os 

impedimentos apresentados pela área e sem a possibilidade de solução pelo 

fornecedor custariam a sua eliminação. 

Assim, começou-se a garantir que o vencedor do processo licitatório fosse 

somente aquele que, cumulativamente, preenchesse as três características 

necessárias para contratação: (i) melhor preço; (ii) qualidade técnica aprovada; e (iii) 

capacidade financeira averiguada. 
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A formalização da contratação passou a ocorrer por um termo de adesão de 

uma única página30, fazendo referência ao clausulado de plena e prévia ciência do 

fornecedor quando da assinatura do formulário de cadastramento e ao formulário de 

requisição do serviço e outros documentos correlatos que acompanharam o processo 

licitatório. Neste termo, eram preenchidas as questões mercantis negociadas: (i) 

preço; (ii) prazo; (iii) serviço e produto contratado; (iv) índices e forma de reajuste; e 

(v) nível de eficiência esperados na atividade contratada, além de possíveis 

penalidades ou bonificações. 

Todo o procedimento foi devidamente formalizado em normativos internos, com 

a preocupação de transmitir o conhecimento nos treinamentos de profissionais da 

área de compras designados para a função. 

 

3.2.3  Qualidade  

Especificamente na área jurídica, a qualidade na elaboração de um contrato 

seguiu a regra dos 4 Cs: Claro, Correto, Coerente e Conciso (GERMANO, 2005). O 

contrato é claro quando a redação de cláusulas contratuais segue uma linguagem 

objetiva e de fácil compreensão entre as partes. Está correto quando todos os 

principais riscos identificados em uma relação jurídica foram efetivamente expostos e 

colocados em minuta. É coerente quando representa a vontade das partes. Está 

conciso quando limitado ao objeto do contrato e ao risco do negócio identificado pelas 

partes. 

No segmento empresarial, é comum afirmar que as variáveis preço, qualidade 

e tempo nem sempre estão alinhados, muito embora este seja o desejo do 

administrador. Essa verdade também é aplicada aos contratos. 

  

 
30 A ideia de simplificação de formulários em uma única página é muito difundida na administração de 
empresas americanas por desafiar as pessoas a reduzir as suas ideias aos seus mínimos essenciais, 
de forma a garantir a compreensão dos destinatários. Segue a filosofia instituída por Ronald Reagan 
quando presidente dos Estados Unidos, nos anos 80, que solicitava resumos limitados em uma única 
página. (BALDONI, 2010). 
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Por essa razão, a análise dos ganhos diretos e indiretos de cada negócio 

passou a ser levada em consideração pela área jurídica, cuja aceitação das cláusulas 

padronizadas não foi possível pelo fornecedor. Em sendo um contrato de risco 

elevado conforme análise prévia das áreas jurídica, compras e departamento 

requisitante, fez-se a exigência da opinião de um escritório de advocacia 

especializado. Se o serviço necessitasse ser executado rapidamente para conclusão 

do negócio, o advogado interno poderia terceirizar a uma banca de advogados ou 

trabalhar conjuntamente com eles31.  

A realização de uma atividade de alto risco de forma isolada não seria 

recomendável, nem mesmo ao próprio gerente jurídico com larga experiência na área, 

por três razões: (i) risco de não visualizar questões que poderiam ser facilmente 

notadas por outro profissional; (ii) possibilidade de encontrar alternativas meio a uma 

segunda opinião; e (iii)  possibilidade de reduzir o tempo para conclusão dos trabalhos, 

com eliminação de tarefas com temas que já podem ser de conhecimento do outro 

colega32. 

  

 
31 Ao tratar das atividades de alto risco e alto valor agregado, Tellmann (2017, p. 124) posicionou-se: 
These comprise the core work of the legal department. Work in this category is either tied to the core 
legal risk areas that were discussed earlier in this book or is closely associated with the company’s 
strategic objectives. It should be handled and given personalised attention by the best placed internal 
experts, so that risks can be minimised preventatively and solutions arrived at pragmatically. Leverage 
outside legal counsel as appropriate to supplement your internal legal team. 
32 Gardner (2020) compartilha do mesmo entendimento, ao expor: For many people, the term ‘efficient 
collaboration’ seems like an oxymoron. “How,” they ask, “can getting a bunch of people involved in a 
task ever be quicker and more streamlined than doing it by myself?” The short answer is, “It depends.” 
If you’re working on a low-risk, routine matter in which you are the clear expert and no innovation is 
necessary, then pulling a team into the effort may be a waste of time. Then again, consider this response 
from one of our survey participants: Generally speaking, the benefits of collaboration include getting 
‘ahead’ of problems (especially when that collaboration is with the business units), and avoiding 
unnecessary duplication of work. Also it opens the doors to better efficiencies. One good example is 
that by collaborating with both the business units and other attorneys, we created a questionnaire that 
the business people would complete prior to sending legal development agreements. This has helped 
tremendously in streamlining the work, producing quicker responses from Legal, and cutting down on 
the number of draft development agreements that end up getting passed back and forth. 
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3.2.4 Flexibilidade  

Quando a presença do advogado era imprescindível, o profissional interno 

pôde trabalhar com maior afinco nessa atividade, dado ao menor volume de 

negociações, participando ativamente, desde o início do processo de contratação, de 

maneira assertiva, independente e sem rodeios. 

Em processos de alta criticidade, definiu-se que as negociações deveriam ser 

cooperativas, onde as partes passariam a ser corresponsáveis pelos resultados 

obtidos, participando tanto dos lucros quanto dos prejuízos eventualmente 

provenientes. A assimetria de informações deixou de existir, podendo o advogado 

atuar na formalização de um contrato de natureza relacional33. 

Nesses contratos relacionais, por assim dizer, em que inexiste penalidade 

pelo descumprimento de uma obrigação contratual, poderiam ser constatados ganhos 

financeiros, de mercado e de tempo de entrega, como já havia no segmento de 

construção civil (Contratos de Aliança), quanto na produção industrial (Consórcio 

Modular para produção de caminhões Volkswagen em Resende, ou o processo de 

desverticalização produtiva de aeronaves da Embraer). 

Por essa razão, os contratos relacionais passaram a ser buscados nas 

negociações, seguindo uma tendência nas relações empresariais, como relatado por 

Ronaldo Porto Macedo, em seu livro Contratos Relacionais e Defesa do Consumidor 

(2007, p. 114).  

  

 
33 Sobre os modelos de negociação, Pinheiro (2017, p. 24-32) expressa: Existem basicamente dois 
modelos de negociação ou duas formas de negociar: a competitiva e a cooperativa.(...)Quanto menor 
a transparência entre as partes, o que é comum em negociações competitivas, maior será a assimetria 
de informações. E quanto maior a transparência entre as partes, o que tende a ser incompatível com o 
modelo de negociação competitiva, menor será a assimetria de informações.(...) Assim, enquanto na 
negociação competitiva as partes competem e barganham, na negociação cooperativa as partes 
cooperam na busca da melhor decisão possível em que ambas as partes possam sair ganhando, ou 
seja, o chamado ganha-ganha. 
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3.2.5 Rapidez 

Com a adoção do cadastro prévio dos fornecedores, que previamente 

concordavam com as cláusulas contratuais que disciplinavam o contrato de 

fornecimento e a consequente padronização dos formulários de requisição dos 

serviços que norteavam o processo de contratação, a licitação, além de mais segura, 

passou a ser ágil. 

A assinatura digital implementada nos formulários diminuiu o tempo 

despendido com o fluxo logístico, visto que todos os documentos passaram a ser 

eletrônicos, além de eliminar a guarda física de arquivos que tanto incomodava a área 

de compras. 

Todas as ações proativamente implementadas na transformação do processo 

de trabalho impactaram diretamente na redução do tempo médio de contratação de 

um fornecedor em cerca de 30%, sendo o motivo de principal satisfação com esta 

variável na implementação deste projeto. 

 

3.3 MITIGAÇÃO DE RISCOS FUTUROS 

Partindo-se do princípio que nenhum contrato, por mais complexo que seja, é 

perfeito34, a preocupação do advogado interno consistiria em se atentar aos riscos 

relevantes à empresa, definindo um modelo de cláusulas preventivas. 

A padronização de cláusulas, portanto, disciplinaria questões de 

responsabilidade civil e trabalhista do produto ou fornecimento do serviço, exigências 

específicas ao cumprimento da legislação ambiental e compromissos de não 

utilização de mão de obra escrava ou infantil, além de tratar do término do contrato. 

Também haveria expressa vedação ao penhor de recebíveis ao contrato sem prévia 

comunicação à XPTO e a possibilidade de dedução de pagamentos e adiantamento 

de valores para fazer frente às obrigações trabalhistas ou da cadeia de 

subfornecedores.  

  

 
34 De fato, contratos são incompletos porque os custos de transação proíbem as partes de colocarem 
todas as obrigações relevantes, isto é, maximizadoras de valor no contrato. A teoria dos Contratos 
Incompletos estipula que os custos de transação significam que o investimento não é verificável por 
uma Corte, então, as partes não ganham nada ao colocar o investimento ótimo no contrato. (POSNER, 
2010, p. 48-58). 
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Adicionalmente, garantiria que todos os fornecedores a serem contratados 

teriam capacidade técnica e financeira para prestação do serviço ou fornecimento do 

produto, reduzindo o risco de não atendimento à demanda estabelecida pela XPTO. 

Relativamente ao descumprimento contratual, vez que a discussão no 

judiciário mostra-se inviável face à lentidão e publicidade dos processos, adotou-se a 

seguinte estratégia: (i) para os contratos de alto valor, elegeu-se uma câmara de 

arbitragem conceituada, para mediação ou litígio que eventualmente pudesse 

envolver a relação comercial; e (ii) para os contratos de baixo valor, instituiu-se o 

negócio jurídico processual. 

O negócio jurídico processual, disciplinado no artigo 190 do Código de 

Processo Civil, permitiu que o departamento jurídico definisse um rito processual 

capaz de: (i) eliminar recursos protelatórios; (ii) manter o processo sob sigilo de justiça; 

(iii) reduzir o prazo para apresentação de defesas; e, principalmente, (iv) instituir a 

obrigatoriedade da realização de uma audiência de conciliação prévia, antes do 

ingresso de qualquer ação de cobrança. 

O novo processo de contratação foi possível também ser aplicado aos 

fornecimentos em andamento. Encaminhou-se uma carta aos fornecedores 

acompanhado das cláusulas contratuais padronizadas, termo de adesão e um 

formulário de recadastramento para que fossem inseridos os dados cadastrais e 

houvesse, consequentemente, concordância as novas regras. 

Como esperado, 80% dos fornecedores assinaram os documentos sem 

contestar as novas regras. Os outros 15% concordaram em parte com as cláusulas. 

Os apontamentos puderam ser negociados caso a caso e não demandaram muito 

tempo da equipe jurídica ou de compras.  

Por fim, aqueles que recusaram terminantemente as cláusulas, 

coincidentemente, não tinham contrato para o fornecimento. O risco, que até pouco 

tempo era desconhecido, passou a estar devidamente mapeado. Se, antes, 60% dos 

fornecedores não possuíam a relação jurídica devidamente formalizada, o índice 

reduziu para apenas 5%. 
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3.4 CRIAÇÃO DE OPORTUNIDADES 

Ao discutir o sistema de pagamento junto aos fornecedores, em reuniões de 

brainstorming, Marco Aurélio constatou que os problemas da empresa e dos 

fornecedores com o fluxo de caixa e a desorganização no encaminhamento das notas 

fiscais prejudicavam o regular desempenho dos negócios. 

Em conversas com os seus colegas do mercado financeiro, descobriu que 

poderia, facilmente, solucionar esse problema desenvolvendo uma parceria com as 

instituições financeiras renomadas no mercado. 

A XPTO, como empresa conceituada no segmento de bens duráveis, tinha 

vasta linha de crédito no mercado financeiro, com taxa de juros muito menores do que 

os seus fornecedores. 

Assim, por um acordo operacional, os recebíveis junto à XPTO poderiam ser 

cedidos a uma instituição financeira pelos fornecedores, sem cláusula de coobrigação, 

com uma taxa de desconto inferior aos juros de mercado35. 

Pela exclusividade dos serviços de compra de recebíveis, a instituição 

financeira arcaria com os custos de desenvolvimento de um software de sistema de 

pagamentos que eliminaria o trânsito de notas fiscais na empresa. Adicionalmente, 

concederia taxa de juros mais baixa a própria XPTO em novas contratações, além de 

aumentar a linha de crédito do seu capital de giro. 

Dessa forma, a solução apresentada para o fornecedor: (i) eliminaria possível 

constituição de penhor de recebíveis, sem o conhecimento da empresa; (ii) seria 

financeiramente viável, pois conseguiria obter crédito com uma taxa de juros menor; 

e (iii) fortaleceria a parceria, objetivo sempre almejado pela área de compras. 

Para a XPTO o acordo tornava-se importante: (i) por solucionar os problemas 

de fluxo de caixa, com a ampliação da linha de crédito da empresa a uma taxa de 

juros menor; ou (ii) por eliminar o extravio de notas fiscais, face ao novo software que 

substituiu trânsito físico de documentos pelos documentos digitais, sem qualquer 

investimento adicional. 

  

 
35 A operação de cessão de recebíveis tem o custo financeiro inferior ao fornecedor por três motivos: 
(i) envolver créditos performados, ou seja, de reconhecida exigibilidade pelo sacado, no caso a XPTO; 
(ii) reduzido risco de inadimplência da XPTO junto ao mercado financeiro; e (iii) por não incidir IOF, 
tendo em vista o reconhecimento desta operação não ser considerada de natureza financeira para fins 
tributários, conforme Ato Declaratório Interpretativo RFB nº 11/2016. 
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3.5 INDICADORES DE DESEMPENHO 

Os reportes dos indicadores de desempenho (KPIs - key performance 

indicators) têm como finalidade oferecer métricas essenciais para condução do 

departamento jurídico em campos estratégicos. Para este caso, foram definidos os 

seguintes indicadores a serem aplicados exclusivamente na área jurídica: 

 

a) Indicadores Financeiros - Custo: com o objetivo de analisar a eficiência financeira 

do departamento jurídico mês a mês. Utilizaram-se dois indicadores: (i) gasto total de 

honorários com escritórios terceirizados dividido pelo número de contratos; e (ii) 

despesas previstas/orçadas versus despesas reais. 

 

b) Indicadores Preditivos - (i) Tempo de resposta: tendo como finalidade medir a 

eficiência do novo processo de contratação de fornecedores, passou a se medir, 

mensalmente, o tempo médio de análise de contratos pelo departamento jurídico; (ii) 

Risco: para eliminar ou evitar possíveis riscos aos negócios, estabeleceu-se como 

indicador a razão entre o número de contratos formalizados pelo número de 

contratações existentes; (iii) Suporte indireto aos negócios: o objetivo foi medir os 

auxílios indiretos do departamento jurídico na área de compras face à conscientização 

jurídica proporcionada. O indicador utilizado foi mensuração do tempo que a área 

jurídica não despendeu face à consciência jurídica adquirida pela área de negócios 

da empresa. 

 

c) Indicadores Qualitativos - (i) Qualidade de trabalho: a mensuração dessa atividade 

foi definida com os indicadores de número de entradas de ações judiciais e de 

quantidade de improcedências em demandas jurídicas; (ii) Satisfação do cliente: para 

construção do indicador foram seguidos os seguintes passos: (1) definição das 

características apropriadas pelas quais os clientes internos poderiam avaliar a equipe 

interna, como: disponibilidade, simpatia, pragmatismo, comercialidade, vontade de 

ajudar, capacidade de gerenciar as partes interessadas; e (2) avaliação dos membros 

da equipe, considerando as notas atribuídas, comparando-se a melhora, piora ou 

manutenção do indicador semestralmente. 
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A definição dos indicadores permitiu ao gerente jurídico acompanhar a 

eficiência das mudanças por ele implementadas, trazendo também a fácil 

compreensão da alta administração em relação ao direcional estratégico estabelecido 

na área jurídica que, definitivamente, deixou de atuar reativamente para agir 

proativamente, visando um melhor resultado à empresa. 
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4 CASO DE ADMINISTRAÇÃO DO CONTENCIOSO 

Antonino Pio assumiu a gerência do jurídico da SPZ, empresa de grande porte 

na área de vendas, com 6 regionais distribuídos no país e aproximadamente 5 mil 

empregados. Com uma equipe formada por dois advogados e um estagiário, foi a ele 

dado o desafio de melhorar o contencioso trabalhista. 

A alta administração demonstrava inconformismo com as constantes derrotas 

em, aproximadamente, 80% das causas. Atribuía-se ao jurídico a culpa pelo péssimo 

desempenho, assim como pelas demandas trabalhistas ingressadas por boa parte dos 

ex-empregados contra a empesa. 

Era clara a missão dada ao gerente jurídico para reduzir: (i) a provisão 

trabalhista; (ii) o número de entrada de reclamações; e (iii) as despesas anuais de 

custeio do processo.  

O novo gerente jurídico entendia não ser possível atingir esse objetivo 

exclusivamente com o aprimoramento das defesas. A melhor forma para conseguir os 

resultados seria o jurídico agir proativamente. 

A grande mudança poderia ser a implementação da metodologia de gestão 

proativa do jurídico, dividida em 5 etapas: (i) análise do caso e identificação dos 

problemas; (ii) apresentação de soluções conjuntas com as áreas envolvidas; (iii) 

mitigação de riscos futuros; (iv) criação de oportunidades; e (v) fixação de indicadores 

de desempenho. 

 

4.1 ANÁLISE DO CASO E IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS 

Inicialmente, apurou que a empresa SPZ contava com cerca de 5.000 mil 

empregados, distribuídos da seguinte forma: (i) 2.000 executavam atividades 

administrativas no prédio da matriz, em São Paulo, capital; (ii) 500 atuavam no suporte 

à força de vendas encontrando-se distribuídos em 6 regionais: Campinas – SP, Belo 

Horizonte – MG, Rio Grande do Sul – RS, Brasília – DF, Salvador – BA e Rio de 

Janeiro – RJ; e (iii) 2.500 da força de vendas, distribuídos nos regionais e na própria 

matriz.  
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Constatou a existência de 2.000 reclamações trabalhistas, envolvendo os 

seguintes pedidos: (i) pagamentos de horas extras, incluindo o intervalo do almoço e 

adicional de periculosidade para os ex-empregados da área administrativa da matriz; 

(ii) pagamento de horas extras e intervalo de almoço em relação aos ex-empregados 

que atuavam no suporte à força de vendas; e (iii) pagamento de horas extras, 

integração de prêmios de desempenho e auxílios de custo como verbas de natureza 

salarial, além de indenização por dano moral pela exigência de metas abusivas no 

tocante aos ex-empregados da força de vendas. 

A condenação ao adicional de periculosidade era fundamentada no suposto 

descumprimento das normas regulamentadoras de instalação do gerador no subsolo 

do edifício.  

A determinação judicial para o pagamento de horas extras aos empregados 

que atuavam internamente estava fundamentada nos depoimentos de testemunhas 

ou, até mesmo, na confissão do preposto nas audiências, que desconstituíam o 

controle de jornada por exceção apresentado pela empresa. 

Diga-se de passagem, o descontentamento da empresa com a 

disponibilização de prepostos e testemunhas era grande. Em média, dois profissionais 

perdiam o dia para atender às audiências; muitos deles sentiam-se intimidados pelas 

perguntas realizadas pelo juiz; outros, relatavam o desconforto por estarem presentes 

em uma audiência contra um amigo. 

Na força de vendas, as condenações trabalhistas ocasionavam a integração 

do prêmio e auxílio combustível como verbas de natureza salarial e ao pagamento de 

horas extras, quando desconsiderada a ausência do controle de jornada. 

Os prêmios eram pagos extra folha considerando o desempenho individual 

dos empregados na venda de bens. Segundo a área comercial, a verba era a grande 

incentivadora ao atingimento das metas organizacionais; muitos deles chegavam até 

a dobrar o valor da remuneração. 

O auxílio combustível correspondia ao montante fixo de R$ 200,00 por mês, 

pago a todos os profissionais da força de vendas, independentemente da 

comprovação do gasto. A justificativa é que esse valor também poderia ser utilizado 

para as despesas de manutenção e seguro do veículo. 
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A condenação ao pagamento de horas extras durante a semana causava 

estranheza à alta administração, pois os profissionais não tinham controle de jornada, 

muito embora recebessem cartão de ponto para registrar os trabalhos no final de 

semana, quando, aí sim, essa verba era paga pela empresa. 

Apesar do usual pedido de indenização por danos morais, as condenações 

praticamente eram inexistentes, face à ausência de provas do ex-empregado.  

A alta administração estava indignada com o valor das condenações da 

empresa nas reclamações trabalhistas da força de vendas, que correspondia, em 

média, 50 vezes o salário percebido quando eram empregados. Acreditava-se, 

inclusive, ser esse o principal motivo do elevado turnover da área, de 20% e a razão 

por também compor 80% da carteira de reclamações trabalhistas de empregados. 

As reclamações trabalhistas eram registradas a partir do recebimento da 

intimação pelo estagiário que encaminhava aos advogados internos para atuarem no 

processo, selecionando testemunhas e prepostos, levantando provas documentais e 

definindo a linha de defesa com o escritório de advocacia designado ao caso.  

Era possível constatar 5 a 6 casos de revelia processual por ano, não se 

sabendo ao certo de quem era a responsabilidade, do escritório de advocacia ou da 

própria empresa, no encaminhamento das notificações ou prestação de subsídios 

para a defesa. 

Os processos eram analisados pedido a pedido e provisionados, apenas, 

quando o risco de perda fosse identificado pelo advogado interno como provável. O 

cálculo era realizado por um escritório de contabilidade contratado para esse fim. 

Todas as demandas trabalhistas tinham as suas defesas concentradas em 

um único escritório em São Paulo, que atendia a todo o país. Metade dos processos 

estavam no Estado de São Paulo, a outra metade era dividida em outros Estados, 

com destaque para Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. 

Os honorários eram pagos mediante um pró-labore fixo mensal por processo, 

acrescido de honorários ad exitum ao final da demanda, calculado entre o valor pedido 

e o efetivamente pago. Havia previsão do ressarcimento de despesas com viagem, 

estadia de hotel e alimentação. 
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A área de contas a pagar e os próprios empregados do departamento jurídico 

costumavam reclamar sobre a falta de controle do escritório de advocacia para 

exigência dos honorários. As notas eram encaminhadas em diferentes datas do mês 

e não existia a menor organização com os comprovantes, sendo muitos deles 

correspondentes a de anos anteriores ao exercício cobrado, dificultando, inclusive, a 

conferência.  

A empresa regularmente utilizava depósito para garantia da via recursal. 

Outra modalidade de garantia, conforme política interna organizacional, era somente 

para quantias superiores a R$ 50 mil, visto que se estendido para montantes menores 

haveria uma dificuldade de controle. 

A alta administração da SPZ não autorizava acordos nas reclamações 

trabalhistas, face à opinião do diretor da área financeira que essa política poderia criar 

uma moral hazard36 na empresa.  

 

4.2 APRESENTAÇÃO DE SOLUÇÕES CONJUNTAS  

A redução do número de reclamações trabalhistas seria possível somente 

com uma análise complexa dos temas, seguindo a seguinte linha de abordagem: (i) 

custo; (ii) confiabilidade; (iii) qualidade; (iv) flexibilidade; e (v) rapidez. 

 

4.2.1 Custo 

O número significativo de casos em andamento chamou a atenção do gerente 

jurídico. Achou que o prazo médio de duração das demandas de 60 (sessenta) meses 

estava muito alto. 

  

 
36 Moral hazard (ou risco moral) é uma expressão usual no mercado financeiro, utilizada para justificar 
um comportamento sistêmico assimétrico ao resultado pretendido. Um exemplo clássico é o caso do 
seguro de automóveis. Quando o cliente faz um seguro para proteger seu carro, há a possibilidade de 
que ele se descuide do veículo, uma vez que, se algo acontecer, a conta é da seguradora (risco moral). 
Esta última passa a depender da “moral” do contratante, deixando de ser uma questão “matemática”.  
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Assim, contratou uma lawtech, nome dado usado para nomear startups que 

criam produtos e serviços de base tecnológica no setor jurídico, para fazer uma 

varredura em sua carteira de ações e, após 4 (quatro) meses de trabalho, obteve a 

informação que 400 deles encontravam-se encerrados, nos últimos 2 (dois) anos, sem 

qualquer valor provisionado. 

Tendo a evidência de que a administração de processos não seguia a 

contento, renegociou o contrato com o escritório de São Paulo, para que os valores a 

serem dispendidos estivessem mais alinhados com a sua estratégia. 

As partes, de comum acordo, decidiram que: (i) o pagamento mensal de 

honorários fosse limitado a 36 (trinta e seis) meses, com garantia de um bônus, se a 

causa encerrasse antes desse período; (ii) houvesse o pagamento de honorários para 

acordos em reclamações trabalhistas, tendo por base a economia gerada face à 

alçada liberada para negociação; (iii) a apuração dos honorários ad exitum, passasse 

a ter como base de cálculo a economia no valor provisionado; e (iv) qualquer forma 

de ressarcimento de despesa fosse eliminado.  

Nessa negociação também ficou acertado que o pró-labore mensal 

indevidamente cobrado dos 400 processos encerrados fossem compensados nos 

lançamentos futuros. 

A fim de manter maior confiabilidade na defesa das demandas trabalhistas, o 

gerente jurídico decidiu retirar a exclusividade dos serviços ao escritório de São Paulo. 

A carteira de ações foi redistribuída a outros três novos prestadores, estimulando a 

competitividade. 

A SPZ passou a substituir, também, os depósitos judiciais por apólices de 

seguro, independentemente do valor envolvido. A medida foi possível face a uma 

parceria com uma Corretora de Seguros, que viabilizou, por um acompanhamento 

sistêmico, o melhor controle das garantias. 
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Relativamente aos prepostos, foram adotadas duas soluções: (i) para 

reclamações trabalhistas de terceiro, eliminou-se a necessidade de duas pessoas na 

audiência. O advogado do escritório de advocacia contratado passou a atuar como 

preposto; e (ii) todos os prepostos para reclamações trabalhistas de empregados 

foram terceirizados.37 

A profissionalização da atividade do preposto reduziu as indesejadas 

confissões em audiência, além de gerar uma dupla economia com: (i) as despesas de 

viagem, que eram, muitas vezes, superiores ao custo da prestação de serviço 

terceirizado; e (ii) a produtividade do empregado que poderia desempenhar as suas 

regulares atividades na empresa ao, invés, de ir às audiências. 

Ao final do ano, apurou que todas as mudanças geraram uma economia ao 

valor orçado para as despesas e proporcionaram uma melhor eficiência na prestação 

de serviços. 

 

4.2.2   Confiabilidade 

Antonino Pio tinha uma grande preocupação em diminuir os riscos na 

administração da carteira de processos e a divisão das demandas para 4 escritórios 

de advocacia auxiliou nesse trabalho, ao permitir comparação da performance de 

cada um dos prestadores. 

Além disso, contratou uma lawtech para captura das intimações judiciais dos 

sites dos tribunais e cadastro no sistema eletrônico de gerenciamento de processos 

da empresa, diminuindo o risco de revelia processual. 

A medida permitiu, ainda, uma dupla checagem visto que o então estagiário, 

encarregado pela tarefa, poderia confrontar as intimações recebidas em papel com as 

informações já registradas em sistema. Face à criticidade da atividade, o gerente 

jurídico conseguiu efetivar o profissional no cargo de assistente administrativo. 

  

 
37 Uma das novidades trazidas pela reforma trabalhista (Lei 13.467/17) foi a possibilidade do preposto 
(representante da empresa) não ser empregado, conforme prevê o artigo 843, §3º da CLT. De qualquer 
forma, o profissional jurídico, ao ser preposto, não pode acumular a função de advogado, consoante 
dispõe o artigo 12, § 3º da Instrução Normativa TST 41/18. Na prática, a presença do advogado como 
preposto nas audiências trabalhistas de terceiro, sem a cumulação, resulta apenas na inversão da 
ordem da coleta dos depoimentos, com a oitiva inicial das reclamadas, ao invés do reclamante. 
Ressalte-se que, em muitos casos, tal medida deixa de ser aplicada pelo juiz consoante à existência 
de precedentes do próprio TST favoráveis ao exercício da dupla função pelo profissional (vide RR 1555-
19.2010.5.09.0651). 
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Inspirado na Lei 12.007/07, passou a solicitar uma declaração de quitação dos 

débitos do ano anterior dos seus prestadores, a todo mês de fevereiro. Ato contínuo, 

fixou a primeira semana do mês como período para encaminhamento das notas de 

honorários e demais despesas. 

Adicionalmente, começou a exigir uma apólice de seguro de responsabilidade 

civil de qualquer prestador de serviço da área jurídica, no valor mínimo de R$ 1 milhão, 

dando o conforto à alta administração de que possíveis falhas na defesa estavam 

garantidas para todos os fins e efeitos. 

 
4.2.3 Qualidade 

Ante à ausência de comprometimento das áreas para prestação de 

informações e entrega de documentos para defesa, o gerente jurídico entendia que a 

qualidade era a variável principal do seu projeto e, assim, teve a iniciativa de instituir 

o “Programa de Eficiência SPZ”, onde os gerentes das principais áreas demandadas, 

chamados de embaixadores da causa, participavam de reuniões mensais para discutir 

as defesas da empresa e possíveis boas práticas para inibir novas demandas. 

O compartilhamento das informações e a participação dos embaixadores 

melhorou o encaminhamento dos documentos e, motivados por eles, os empregados 

das áreas envolvidas na demanda passaram a vibrar com as vitórias nos processos, 

além de cobrar mais o departamento jurídico pelos resultados desfavoráveis. 

O maior comprometimento das áreas pôde também ser constatado nas 

audiências trabalhistas. Os depoimentos das testemunhas passaram a ser mais 

assertivos e fiéis a realidade dos fatos, mesmo que o autor da ação se tratasse de um 

amigo, reduzindo, por consequência, o valor das condenações. Estimou-se que a 

ação resultou em uma melhoria de 10 pontos percentuais no êxito das demandas. 

Nessas reuniões aproveitava-se para discutir e tirar dúvidas das condutas 

adotadas pelos gestores junto aos empregados como, por exemplo, a forma de 

cobrança das metas dos empregados da força de vendas. 
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Mesmo ante a inexistência de condenações de dano moral, pôde-se averiguar 

que a quantidade de pedidos nesse sentido era fruto de uma forte pressão dos 

gestores para atingimento dos objetivos, colocando os empregados de pior 

desempenho em uma situação desconfortável, fazendo com que se sentissem 

magoados com a empresa. 

Os problemas evidenciados na reunião motivaram a área de recursos 

humanos a organizar programas de treinamento focados em liderança para todos os 

gestores da equipe de vendas e a promover programas de melhoria ao clima 

organizacional da área que, posteriormente, abrangeu toda a empresa. 

Também foram abordadas soluções técnicas para melhoria das defesas 

envolvendo as reclamações de pagamento de adicional de periculosidade pelos ex-

empregados lotados no prédio da matriz.  

Os pedidos direcionados ao judiciário trabalhista eram fruto da alegação de 

que os geradores de energia elétrica acondicionados no subsolo não atendiam as 

normas regulamentadoras e, portanto, expunham o empregado a um risco de perigo 

permanente, sendo consequentemente devido o adicional de 30%. 

Ao debruçar sobre o fato, constatou-se que para o adicional de periculosidade 

ser devido, no mínimo, o gerador deveria estar localizado abaixo do edifício, seguindo 

a própria orientação jurisprudencial da justiça do trabalho38. A área de manutenção, 

presente nas reuniões, apurou que isso não acontecia, pois eles estavam, na verdade, 

a 60 metros de distância da projeção vertical do prédio, sendo desnecessário, 

inclusive, qualquer discussão acerca ou não do cumprimento de normas técnicas para 

esse fim.  

  

 
38 OJ-SDI1-385. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. DEVIDO. ARMAZENAMENTO DE LÍQUIDO 
INFLAMÁVEL NO PRÉDIO. CONSTRUÇÃO VERTICAL. É devido o pagamento do adicional de 
periculosidade ao empregado que desenvolve suas atividades em edifício (construção vertical), seja 
em pavimento igual ou distinto daquele onde estão instalados tanques para armazenamento de líquido 
inflamável, em quantidade acima do limite legal, considerando-se como área de risco toda a área 
interna da construção vertical (DEJT divulgado em 09, 10 e 11.06.2010). 
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O fato foi levado ao conhecimento do Poder Judiciário por meio de uma ata 

notarial, documento de fé publica lavrado por um tabelião que certificou a veracidade 

das informações prestadas pela SPZ, possibilitando uma mudança de entendimento 

de boa parte dos juízes nos novos processos. Os pedidos que, no passado, 

ocasionavam uma perda em 80% das demandas, resultaram em um êxito de 70% e, 

por consequência, em uma significativa reversão de provisão aos cofres da empresa.  

 

4.2.4 Flexibilidade 

Se o gerente jurídico quisesse reduzir a sua carteira de ações, deveria iniciar 

uma política de acordos para os processos em andamento que, definitivamente, não 

fazia parte da cultura da empresa. Não se tratava de uma tarefa fácil e a mudança de 

posicionamento seria possível somente com a apresentação de números que 

certificassem ser uma decisão correta. 

O gerente jurídico, com o auxílio da área contábil, demonstrou aos diretores 

que a provisão crescia, em média, 20% ao ano e duas eram as razões: (i) as 

condenações em alto valor arbitradas pelo judiciário trabalhista e superiores ao 

inicialmente projetado pela empresa; e (ii) o alto índice de atualização dos processos, 

maiores que a inflação e a taxa de juros de mercado. 

Em conversa com os seus colegas de mercado, avaliou o posicionamento de 

cada um dos concorrentes da empresa e demonstrou que aqueles que adotaram uma 

política conciliatória perderam menos dinheiro. 

Como havia a preocupação manifestada pelo diretor financeiro de uma moral 

hazard com a implementação dessa política, comprovou, com o levantamento de 

dados estatísticos de uma lawtech, que a conciliação processual não gerou aumento 

de reclamações trabalhistas aos concorrentes que adotaram essa prática.  
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Ademais, justificou que, internamente, a lisura seria garantida mediante a 

segregação de função no cálculo das demandas, provisionamento do valor e liberação 

de alçadas, da seguinte forma: (i) recursos humanos ficaria responsável pelos 

cálculos; (ii) o departamento jurídico pela mensuração do risco do processo39; e (iii) a 

área de finanças liberaria a alçada para os acordos. 

Ajustou-se, também, que o departamento de auditoria, de tempos em tempos, 

fiscalizaria o processo e que os relatórios mensais de desempenho seriam emitidos 

pela área jurídica aos diretores da empresa. 

Uma vez deliberada a prática de acordos, foram adotadas as seguintes 

providências: (i) o departamento jurídico entraria em contato com a vice-presidência 

do Tribunal Superior do Trabalho40 para que o órgão auxiliasse junto aos tribunais e 

varas trabalhistas a instauração de audiências de conciliação para celebração de 

acordos; (ii) os escritórios de advocacia responsáveis pela administração da causa, 

receberiam as alçadas para negociar com os advogados dos reclamantes; e (iii) o 

departamento de recursos humanos entraria em contato com os ex-empregados que 

ajuizaram reclamação trabalhista para informar que a empresa estaria interessada em 

negociar um acordo. 

O projeto foi um sucesso e representou uma queda significativa tanto no 

número de processos, quanto no valor provisionado. 

  

 
39 O Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94) dispõe que são a consultoria jurídica só pode ser prestada 
por um advogado (art. 1º, inciso II). Não basta ter o curso de bacharelado em Direito para oferecer este 
serviço. É preciso ter, também, um registro ativo na OAB. O Tribunal de Ética e Disciplina da OAB 
dispõe: E-3.279/06 – EXERCÍCIO DA PROFISSÃO – CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADA POR 
BACHAREL EM DIREITO – IMPOSSIBILIDADE. Não basta cursar a faculdade de direito, obter 
aprovação e ter expedido seu diploma ou certificado de conclusão do curso, para ser advogado. Para 
ser advogado é preciso estar inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. São atividades privativas de 
advocacia a postulação em juízo e as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídica. São nulos 
os atos privativos de advogado praticados por pessoa não inscrita na OAB, sem prejuízo das sanções 
civis, penais e administrativas (artigos 1º e 4º  do EOAB). O bacharel em direito não pode sob qualquer 
hipótese prestar consultoria jurídica, que é atividade privativa da advocacia, sob pena de cometer crime 
de exercício ilegal da profissão (Regulamento Geral – artigo 4º). V.U., em 16/02/2006, do parecer e 
ementa do Rel. Dr. LUIZ ANTÔNIO GAMBELLI – Rev. Dr. FABIO KALIL VILELA LEITE – Presidente 
Dr. JOÃO TEIXEIRA GRANDE. 
40 A competência para conciliar os conflitos coletivos originários do TST, em sede de dissídio coletivo 
(art. 42, III do Regimento Interno do TST) e de pedido de mediação e conciliação pré-processual (Ato 
n° 168/TST/GP, de 4 de abril de 2016) recai sobre o Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do 
Trabalho. 
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4.2.5 Rapidez 

A utilização da tecnologia para captura das informações no momento da 

distribuição do processo fez com que o departamento jurídico conquistasse maior 

tempo para preparar a defesa do processo. O ganho médio apurado foi de 14 (catorze) 

dias. 

A competitividade entre os escritórios de advocacia, com a diluição da carteira 

e a sistemática de remuneração, contemplando bonificação pela rápida conclusão das 

demandas inclusive também foram importantes para redução da carteira de ações.  

Adicionalmente, a empresa visou formalizar convênios com os Bancos do 

Brasil e Caixa Econômica Federal para acesso às contas de depósito e 

consequentemente ser mais ágil no levantamento de valores liberados em juízo, 

viabilizando o término mais rápido dos processos. 

Fato é que, após um ano de implementação das medidas, o prazo médio dos 

processos reduziu em 1/3. 

 

4.3 MITIGAÇÃO DE RISCOS FUTUROS 

Com o maior controle das reclamações trabalhistas de empregados, três 

pontos chamaram a atenção do gerente jurídico: (i) a sistemática de controle de 

jornada por exceção a toda empresa; (ii) o pagamento de prêmios extra folha pela 

venda de produtos; e (iii) o pagamento auxílio combustível. 
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Comparando o custo das demandas, a adoção do controle de jornada por 

ponto eletrônico aos empregados que atuavam no prédio da matriz e nas respectivas 

filiais, demonstrava ser a melhor alternativa para redução dos valores de condenação. 

O controle por exceção, embora pudesse ser admitido na legislação brasileira, 

definitivamente, não soava bem aos juízes trabalhistas41. 

O custo para implementação do ponto eletrônico seria em torno de R$ 5,00 

mensais por empregado alocado internamente na empresa, ou seja, bem menos que 

as condenações trabalhistas impostas naquela época. Os argumentos convincentes, 

influenciaram a empresa alterar a sistemática de controle de jornada, com a devida 

homologação sindical, nos termos da Portaria MTE 373/11. 

A fim de solucionar os problemas com o trabalho ao final de semana dos 

empregados da força de vendas que não eram submetidos ao controle de jornada, 

criou-se um bônus de desempenho para aqueles que dedicavam maiores esforços 

nesses dias, eliminando definitivamente qualquer preenchimento de cartão de ponto. 

O gerente jurídico estava convencido de que o pagamento de prêmio extra 

folha pela venda dos produtos a equipe de força de vendas não poderia continuar. 

Seguindo entendimento já pacificado nos tribunais42, os empregados da SPZ 

deveriam ser remunerados por meio de comissão de vendas, com a incidência de 

todos os encargos trabalhistas, sob pena de possível responsabilização criminal dos 

diretores.   

 
41 AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI N. 
13.015/2014. HORAS EXTRAS. CONTROLE DE JORNADA POR EXCEÇÃO. PREVISÃO EM 
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. Esta Corte tem firmado o entendimento de que o sistema de 
controle de jornada por exceção, ainda que previsto em acordo coletivo, contraria o artigo 74, § 2º, da 
CLT, que dispõe sobre a obrigatoriedade, pelas empresas com mais de 10 empregados, de anotação 
das horas de entrada e saída de seus empregados, nos termos do item I da Súmula n° 338 desta Corte. 
Precedentes. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TST – AIRR: 9649229135020054, 
Relator: Maria Helena Malmann, Data de Julgamento: 17/08/2016, 2ª Turma, Data de Publicação: DEJT 
26/08/2016). 
42 RECURSO DE REVISTA – PARCELA DENOMINADA – PRÊMIO – COMISSÕES – NATUREZA 
JURÍDICA SALARIAL – REPERCUSSÃO NO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. Em face das 
premissas fático-probatórias fixadas no acórdão regional, insuscetíveis de reexame nesta fase 
processual, a teor da Súmula nº 126 do TST, afere-se que a autora percebia remuneração mista, sendo 
que a parcela – prêmio -, na verdade, consistia em comissão, pois alusiva à modalidade de salário 
variável que considera o resultado do trabalho do empregado. Isso porque era paga de acordo com o 
recebimento de valores, já que a reclamada constitui empresa de cobrança. Desta forma, mesmo que 
o empregado fosse produtivo, somente receberia a parcela em testilha se o cliente adimplisse sua 
dívida, consoante consignado expressamente na decisão recorrida. Nessa quadra, a verba em debate 
trata-se de comissões, as quais são variáveis e retribuem o trabalho, no entanto, não são calculadas 
sobre o salário fixo nem abrangem os trinta dias do mês. Por consectário, repercutem no valor do 
repouso semanal remunerado, nos exatos termos do art. 7º, c, da Lei 605/49. Recurso de revista não 
conhecido. (TST – RR 10753720115150005, Relator: Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, Data de 
Julgamento: 14/05/2014, 7ª Turma, Data de Publicação: DEJT 16/05/2014). 
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Considerando que a média da comissão representa R$ 1.000,00 por 

empregado, a média de recolhimento de encargos é cerca de R$ 500,00, resultando 

em uma despesa mensal de R$ 1,25 milhão, aproximadamente. Ante ao risco criminal 

por possível sonegação fiscal, consubstanciado em julgamentos já formalizados 

nesse sentido43 e consequente exposição em mídia por falhas na política de 

governança corporativa da empresa, não houve qualquer questionamento a esse 

pagamento, mesmo sendo de alto valor. 

A destinação de um valor fixo de auxílio combustível aos empregados e sem 

comprovação de gasto também representava um risco trabalhista. Por essa razão, 

com a negociação sindical, a natureza jurídica desse valor foi alterada para auxílio 

transporte, a fim de que os empregados pudessem utilizar tanto para locomoção por 

qualquer meio de transporte ou, ainda, para as despesas com veículo próprio, 

incluindo seguro, manutenção ou combustível.  

  

 
43 PROCESSO PENAL. SONEGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ELEMENTOS DO DELITO 
CARACTERIZADOS. DOLO GENÉRICO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. 
SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REDUÇÃO DO VALOR 
DA PENA PECUNIÁRIA. 1. Materialidade e autoria perfeitamente demonstradas. O apelante, único 
administrador da empresa, efetuou pagamentos "por fora" a empregada, a título de comissões por 
vendas e aluguéis contratados, sem o registro formal na folha de salários, reduzido, assim, as 
contribuições previdenciárias incidentes sobre essa diferença salarial, durante 35 meses. 2. Para a 
caracterização do delito nos crimes de sonegação previdenciária, basta tão somente o dolo genérico, 
consubstanciado na vontade livre e consciente de omitir-se de praticar dever previsto em lei. 
Precedentes dos Tribunais Superiores. 3. Não caracterizada a excludente da culpabilidade. O réu não 
trouxe aos autos elementos que pudessem dimensionar suposta adversidade, de forma a aferir se era 
de fato grave a ponto de colocá-ló em situação extrema. 4. O critério adotado por esta Corte é de que 
o valor pago mensalmente pelo condenado a título de multa e de prestação pecuniária alternativa não 
deve ultrapassar 30% de sua renda naquele mês, em decorrência de eventual parcelamento. Para aferir 
esse percentual, considera-se o valor total e o tempo da pena privativa de liberdade. 5. Ao se levar em 
conta a sanção corporal (32 meses de reclusão) e a prestação pecuniária fixada no primeiro grau (02 
salários mínimos mensais, os quais, somados, resultam em 64 salários mínimos), somando- se, ainda, 
a multa, o valor a ser pago a cada mês equivale a mais de 30% da renda declarada pelo acusado. 
Logo, a sanção alternativa imposta na sentença deve ser reduzida para 32 salários mínimos, 
competindo ao Juízo da Execução adequar as condições de adimplemento à realidade financeira do 
acusado, autorizando, inclusive, o parcelamento do valor devido, conforme permite o artigo 50 do CP, 
aplicado por analogia à situação. (RS, SC, PR, TRF-4a Reg., ACR 5001571- 27.2010.404.7208, 7a T., 
Rel. Des. Salise Monteiro Sanchotene, julg. 09/04/2014, D.E. 28/05/2014).  
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4.4 CRIAÇÃO DE OPORTUNIDADES 

As reclamações trabalhistas, na opinião de Antonino Pio, têm quatro origens 

distintas por parte do empregado: (i) descumprimento do contrato de trabalho pela 

empresa; (ii) mágoa com a empresa; (iii) necessidade financeira; e (iv) oportunismo.  

A exceção dos casos de oportunismo, as três demais situações poderiam ser 

solucionadas pela empresa, mitigando o número de entrada de reclamações 

trabalhistas. 

O descumprimento dos contratos de trabalho, com as melhorias inseridas no 

capítulo anterior, deixou de existir por parte da empresa e, portanto, passou a não ser 

uma variável considerada. 

As situações envolvendo mágoa com a empresa foram solucionadas com os 

treinamentos de técnicas de comunicação de desligamento de empregados dados 

pelos departamentos jurídico e de recursos humanos aos gestores.  

Adicionalmente, recursos humanos começou a promover diversas palestras 

motivacionais e de melhoria do clima organizacional que proporcionaram aos 

empregados a alegria e orgulho de trabalharem na empresa, reduzindo o risco de 

futuras reclamações trabalhistas.  

As situações envolvendo necessidade foram resolvidas mediante a 

implementação do acordo extrajudicial aos desligados cujo risco de uma reclamação 

trabalhista era evidenciada pela sua dificuldade de recolocação profissional, tendo por 

base dados estatísticos coletados ao longo do tempo do perfil de entrada de ações.  

Os acordos extrajudiciais eram oferecidos a essas pessoas, quitando 

judicialmente o contrato de trabalho com o pagamento de uma indenização 

correspondente a 6 vezes a última remuneração deste e a disponibilização de uma 

empresa de outplacement, pelo período de 6 (seis) meses, para o seu retorno ao 

mercado de trabalho. 

Todo pagamento das verbas rescisórias deixou de ocorrer no sindicato. As 

documentações começaram a ser assinadas eletronicamente e os pagamentos 

efetuados mediante crédito na conta corrente indicada pelo empregado desligado, em 

até 5 (cinco) dias. 
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O aprimoramento no processo de desligamento do empregado, a melhoria de 

clima, a implementação de defesas mais adequadas e o efetivo combate das causas 

raízes que originavam as demandas trabalhistas proporcionaram, como consequência 

do trabalho conjunto das mais diversas áreas da empresa, uma significativa redução 

no número de entrada de ações, em média, de 60%. 

 

4.5 INDICADORES DE DESEMPENHO 

Basicamente, para administração do contencioso, os indicadores utilizados 

são: (i) os financeiros, como gasto total por escritório de advocacia, despesa total por 

tipo de processo, despesas previstas/orçadas versus despesas reais, número de 

entrada de processos versus quantidade de desligamentos no período, valor médio 

de condenação, valor da provisão; (ii) os preventivos, como quantidade de hora extra 

por departamento, pesquisa de satisfação do empregado e quantidade de turnover; e 

(iii) os de qualidade, como percentual de improcedência por pedidos, valor de 

economia por acordo e prazo médio de duração do processo. 

A utilização e acompanhamento dos indicadores foram de primordial 

importância para melhoria de desempenho da área que foi coroada com a redução de 

50% da provisão ao longo de 2 (dois) anos de trabalho. 
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5 CASO DE RECUPERAÇÃO DE VALORES 

Entre meados de 2014 até o primeiro semestre de 2017, o Banco BRK, 

instituição financeira focada no financiamento de veículos e concessão de crédito às 

empresas de pequeno e médio porte, foi afetado pelo aumento da inadimplência de 

seus clientes. 

Tratava-se de empresários que, em sua maioria, enfrentavam dificuldades 

financeiras, fruto de uma recessão econômica há muito tempo não vista44, e adotavam 

medidas para suspensão dos pagamentos ou retomada das garantias no âmbito 

judicial ou administrativo, comprometendo a política de crédito do banco.  

Diferentemente dos devedores do passado, mostravam-se bem mais 

esclarecidos e muito influentes em sua região, adotando comportamentos que 

obrigaram a alta administração do banco a pensar em novas alternativas para 

recuperação dos empréstimos. 

E, assim, o banco, em uma reunião de diretoria, decidiu transferir a área de 

cobrança de grandes clientes ao departamento jurídico, colocando o seu então 

gerente Júlio César, como novo responsável, com a missão de aumentar o êxito nos 

processos judiciais, melhorando o índice de retomada de garantias ou formalizando 

acordos mais satisfatórios nos autos do processo. 

Considerando que quantidade de inadimplentes era significativa, alcançando 

uma média recorde de 4% no mercado financeiro em maio de 2017 (vide Figura 3 

adiante) e tendo recebido apenas 2 (dois) advogados da área de cobrança para essa 

tarefa, tinha a ciência de que sem um planejamento não conseguiria atender às 

demandas. Ademais, tratava-se de uma área nova e pouco conhecida por Júlio César. 

  

 
44 A crise econômica brasileira teve início em meados de 2014 e perdurou até o primeiro semestre de 
2017. Uma de suas características foi a forte recessão, que levou a uma queda no produto interno 
bruto (PIB), em termos reais, por dois anos consecutivos, cerca de 3,8% em 2015 e 3,6% em 2016, 
fenômeno não visto desde os anos 1930. (Como..., 2016). A crise também gerou desemprego, cujo 
auge foi verificado em março de 2017, com uma taxa de 13,7%, o que representou 14,2 milhões de 
brasileiros desempregados. (Desemprego..., 2017). 
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Figura 3 – Taxa de Inadimplência no Brasil 

 
 

O gerente jurídico sabia que o sucesso estaria em liderar um projeto de 

mudança, transformando a atividade de cobrança de grandes clientes de reativa para 

uma atuação proativa. Dividiu o trabalho em 5 etapas: (i) análise do caso e 

identificação dos problemas; (ii) apresentação de soluções conjuntas com as áreas 

envolvidas; (iii) mitigação de riscos futuros; (iv) criação de oportunidades e (v) fixação 

de indicadores de desempenho. 

 

5.1 ANÁLISE DO CASO E IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS 

Existiam duas modalidades de operações financeiras oferecidas aos grandes 

clientes pelo banco: (i) financiamento de frota, onde o empréstimo era concedido para 

aquisição de veículos e os bens eram dados em garantia de alienação fiduciária; e (ii) 

capital de giro, em que havia concessão de empréstimo para o fluxo de caixa da 

empresa, mediante a prestação de garantia de hipoteca.  

As operações eram formalizadas por cédula de crédito bancário emitida pela 

empresa, nos termos da Lei 10.931/01, tendo como avalistas os seus respectivos 

sócios. Aos financiamentos de frota, esses títulos de crédito eram emitidos por veículo 

financiado, com valor médio de R$ 30 mil. 
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Os pagamentos ocorriam via boleto de cobrança e o eventual inadimplemento 

sujeitava o cliente ao pagamento de encargos moratórios, em taxa não superior à 

média de juros cobradas no mercado para este tipo de operação. 

Após 15 (quinze) dias do inadimplemento da segunda parcela, iniciava-se a 

fase administrativa de cobrança, onde os escritórios de advocacia entravam em 

contato com a empresa para renegociação da dívida, acrescendo-se, além dos 

encargos moratórios, os honorários advocatícios de 10%.  

Caso a negociação não lograsse êxito nos 60 (sessenta) dias da fase 

administrativa, seguia-se a fase judicial de cobrança, em que se transferia o contrato 

para outro escritório de advocacia, encarregado de contatar novamente o cliente para 

uma recomposição amigável. 

Se as tratativas fossem infrutíferas nos 30 (trinta) dias seguintes, ingressava-

se com uma medida judicial na comarca de domicílio do cliente, cobrando as 

prestações vencidas. Aos contratos de financiamento de frota, era proposta a busca 

e apreensão dos veículos e, aos casos de capital de giro, apresentava-se a ação de 

execução da dívida. 

Como alternativa para suspender a cobrança, o cliente ingressava com uma 

ação revisional contestando as cláusulas da operação financeira, em especial, a taxa 

de juros. Aos financiamentos de frota alegava-se, em muitos casos, o adimplemento 

substancial do contrato. 

Havia ainda aqueles que entravam com pedido de recuperação judicial, 

entendendo ser esta a melhor solução para manter a continuidade dos negócios. 

A tese de adimplemento substancial do contrato pregava que a quitação de 

grande parte da dívida tornava inexigível a garantia de alienação fiduciária do bem. A 

teoria encontrava simpatizantes no judiciário, inclusive no Superior Tribunal de 

Justiça, onde alguns ministros já escreviam artigos favoráveis ao conceito. 

A cobrança da dívida pela via judicial era uma etapa obrigatória para maior 

parte dos contratos, mesmo que junto aos clientes sem condições de quitação do 

débito, face exigência do governo federal por meio de normativos aos empréstimos 

com garantia real, para fins de dedutibilidade de imposto de renda. 
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A morosidade das discussões judiciais aos clientes, que tinham condições de 

pagamento, contribuía para que subterfúgios fossem utilizados na ocultação do seu 

patrimônio e garantias. Essa blindagem patrimonial, por sinal, era iniciada, em muitos 

casos, antes mesmo que a empresa estivesse inadimplente. 

Adicionalmente, não eram raros os casos de falhas operacionais dos 

escritórios de advocacia no ajuizamento de ações de cobrança, que perdiam prazos 

de contestação processual, efetuavam a apreensão de bens equivocadamente ou 

submetiam os clientes a processos de cobrança vexatórios. 

A conclusão era que todo o fluxo de trabalho além de desgastante, 

desagradava muito a área de comercial, que perdia os seus clientes em um momento 

difícil em uma sistemática de negociação de pouco resultado. 

 

5.2 APRESENTAÇÃO DE SOLUÇÕES CONJUNTAS  

A inadimplência era reflexo das dificuldades financeiras que 

momentaneamente as empresas enfrentavam, face à situação econômica do país. 

Era necessário, assim, adotar melhores medidas para renegociação de dívidas, 

separando os bons e maus empresários, com técnicas distintas de negociação. 

Os acordos, na fase administrativa, envolviam o pagamento das dívidas 

vencidas, acrescidas de encargos moratórios e honorários advocatícios, com dilação 

de prazo para pagamento. Eram chamados de promessa de pagamento e a sua 

formalização ocorria por contato telefônico devidamente gravado. Se a promessa não 

fosse honrada, a cobrança seguia o seu fluxo normal, com o ajuizamento da ação 

competente para satisfação do débito. 

Eventualmente, todo o contrato poderia ser repactuado. Nesses casos, havia 

uma reanálise da taxa de juros, possíveis garantias acessórias, além do IOF 

complementar incidente para a operação. 

As renegociações na esfera judicial compreendiam todo o financiamento. 

Após a homologação do acordo em juízo, o inadimplemento, geralmente, permitia a 

cobrança da integralidade do débito, acrescido de multa igual ou superior a 10%. 
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Júlio César entendia ser prioritário rever a esteira de cobrança. Como havia 

recebido dois profissionais para atuar na área, um ficou com a responsabilidade de 

zelar por todos os contratos de financiamento de frota e o outro pelos contratos de 

capital de giro. 

Convencido de que o trabalho não poderia ser executado somente pela área 

jurídica, solicitou a colaboração da área de comercial, que melhor conhecia o cliente 

e poderia auxiliar na abordagem nos casos críticos. 

A sistemática de trabalho teve como foco os seguintes componentes: (i) custo; 

(ii) confiabilidade; (iii) qualidade; (iv) flexibilidade; e (v) rapidez. 

 

5.2.1 Custo 

Júlio César estava decidido em ajuizar o menor número de ações possível; 

para isso, concluiu, com base na prática dos concorrentes, que poderia estender a 

fase administrativa de cobrança de 60 (sessenta) para 90 (noventa) dias, com os 

mesmos escritórios de advocacia que já atuavam na empresa. 

Com o aumento do prazo, combinou em reunião com os escritórios que 

efetuaria uma redução em 50% dos honorários advocatícios. A princípio não haveria 

perda financeira, visto que a extensão do prazo traria um maior volume de negócios 

aos prestadores. 

Adicionalmente, criou-se a fase pré-judicial, que perduraria por outros 90 

(noventa) dias. Como haveria um prazo maior na fase anterior, esperava-se uma 

redução do número de contratos problemáticos para, internamente, ser desenvolvido 

um melhor trabalho. 

Conduzida pelos seus dois advogados (cada qual com a sua respectiva 

carteira), em conjunto com a área comercial, a repactuação dos pagamentos ocorria 

necessariamente por contratos escritos e envolviam o valor integral da dívida 

(prestações vencidas e vincendas), discutindo-se taxa de juros, prazo de pagamento 

e garantias. 
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A equipe contaria, ainda, com o auxílio de um escritório de advocacia 

especializado em negociações, para atuar nos casos de menor valor e assessorar os 

advogados internos nos demais. Os honorários advocatícios, nos grandes acordos, 

não eram cobrados do cliente. 

Ao se tratar praticamente de um novo contrato, entendia o gerente jurídico 

que se as mesmas pessoas responsáveis pelo fornecimento do crédito conversassem 

com o cliente, haveria um maior êxito neste processo. 

Quando as negociações se tornavam complexas quer seja pelo valor 

envolvido, quer seja pela sistemática de pagamentos, substituição de garantias ou 

cessão de créditos para terceiros, havia o envolvimento do próprio gerente jurídico em 

conjunto com o gerente da área comercial. 

Caso não houvesse êxito na esfera administrativa e o cliente possuísse bens 

suficientes para satisfazer o débito, iniciava-se a fase judicial, transferindo o caso para 

um escritório de advocacia que se incumbia pelo ingresso da ação competente.  

A sistemática de trabalho trouxe novas alternativas e ampliou o prazo de 

negociação, reduzindo o número de casos para ajuizamento de ações que 

despendiam dinheiro e eram pouco eficientes. 

 

Figura 4 – Régua de Cobrança 
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5.2.2 Confiabilidade 

Tratava-se da variável de maior importância neste projeto. Em toda fase de 

negociação com o cliente: administrativa, pré-judicial e judicial, os acordos poderiam 

ser celebrados em valores inferiores à dívida. A área de risco, previamente, concedia 

as alçadas de negociação, variando conforme o segmento de atuação da empresa, 

área geográfica, garantia contratual e número de dias em atraso. 

Os critérios para o cálculo eram mantidos sob sigilo, para evitar que os 

negociadores de qualquer uma das fases, manipulassem as informações. As alçadas 

liberadas pela área de risco eram inseridas em sistema e disponibilizadas 

semanalmente para formalização de acordos. 

O gerente jurídico, para manter a credibilidade do processo, solicitou 

averiguação das negociações. Essa análise era efetuada pela auditoria junto às 

empresas, selecionando aleatoriamente alguns casos, para verificar se as taxas de 

juros, valor da parcela e prazo de pagamento, além dos encargos cobrados 

correspondiam ao efetivamente negociado.  

Especificamente para as negociações na fase pré-judicial, definiu 

procedimento contemplando levantamento prévio detalhado da situação patrimonial 

do cliente. Aos casos em que não havia bens suficientes para satisfação do débito, 

contratou investigadores para identificar possíveis bens ocultos da empresa e de seus 

respectivos avalistas. 

Nessa fase, as tratativas iniciavam-se com o conhecimento da real 

capacidade financeira dos devedores, facilitando possíveis alternativas para 

satisfação do débito. 

A internalização do processo e a garantia da obtenção de informações 

precisas facilitou a tomada de decisão frente às propostas apresentadas pelos 

clientes, quando inferiores ao valor mínimo de alçada para negociação. 

Nesses casos, o gerente jurídico apresentava pedido de aprovação de uma 

alçada especial no comitê de crédito e cobrança com farta e confiável documentação, 

fazendo com que, raramente, os requerimentos fossem rejeitados. 
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Aos casos em que a negociação se revelava infrutífera, era preparado um 

dossiê ao escritório de advocacia, contemplando todo o histórico das tratativas, para 

que se iniciasse a fase judicial com a imediata propositura das medidas cabíveis. 

 

5.2.3 Qualidade  

Foi estabelecido um ranking de desempenho de cada escritório de advocacia 

na esfera administrativa. Os que melhor negociassem, receberiam um maior número 

de contratos. Os critérios de avaliação de desempenho tinham componentes: (i) 

objetivos, como maior índice de recuperação de valores, quantidade de contratos 

negociados e quebra de contrato; e (ii) subjetivos, como o adequado preenchimento 

de informações e o índice de satisfação dos clientes com o acordo firmado. 

A distribuição dos contratos na fase administrativa ocorria automaticamente a 

todos os escritórios de advocacia, com quantidade de processos definida conforme 

posicionamento no ranking. O último colocado, ao final do ano, automaticamente seria 

substituído por outro prestador. O objetivo era incentivar a competitividade, mantendo 

os prestadores de melhor performance. A fase pré-judicial era conduzida como 

informado no capítulo 5.2.1.  

Considerando que a nova filosofia de trabalho não incentivava a judicialização 

das negociações, a fase judicial ficou restrita a dois escritórios, cujo desempenho era 

acompanhado, também, por um ranking, levando em consideração tempo de 

retomada da garantia ou satisfação do débito.  

Foi exigido que os dois prestadores contratassem apólice de seguro de 

responsabilidade civil de R$ 1 milhão para exercício das atividades, a fim de assegurar 

possíveis prejuízos com as falhas operacionais da atividade e instituído um programa 

de monitoramento, para certificar o imediato ingresso das medidas judiciais 

pertinentes. 

A fim de evitar a protelação de processos e garantir bons recursos aos 

tribunais superiores, o gerente jurídico impediu a atuação desses dois escritórios no 

Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. Essas medidas ficariam 

a cargo do correspondente contratado em Brasília que analisaria a viabilidade das 

demandas. 
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5.2.4 Flexibilidade 

O gerente jurídico estava convencido de que a inserção da fase pré-judicial 

proporcionou uma maior flexibilidade no processo de quitação da dívida, 

principalmente ao fazer com que sua equipe interna empregasse as melhores técnicas 

para celebração de um acordo.  

As reuniões, inicialmente, seguiam com os diretores da empresa devedora e 

os sócios que eram avalistas da operação. Atendendo aos locais e horários definidos 

pelos clientes, os encontros buscavam uma negociação integrativa para, 

conjuntamente, celebrar-se um acordo, conforme dinâmica abaixo: 

 

Figura 5 – Habilidades dos Negociadores 
 

 
 

Fonte: Martinelli, 2015. 
 

Ademais, em parceria com o Poder Judiciário, foram instituídas, de tempos 

em tempos, campanhas de acordos processuais para reduzir o número de demandas 

jurídicas e recuperar valores, ainda que inferiores aos débitos. As negociações eram 

acompanhadas pela equipe interna do jurídico que monitorava, semanalmente, os 

resultados obtidos. 
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5.2.5 Rapidez 

O sucesso para a fluidez das negociações foi a manutenção do rigor do 

cumprimento dos prazos em cada uma das fases de negociação: administrativa, pré-

judicial e judicial. Exceções deveriam ser previamente justificadas para aprovação do 

gerente jurídico. 

O fato de evitar a discussão judicial em boa parte dos casos possibilitou a 

maior rapidez na conclusão dos acordos. Quando a medida se revelava inevitável, as 

ações envolvendo os débitos das operações de crédito rotativo eram ajuizadas 

também contra os sócios avalistas, utilizando a cláusula de foro de eleição 

contratualmente pactuada. 

Nas ações de busca e apreensão houve um trabalho efetivo para simplificação 

do trâmite e consequente redução do prazo médio de retomada dos bens, 

identificando-se os principais gargalos para mudança da lei.  

 

5.3 MITIGAÇÃO DE RISCOS FUTUROS 

Alguns problemas foram identificados nessa sistemática de trabalho: (i) a 

obrigatoriedade estabelecida pela legislação fiscal em esgotar todos os meios de 

cobrança para considerar o débito como despesa dedutível; (ii) o trâmite burocrático 

para o ajuizamento das ações de busca e apreensão; e (iii) a tese do adimplemento 

substancial, que liberava as garantias quando houvesse o pagamento de parte do 

contrato. 

Considerando que havia uma preocupação do Poder Judiciário em reduzir o 

número de processos no país, o gerente jurídico apresentou uma proposta junto à 

então Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça para diminuir os 

requisitos de dedutibilidade dos débitos fiscais aos empréstimos com bens de garantia 

real. 
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Demonstrou, também, que não seria interessante manter a obrigatoriedade 

do ingresso de ações para cobrança de clientes, cujos bens ou valores fossem de 

difícil recuperação para um benefício fiscal. Causava prejuízo: (i) ao Estado, que 

dedicava esforço do seu pessoal para uma ação infrutífera; (ii) aos clientes do 

mercado financeiro, visto que o custo regulatório era sempre a eles repassado; e (iii) 

à população em geral que tinha que lidar com a morosidade do judiciário, por estar 

assoberbado de processos sem finalidade prática. 

Ademais, apontou a dificuldade na celebração de acordos junto às empresas 

com problemas financeiros, pois o perdão de dívida não garantia a dedutibilidade fiscal 

aos credores. Os empresários em situação falimentar não conseguiam seguir adiante 

com a sua vida, por um erro do passado, arrastando por anos a discussão da dívida.  

O convencimento ao governo sobre a necessidade de mudança dos critérios 

de dedutibilidade fiscal não demorou muito e, pela Medida Provisória 656/14, 

posteriormente convertida na Lei 13.097/15, conseguiu que as regras fossem 

flexibilizadas. 

Em suma, o normativo permitiu que: (i) não houvesse ingresso judicial para 

dívidas com garantia real cuja operação fosse inferior a R$ 50 mil; e (ii) houvesse a 

dedutibilidade dos prejuízos fiscais relativamente à parcela que exceder o valor que a 

empresa em recuperação judicial ou falida tenha se comprometido a pagar. 

Com um trabalho na associação de classe, atuou conjuntamente com outras 

instituições financeiras, para flexibilização das normas de busca e apreensão de 

veículos, que resultou na Lei 13.043/14. 

A nova lei eliminou várias etapas do processo de retomada do bem, reduzindo 

a estimativa do prazo médio da ação de 1 (um) ano para 3 (três) meses, além de 

permitir o seu ajuizamento no foro em que as partes contratualmente elegeram para 

discutir a operação financeira, diminuindo o custo logístico dessa medida. 

Na esfera jurídica, trabalhou para mudança do posicionamento do Superior 

Tribunal de Justiça quanto à tese do adimplemento substancial, demonstrando que 

esse conceito não era aplicado em nenhum outro país, colocando em risco o princípio 

norteador em qualquer operação de crédito, que é acreditar no pactuado. 
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Conseguiu, após uma batalha jurídica, a pacificação do entendimento de que 

as parcelas de financiamento de veículos, quando não pagas, dariam direito aos 

bancos de retomar o bem, independentemente do valor discutido. 

O êxito dessas discussões seja no âmbito legislativo ou judicial foi, 

principalmente, a demonstração que novos procedimentos haviam sido empregados 

pelo banco junto aos seus clientes face à crise, havendo a preocupação de uma 

negociação contratual prévia, com a oferta de alternativas para evitar a demanda 

judicial. 

 

5.4 CRIAÇÃO DE NOVAS OPORTUNIDADES  

Surpreendentemente, a negociação de débitos trouxe a oportunidade da 

venda de novas operações financeiras aos clientes. Na busca do pagamento das 

dívidas vencidas, contratações eram realizadas, estendendo-se os prazos a uma nova 

taxa de juros. 

Com a inclusão da área comercial na negociação dos débitos, permitiu que, 

passado o período de crise, houvesse a manutenção dos clientes, gerando novos 

negócios para 35% dos casos. A mudança da sistemática de tratamento dos clientes, 

também reduziu em 36% a inadimplência. 

Considerando que as leis estabelecidas no período de crise ainda estão em 

vigor, o banco pôde melhorar a sua política de concessão de crédito, atuando em 

segmentos que, no passado, não se dedicava, como por exemplo: o financiamento de 

frota de veículos usados ou operações de crédito rotativo às pessoas jurídicas ligadas 

ao agronegócio. 
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5.5 INDICADORES DE DESEMPENHO 

O acompanhamento dos indicadores de desempenho foi extremamente 

importante nas operações de recuperação de valores, sendo a melhor forma de 

comprovar a eficácia da conduta proativa do departamento jurídico. 

Os indicadores financeiros perseguidos pela área eram basicamente: (i) o 

índice médio de inadimplência, levantado mensalmente, comparando com outros 

bancos do mesmo segmento, para entender se havia desenquadramento na política 

de concessão de crédito em relação aos competidores; (ii) número de entradas de 

ações de busca e apreensão, execução e ações revisionais que serviam tanto como 

indicador financeiro, alertando o valor de provisão a ser constituído, como métrica das 

políticas adotadas para evitar os conflitos judiciais. 

Os indicadores de qualidade correspondiam: (i) ao índice de recuperação de 

valores nas esferas administrativa, pré-judicial e jurídica para demonstrar se as 

políticas adotadas surtiam efeito e quais correções deveriam ser implementadas; (ii) 

percentual de quebra de contratos renegociados, para revelar a qualidade das 

negociações e o prazo médio de recuperação do crédito rotativo e retomada do veículo 

que, além de índices qualitativos, serviram para o estudo de risco de crédito e, por 

fim, (iii) o percentual de manutenção do cliente que o gerente jurídico, particularmente, 

considerou o maior diferencial na sua gestão proativa no trabalho conjunto exercido 

com a área comercial. 

O adequado levantamento dos indicadores também foi de extrema 

importância para discutir com os órgãos governamentais e com o Poder Judiciário as 

melhores alternativas que eliminassem os riscos do processo, como relatado no 

capítulo 5.3 acima. 
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6 CASO DE MODERNIZAÇAO DO PRODUTO 

Da década de 70 até início dos anos 90, o consórcio era um dos principais 

meios utilizados pelo brasileiro para adquirir, parceladamente, um item de alto custo, 

visto ser um sistema de autofinanciamento45, onde as pessoas pagam mensalmente 

as suas prestações na expectativa de serem contemplados para obtenção de uma 

carta de crédito, por sorteio ou oferta de lance vencedor, dando direito à compra de 

um bem durável especificado em contrato. 

Com o crescimento da política de crédito, a redução da inflação e a maior 

fiscalização do governo, paulatinamente, o consórcio foi perdendo o seu prestígio e 

muitas vendedoras do produto fecharam as portas46. 

Em 2002, o consórcio viria a sofrer um novo golpe, com a imposição do governo 

de regras mais rígidas para sua comercialização, pela Circular Bacen 3085, como a 

disponibilização imediata do contrato, destaque das cláusulas contratuais e a 

concessão do direito de arrependimento na comercialização do bem. 

A TKS, empresa tradicional de consórcios de veículos, estava muito 

preocupada com os novos rumos do segmento, que a cada dia tinha as suas vendas 

reduzidas. Incumbiu o gerente jurídico Otavio Augusto para que fizesse as alterações 

no produto, tendo a missão de mantê-lo dentro da legalidade, sem gerar custos 

adicionais. 

Sabendo que o contrato era o instrumento principal de venda do consórcio e 

que com uma atuação proativa poderia atingir esse objetivo, o gerente resolveu 

implementar uma metodologia de gestão jurídica, dividida em 5 etapas: (i) análise do 

caso e identificação dos problemas; (ii) apresentação de soluções conjuntas com as 

áreas envolvidas; (iii) mitigação de riscos futuros; (iv) criação de oportunidades; e (v) 

fixação de indicadores de desempenho. 

  

 
45 Em 13 de novembro de 1990, Osmar Crispia, um dos líderes do Sindicado de Vendedores Viajantes 
do Estado de São Paulo, afirmava que o consórcio era responsável por 70% das vendas de veículos 
no país. (Vendedores..., 1990, Economia, p. 5).  
46 Ao final dos anos 80, havia no país 520 empresas de consórcio, não passando de pouco mais de 
200, em 2009. (MING, 2009, Economia, p. B2). 
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6.1 ANÁLISE E IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS 

Naquele mesmo ano de 2002, procurou certificar-se do cenário em que o 

produto se encontrava no mercado consumidor. Constatou que os contratos de 

consórcio eram comercializados por vendedores de empresas cadastradas no Banco 

Central, órgão regulador do sistema, que firmavam convênios de representação com 

a TKS. Via de regra, os empregados desses representantes eram pessoas de baixa 

qualificação técnica que, em sua maioria, estavam em um momento de transição de 

carreira e enxergavam a função como um “bico” para manutenção da sua renda. 

Esses profissionais vendiam o produto de porta em porta aos consumidores 

que se predispunham a assinar um contrato em branco e a receber um boleto para 

pagamento, sem data de vencimento, acompanhado de uma bonita pasta tamanho 

A4, com o regulamento de consórcio e compartimento para guarda de todos os 

comprovantes.  

O valor do boleto variava conforme o veículo escolhido e a empresa de 

consórcio tinha o prazo de até 90 (noventa) dias para incluir o consumidor em um 

grupo, cujos recursos seriam destinados para contemplação. As prestações eram em 

valores fixos e reajustáveis conforme variação de preço do bem escolhido.  

O kit de vendas, embora bonito, era alvo de muitas reclamações da área 

comercial. Pesados e grandes, dificultavam o trabalho dos vendedores que se 

locomoviam por transporte público e, frequentemente, tinham que voltar ao ponto de 

vendas para retirar nova remessa.  

Os vendedores reclamavam, também, que o valor do financiamento estava 

muito parecido com a prestação do consórcio, dificultando a venda do produto que 

não tinha o atrativo da imediata disponibilização do veículo, além de ser extremamente 

difícil a sua compreensão. 
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De fato, o consórcio, uma invenção tipicamente brasileira que funcionou como 

um dos principais meios de sustentação do varejo de bens domésticos duráveis e 

automóveis (CASTRO, 2014), era um produto complexo que, resumidamente, tinha a 

seguinte dinâmica operacional: PASSO UM: formava-se um grupo, com prazo de 

duração predeterminado, dividido em um número de cotas que eram comercializadas 

junto aos consumidores, com valor equivalente ao bem que desejavam adquirir. 

PASSO DOIS: o consumidor, ao comprar uma cota, dava um sinal equivalente ao 

valor de uma prestação, que iria para conta corrente do grupo tão logo iniciasse. 

PASSO TRÊS: o grupo iniciava quando, no mínimo, 70% das cotas eram adquiridas. 

A partir de então, havia o compromisso firme do consumidor em pagar as prestações 

mensais correspondentes ao valor do bem, dividido pelo número de meses em que 

esse grupo perduraria, acrescido de uma taxa de administração mais o fundo de 

reserva. A taxa de administração era a remuneração da empresa de consórcio e o 

fundo de reserva tinha finalidade de fazer frente às despesas emergenciais. PASSO 

QUATRO: a contemplação ocorria por sorteio, com base nos resultados da loteria 

federal ou oferta de lance vencedor para abatimento das prestações vincendas. Os 

resultados eram divulgados nas assembleias gerais do grupo e o consumidor recebia 

uma carta de crédito para compra do bem que seria dado em alienação fiduciária como 

garantia ao cumprimento dos pagamentos restantes. PASSO CINCO: uma vez 

constituído o grupo, a saída do consumidor ocorria mediante o pagamento de multa, 

devolvendo-se o valor pago somente ao final do prazo de sua duração, momento no 

qual também se devolvia o saldo do fundo de reserva não utilizado a todos os 

participantes. 

O contrato em branco, assinado no ato da adesão, era preenchido 

posteriormente pela empresa de consórcio, quando houvesse a constituição do grupo, 

e encaminhado ao consumidor pelo correio, juntamente com o cronograma de 

assembleias e o boleto da segunda prestação. Muitos reclamavam a devolução do 

dinheiro, dizendo-se arrependidos do negócio face à demora tanto da formação do 

grupo quanto do retorno do próprio instrumento contratual. 
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Era um problema comum a realização de promessas inverídicas aos 

consumidores por parte dos vendedores, tais como: venda de cotas já contempladas; 

promessa de prestações inferiores ao efetivamente devido; possibilidade de 

desistência a qualquer tempo, com a devolução imediata do dinheiro sem qualquer 

penalidade; dentre outras, além da cobrança de uma taxa de adesão, não estipulada 

em contrato, que era apropriada indevidamente pelo vendedor. 

A fim de minimizar os problemas com a venda do consórcio, a TKS mantinha 

uma central de atendimento, que fazia o contato de boas vindas, questionando o 

consumidor acerca da compreensão do produto. Não era possível falar com todos, 

visto que entre 30% a 40% do público alvo não respondiam as ligações. 

O índice de desistência no sistema de consórcio era alto e outra razão, além 

das reclamações com as informações de venda do produto, era a demora das 

contemplações.  

 O estímulo à oferta de lances seria uma forma de resolver a situação, porém, 

esse valor obrigatoriamente seria utilizado para quitar as prestações na ordem 

inversa. Diversos consumidores revelavam o descontentamento com essa regra, 

registrando reclamações em órgãos reguladores e de proteção, por supostamente 

coibir o direito deles em escolher a melhor forma de utilizar os recursos para 

abatimento da dívida. 

Mesmo num momento que deveria ser de alegria ao consumidor, pois envolvia 

o recebimento do crédito para a compra do sonhado bem, a TKS se via ao redor de 

críticas. Era obrigação do consumidor, quando contemplado, entregar na empresa 

toda a documentação para análise de crédito, tais como: comprovante de residência 

e de renda, CPF e RG. Posteriormente, haveria a emissão da carta de crédito, em 

papel moeda e com validade de 6 (seis) meses, que deveria ser retirada pessoalmente 

para utilização na compra de um veículo.  

Após a escolha e compra do bem, o consumidor deveria comparecer 

novamente na TKS, para assinar o contrato de alienação fiduciária, que era levado à 

registro em cartório. As informações eram encaminhadas também ao Sistema 

Nacional de Gravames para que a garantia ficasse registrada no documento de 

propriedade do veículo. 
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O comparecimento por, no mínimo, três vezes na empresa gerava o 

descontentamento das pessoas que também reclamavam do custo de registro, de 

cerca de R$ 300,00, naquela época. 

 

6.2  APRESENTAÇÃO DE SOLUÇÕES CONJUNTAS 

Otavio Augusto entendia que as novas regras impostas pelo Banco Central 

surgiram face aos problemas crônicos evidenciados no sistema de consórcio e estava 

convencido de que a modernização do produto poderia fazer frente a outras 

modalidades de operação de vendas de veículo, como financiamento e leasing. 

Assim, entendia ser possível revolucionar esse mercado, com um trabalho 

conjunto envolvendo a área de operações e marketing da empresa, considerando os 

componentes: (i) custo; (ii) confiabilidade; (iii) qualidade; (iv) flexibilidade; e (v) rapidez. 

 

6.2.1 Custo 

A imediata disponibilização do contrato de consórcio ao consumidor tinha a 

falta de poderes dos vendedores, para assinar em nome da empresa, como maior 

obstáculo. Por essa razão, o gerente jurídico resolveu alterar a estrutura de 

contratação.  

A formalização jurídica da operação se iniciaria com a apresentação de uma 

proposta assinada pelo consumidor em um formulário padronizado, devidamente 

preenchido com todos os dados do produto, dando ciência própria ao cumprimento 

das regras estabelecidas pela TKS, incluindo o compromisso de pagamento imediato 

da primeira prestação.  

Ao confirmar o recebimento do formulário e o pagamento do boleto, a empresa 

de consórcio encaminharia a carta de aceite consolidando a contratação, com a 

discriminação das informações do grupo de consórcio, nome do bem, data das 

assembleias e valor mensal das prestações subsequentes.  
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O livreto com as regras do consórcio seria reduzido ao tamanho A5 em um 

material mais leve e com menor número de páginas, porém não menos atrativo 

visualmente, para facilitar o transporte do documento pelo vendedor. A redação de 

cláusulas seria simplificada, com um apêndice de perguntas e respostas, para melhor 

compreensão do produto pelo consumidor. A transparência das informações tornaria 

desnecessário o contato de boas-vindas, eliminando o custo desse serviço. 

O processo de contemplação teria a carta de crédito em papel moeda 

substituída por um documento de aviso, impresso em folha comum, com código de 

confirmação de veracidade das informações a ser utilizado pelos revendedores de 

veículos. Para garantir que o mercado automotivo estivesse ciente da nova 

metodologia, foi emitido prévio comunicado à associação de revendedores, 

cientificando das novas regras que também se tornariam públicas no site eletrônico 

da TKS. 

O aviso de contemplação passou a ser encaminhado pelo correio, com 

informações sobre os documentos necessários para o recebimento do crédito, os 

quais poderiam ser encaminhados por correspondência, juntamente com as 

informações do veículo que desejasse adquirir na revenda e serviriam para 

preenchimento do contrato de alienação fiduciária, que deixaria de ser registrado em 

cartório. 

Como o processo de liberação de crédito tornou-se similar à aquisição de um 

financiamento de veículo, a desburocratização propiciou a redução de profissionais 

dedicados nessa etapa e agradou aos consumidores. 

Embora fosse discutível, na época, a obrigatoriedade do duplo registro do 

contrato, entendeu-se valer a pena correr o risco de liberar a averbação da alienação 

fiduciária em cartório, visto que: (i) as novas regras introduzidas pelo artigo 1.361, do 

Código Civil, em 2002, eram claras para considerar o gravame no documento do bem 

como suficiente para constituição da garantia47; e (ii) a prática eliminaria as 

reclamações e insatisfações dos consumidores com a empresa. 

  

 
47 A exigência de um duplo registro para constituição da alienação fiduciária, mesmo após a vigência 
do Código Civil de 2002, era discutível. Havia o entendimento de que o artigo 1.361 do Código Civil 
não havia revogado o artigo 129, inc. V, da Lei de registros públicos n° 6.015/73, que estabelecia que 
contratos deveriam ser registrados em cartório para constituição da garantia. O tema foi pacificado 
somente em 2008, com a nova lei de consórcio, n° 11.795, que no artigo 14, § 6, expressamente previu 
que o gravame do certificado de propriedade do veículo dispensava qualquer necessidade de registro 
público. 
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6.2.2 Confiabilidade 

Caso houvesse qualquer problema quanto à venda do bem (divergências 

cadastrais, impossibilidade de formar o grupo, imposição de condições não aceitáveis 

ao sistema, dentre outros), a empresa encaminharia um comunicado de não adesão 

ao grupo, devolvendo o dinheiro por cheque administrativo ou crédito na conta 

corrente indicada pelo consumidor no formulário de proposta de contratação. 

Nessa nova sistemática de trabalho, o processo de controle de qualidade de 

venda era crucial para a segurança do produto. Os profissionais que, antes, estavam 

encarregados de digitar o contrato para encaminhamento ao consumidor, passariam 

atuar na análise dos formulários, ligando para o consumidor caso qualquer dúvida e 

cadastrando em sistema todas as informações recebidas. 

A obrigatoriedade da concessão do direito de arrependimento de 7 (sete) dias, 

nos termos do artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, foi considerada pelo 

gerente jurídico como um bom argumento de venda do produto e flexibilizou a regra. 

Previu-se que, em atendimento à função social do contrato, o consumidor poderia 

desistir do consórcio, independentemente da sua formalização ser dentro ou fora da 

empresa, dando a ele melhor oportunidade de ler o documento, compreender o 

produto e eventualmente desistir da contratação.  

Na prática, a devolução dos valores passou a ocorrer mesmo que em prazo 

superior ao previsto no Código de Defesa do Consumidor, pois não haveria prejuízo 

nenhum à empresa na desistência da contratação enquanto o grupo não estivesse 

formado, até mesmo por não ser interesse da TKS manter um consumidor 

descontente desde o início da contratação. 

Considerando a inexistência de assinatura da empresa no documento, para 

evitar qualquer tipo de falsificação do produto, os contratos eram devidamente 

numerados, havendo o controle de entrega desses itens aos representantes de 

consórcio. 

Quando os contratos eram extraviados ou não devolvidos pelos 

representantes que deixavam de trabalhar com o produto, lavrava-se o boletim de 

ocorrência na delegacia de polícia, comunicando a invalidade do instrumento, cuja 

lista era de acesso público, podendo ser consultada a qualquer tempo no site da 

empresa. 
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6.2.3 Qualidade 

Os materiais, embora fossem mais baratos que os encartes anteriores, eram 

feitos em bom papel com cláusulas simples e de fácil compreensão, mantendo em 

negrito todas aquelas que fossem desfavoráveis ao consumidor. Foi criado uma linha 

de atendimento ao público exclusivo para relatar possíveis problemas ou pedir a 

devolução do dinheiro caso houvesse o arrependimento da compra. 

Considerando que o produto de consórcio era mais complexo que uma 

operação de financiamento, exigindo maior conhecimento pelos operadores de call 

center para suporte e esclarecimento de dúvidas, foi ajustada uma remuneração 

diferenciada para atrair e manter os melhores profissionais que ficariam alocados na 

própria empresa, gerando um maior grau de comprometimento junto à TKS. 

As equipes de vendas foram treinadas pela área de marketing contemplando 

as novas regras, para evitar o maior número de rasuras possíveis. Além disso, os 

formulários foram simplificados, requerendo o mínimo de dados para o 

preenchimento. 

 

6.2.4 Flexibilidade 

As regras rígidas do sistema de consórcio eram um obstáculo para o 

crescimento das vendas sendo necessário entender melhor o consumidor que, em 

suas demandas jurídicas, expunha os problemas do produto. Basicamente, o 

descontentamento era com: (i) valor alto das prestações; (ii) demora na constituição 

do grupo de consórcio; (iii) demora na contemplação; e (iv) impossibilidade de abater 

o valor do lance nas prestações subsequentes. 

Assim, o gerente jurídico entendia ser a variável de maior importância deste 

projeto e conjuntamente com as áreas de marketing e de operações, trabalhou em um 

consórcio de prestações reduzidas, tendo como base de cálculo o valor equivalente a 

75% do preço do bem. O consumidor, quando contemplado, poderia optar em: (i) 

adquirir crédito de 100% do valor do bem; ou (ii) adquirir 75% do crédito. 
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Caso o consumidor optasse, no momento da contemplação, pelo valor integral 

do bem como crédito, a diferença seria acrescida nas prestações subsequentes 

podendo-se utilizar, em casos de lance, esse montante para abater o saldo de 25%, 

total ou parcialmente. 

Adicionalmente, o consumidor ficou desobrigado a valer-se do lance para quitar 

as parcelas vincendas na ordem inversa, sendo a ele facultado decidir a melhor forma 

para abatimento da dívida, já que essa era uma das reclamações junto aos órgãos 

regulatórios e de supervisão do produto. 

As medidas de incentivo aos lances e redução do valor das prestações 

aumentariam a venda do produto, ajudando na formação mais rápida de grupos de 

consórcio, além de eliminar a apreensão dos consumidores com relação à espera pela 

contemplação. A direção da empresa gostou da proposta e chamou de Plano de 

Consórcio Premium TKS. 

 

6.2.5 Rapidez 

Em todas as fases de modernização do produto, preocupou-se com a rapidez. 

O contrato, em tamanho de livreto, permitiu que o vendedor pudesse transportar um 

maior volume de kits de venda de consórcios. A sistemática de encaminhamento de 

proposta dava imediata ciência ao consumidor de todas as condições comerciais 

antes mesmo da formação do grupo. 

A redução do valor das prestações e a forma de utilização do lance no Plano 

de Consorcio Premium TKS permitiram o aumento de venda das cotas, reduzindo o 

prazo médio de constituição do grupo com um maior número de contemplações 

mensais. 

A mudança no procedimento de liberação do crédito com a simplificação dos 

formulários trabalhada pelo gerente jurídico, reduzindo os três comparecimentos 

presenciais para apenas um, foi benéfico aos consumidores que ainda se viram 

agraciados em não mais pagarem o registro em cartório do contrato de alienação 

fiduciária.  
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6.3 MITIGAÇÃO DE RISCOS FUTUROS 

As alterações no produto foram focadas com base nas reclamações dos 

consumidores e em sintonia com os normativos editados pelo Banco Central e Código 

de Defesa do Consumidor, para reduzir o risco jurídico do consórcio, identificando 

oportunidades que viessem a agradar ao mercado em geral como, por exemplo, a 

utilização do lance para abater as prestações independentemente da ordem, a 

simplificação da obtenção do crédito e a entrega das condições contratuais no 

momento da concretização da operação, com cláusulas desfavoráveis ao consumidor 

devidamente destacadas. 

Como os formulários de proposta de participação de consórcio eram 

encaminhados à empresa por um terceiro, havia o risco de adulteração das condições 

e, para evitar a fraude, houve a criação da carta de aceite da empresa que ratificava 

todas as questões comerciais. Caso o consumidor divergisse das informações, teria à 

sua disposição uma central de atendimento tecnicamente preparada para solucionar 

o problema. 

Considerando também que muitos dos vendedores não eram tecnicamente 

qualificados, o gerente jurídico elaborou um aditivo contratual ao convênio de 

representação permitindo o estorno dos valores das comissões de consórcios 

cancelados, independentemente do motivo, facultando compensá-los com créditos de 

outras vendas. 

O trabalho do gerente jurídico na modernização do consórcio, permitiu, 

portanto, que todos os cuidados fossem adotados para eventual discussão em litígio 

e o destaque para um caderno de perguntas e respostas, além da concessão do direito 

de arrependimento, independentemente da contratação ter sido ou não efetuada no 

estabelecimento, em atendimento a função social do contrato, minimizava os efeitos 

relacionados às penalidades contratuais questionadas pelo consumidor sob alegação 

da falta de compreensão da complexidade do produto. 
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6.4 CRIAÇÃO DE NOVAS OPORTUNIDADES 

As novas oportunidades também foram identificadas com as reclamações dos 

consumidores e vendedores de cotas de consórcio. Sem grande custo de 

desenvolvimento sistêmico e com o trabalho conjunto das áreas de marketing, 

operações e vendas, foi possível a criação do produto Plano de Consórcio Premium 

TKS que foi sucesso de vendas. 

A redução dos valores das prestações, acompanhado da possibilidade do 

consumidor utilizar o lance para abater as prestações vincendas do jeito que ele 

quisesse fez o produto competir com as operações de financiamento e leasing de 

veículos, pois, na percepção do consumidor, poderia realizar o sonho de adquirir um 

carro zero quilometro, pagamento menos do que um financiamento. 

 

6.5 INDICADORES DE DESEMPENHO 

O sucesso desse produto dependia do monitoramento de indicadores 

financeiros. Basicamente, todos eram de natureza comercial como, por exemplo: 

volume de venda do produto, prazo médio de constituição do grupo e quantidade de 

contemplações de cotas por assembleia. 

Os indicadores de natureza operacional eram: quantidade de contratos 

rasurados, número de desistência de vendas e quantidade de acesso à central de 

atendimento para reclamação. 

Sob o aspecto jurídico, permaneceram os indicadores: número de entrada de 

reclamações de consumidores nos órgãos regulador e de proteção, número de 

processos na esfera cível, além do índice de improcedência das demandas. 
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7 CONCLUSÃO 

O sucesso no método proativo de gestão está em conhecer a propositura de 

alternativas para combate aos problemas da empresa, mensurando os riscos, criando 

oportunidades e em comunicar, por indicativos de performance objetivos e 

permanentemente monitorados, os resultados atingidos junto à alta administração. 

A metodologia demanda a aplicação de uma técnica que envolve tanto o 

trabalho da equipe legal quanto a participação de todas as áreas envolvidas, para 

mapeamento e identificação de falhas nos processos.  

Os quatro relatos, cuidadosamente selecionados, envolveram situações 

complexas que exigiram empenho dos gerentes jurídicos nas cinco variáveis do 

processo produtivo. Importante destacar que, em cada um deles, havia um item como 

foco prioritário para o êxito do trabalho. 

No primeiro caso, correspondente à atuação na área de gestão contratual, o 

gerente Marco Aurélio identificou que o projeto deveria apresentar maior dedicação 

na rapidez para conclusão dos contratos. No segundo, que tinha como foco a 

administração do contencioso, Antonino Pio empenhou-se na qualidade das defesas. 

No processo de recuperação de valores, conduzido por Júlio César, buscou-se a 

confiabilidade tanto na pacificação dos entendimentos quanto nos processos judiciais. 

No quarto e último projeto, de modernização do produto, liderado por Otavio Augusto, 

almejou-se a flexibilidade com a apresentação de um novo sistema de consórcio ao 

consumidor. 

Considerando a matéria, o risco envolvido e os objetivos organizacionais, 

houve o emprego de diferentes estratégias pelos profissionais para lidar com os 

problemas identificados.  

No segmento de negociações contratuais, Marco Aurélio vislumbrou evitar o 

conflito, estabelecendo regras sólidas e eficientes que dariam maior confiabilidade ao 

fluxo de trabalho. Nas situações em que seria necessário enfrentar o problema, adotou 

um procedimento rápido e confiável de resolução de disputas, mantendo o processo 

de arbitragem para os temas relevantes e o negócio jurídico processual para os casos 

de menor complexidade.  
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Relativamente à administração de processos, Antonino Pio evitou o problema 

com uma pluralidade de soluções: (i) no descumprimento de normas, envolvendo o 

pagamento das comissões extra folha (indevidamente chamada como prêmio), pelo 

risco criminal envolvido, com o adequado recolhimento dos tributos; (ii) no controle de 

jornada de trabalho por exceção, que embora revestido de legalidade, foi alterado para 

o ponto eletrônico pelo alto custo com decisões desfavoráveis que colecionava na 

justiça do trabalho; (iii) para equipe de força de vendas, criou um bônus de 

desempenho para aqueles que dedicavam maiores esforços nos finais de semana, 

eliminando qualquer formulário que induzia ao entendimento de pagamento de horas 

extras pela justiça do trabalho; (iv) no vale combustível, substituindo por benefício de 

similar natureza em uma negociação sindical, dando uma solução diferente ao tema; 

e (v) nas demandas trabalhistas, com a introdução de políticas de acordo junto aos 

ex-empregados, mesmo em situações que inexistia ilegalidade. 

Por outro lado, decidiu enfrentar os problemas sempre que a política de 

acordo restou inviabilizada ou quando havia bons argumentos de defesa, criados por 

robustas provas ou iniciativas que demandaram a mudança de posicionamento do 

judiciário, como foi o caso dos ex-empregados reclamantes do direito ao adicional de 

periculosidade. 

No terceiro exemplo, que envolveu o processo de recuperação de valores, 

Júlio César adotou, como melhor alternativa, evitar o problema, negociando acordos 

com os devedores do banco.  

Quando o conflito era necessário, adotou três caminhos distintos para 

enfrentá-lo: (i) no caso da tese do adimplemento substancial do contrato para 

liberação da garantia, atuou junto ao judiciário para derrubar o posicionamento de 

parte dos magistrados que prejudicava as operações de crédito; (ii) quanto à mudança 

dos critérios fazendários, que exigia o ingresso de ações judiciais mesmo em casos 

perdidos para legitimar a dedutibilidade fiscal, buscou o governo para mudar a norma, 

provando ser uma medida benéfica a todos os envolvidos, ou seja, Estado, devedor e 

credor; e (iii) na ineficiência do processo de retomada de bens de devedores 

inadimplentes, cujas explicações para o Estado da mudança normativa eram 

complexas, agiu conjuntamente com o órgão representativo de classe, para melhor 

explicação e consequente simplificação das regras. 
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No quarto exemplo, que diz respeito à modernização do produto, muito 

embora todas as alterações parecessem desfavoráveis à sobrevivência do consórcio, 

Otavio Augusto decidiu adaptar-se às mudanças na lei, com soluções inovadoras para 

atrair novos mercados. 

A exceção ficou por conta da eliminação do duplo registro da alienação 

fiduciária, em que resolveu enfrentar o problema. Embora a decisão pudesse ser 

discutível na época, entendeu que assumir o risco de pagamento da taxa ou de não 

constituir a garantia eram reduzidos, sendo benéfica a mudança ao reposicionamento 

do consórcio. Assim, liberou a exigência da averbação do contrato em cartório, por 

existir o gravame no certificado de propriedade do veículo.  

Em todos os casos apresentados, o gerente jurídico recorreu, também, a 

fontes externas, demonstrando que é essencial conservar um bom canal de contatos 

para atingir os resultados almejados. 

Marco Aurélio, por exemplo, permaneceu com as consultorias jurídicas nas 

negociações contratuais complexas com fornecedores. Ademais, por conversas com 

colegas do mercado financeiro, identificou a oportunidade para apresentar uma 

solução financeira tanto à XPTO quanto aos fornecedores. 

Nos processos trabalhistas, Antonino Pio manteve a preocupação em 

continuar com prestadores de serviços externos nas defesas processuais e, 

adicionalmente, trouxe novos escritórios de advocacia para inserir competitividade e 

melhorar os resultados processuais. A conversa com os seus colegas de mercado foi 

fundamental para implementar uma mudança cultural na empresa, introduzindo a 

política de acordos, até então rechaçada pela alta administração. 

Na recuperação de valores, Júlio César trabalhou com assessorias 

especializadas em negociação e atuação em demandas processuais, definindo 

estratégias e acompanhando a performance dos profissionais. Contou, também, com 

os seus pares para levar junto ao governo a proposta de um novo normativo. 

Mesmo no processo de modernização de um produto de consórcio onde, 

teoricamente, não seria possível compartilhar experiências com os seus concorrentes 

no mercado, Otavio Augusto tratou de obter subsídios externos conversando com 

vendedores e entendendo os consumidores para aprimorar o projeto. 
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Ficou evidenciada a preocupação dos gerentes jurídicos em reduzir a grande 

assimetria de informações, razão pela qual sempre contaram com a definição de 

indicadores específicos em um trabalho desenvolvido conjuntamente com as demais 

áreas da empresa, justamente para evitar que a falta de compreensão prejudicasse 

no andamento do projeto. 

Embora a alta administração estivesse esperando nos projetos, única e 

exclusivamente, a resolução dos problemas, os gestores primaram em criar 

oportunidades, como a parceria com os bancos para financiamento do fluxo de caixa 

das empresas, no caso de Marco Aurélio; a introdução de uma política de acordo 

extrajudicial, como Antonino Pio; a venda de novos produtos, renegociando com 

clientes em dificuldade financeira, mantendo-os em carteira, como fez Júlio César; ou, 

ainda, o desenvolvimento de uma outra modalidade de consórcio com prestações 

competitivas, apresentado por Otavio Augusto. 

Esses direcionais somente foram possíveis com a implementação de um 

processo criativo, em um trabalho conjunto entre as áreas, para potencialização das 

novas ideias, contemplando reuniões de brainstormings e instrumentos de controle e 

direcionamento dos trabalhos. 

Atuando como guardiões da reputação e integridade da empresa, os gerentes 

jurídicos procuraram, sempre, cumprir os normativos. Assim, dois pontos merecem 

atenção: (i) diante do descumprimento à legislação fiscal, Antonino Pio, conseguiu que 

a alta administração mudasse o posicionamento para o recolhimento de tributos, face 

ao risco criminal envolvido; e (ii) face às novas regras estabelecidas pelo Código Civil 

de 2002 e a necessidade que demandava a modernização do consórcio, Otavio 

Augusto foi favorável a assumir o risco da liberação do registro de contrato em cartório, 

em que pese houvesse a exigência na lei de registros públicos para essa averbação. 

Todo esforço neste trabalho comprova que o profissional jurídico ocupa uma 

posição interessante no segmento empresarial e embora pareça exercer uma 

atividade mais pragmática, é possível, com uma gestão inovadora, surpreender a alta 

administração, identificando riscos, solucionando problemas e acrescentando valor 

aos negócios. A propositura de alternativas e criação de novas oportunidades eleva a 

atividade jurídica como elemento estratégico de uma empresa. 
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É importante enfatizar que os gerentes jurídicos e advogados internos devem 

zelar, a todo custo, pelo seu papel chave de guardião da empresa, mantendo, na 

propositura de soluções, os seus compromissos éticos e legais inerentes à função, 

ainda que resulte em uma renúncia a suposto ganho financeiro nos negócios. 

De todo modo, como procuramos demonstrar, somente é possível uma 

atuação jurídica proativa, com a aplicação de uma metodologia que converge com a 

dinâmica empresarial, sobretudo por aplicar técnicas de mapeamento e gestão de 

processos, focados na solução dos casos apresentados, em trabalhos colaborativos, 

cujas pessoas compartilham diferentes opiniões e experiências ante ao tema gladiado. 

O profissional do direito, ao executar essa tarefa, precisa conhecer as 

necessidades e expectativas do negócio, a legislação aplicável, os clientes e demais 

público de relacionamento, a fim de contribuir para a melhoria dos processos e 

produtos da empresa, com uma análise crítica do caso apresentado. Ademais, torna-

se importante, além da aplicação do direito preventivo, estabelecer e acompanhar os 

indicadores, realizando, sempre que possível, o benchmarking junto ao mercado.  

Muito provavelmente a metodologia aqui proposta não solucione todas as 

situações jurídicas que a empresa se depara. É preciso analisar caso a caso, com 

discernimento. No entanto, poderá servir como bom direcional para uma gestão 

jurídica proativa pelos profissionais e estudantes do direito.  

 

  



92 

 

REFERÊNCIAS 

ABEAR. ABEAR defende abertura irrestrita de capital estrangeiro na aviação 
comercial brasileira. 2018. Disponível em: 
https://www.abear.com.br/imprensa/agencia-abear/noticias/abear-defende-
abertura-irrestrita-de-capital-estrangeiro-na-aviacao-comercial-brasileira-2/. 
Acesso em: 22.05.2020. 

AMARAL, Gilberto Luiz do; AMARAL, Letícia Mary Fernandes do; YAZBEK, Cristiano 
Lisboa (Coord). Custo das empresas para litigar judicialmente. 2016. Disponível 
em: https://docplayer.com.br/15454093-Custo-das-empresas-para-litigar-
judicialmente.html. Acesso em: 09.02.2020.  

BAGLEY, Constance E.; ROELLIG, Mark D., The Transformation of General Counsel: 
Setting the Strategic Legal Agenda. 2013. Disponível 
em: https://ssrn.com/abstract=2201246 ou http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.220124
6. Acesso em: 05.08.2019. 

BALDONI, John. One-Page Memos, Without Reductionism. Harvard Business Review. 
April 06, 2010. Disponível em: https://hbr.org/2010/04/avoid-over-simplifying-
your-on. Acesso em: 27.10.2019. 

BAR-GILL, Oren, The Evolution and Persistence of Optimism in Litigation. Journal of 
Law, Economics, and Organization, Vol. 22, No. 2. 2006. Disponível 
em: https://ssrn.com/abstract=883697. Acesso em 05.08.2019. 

BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Financeiro e Direito Tributário, 4a ed. atual. 
São Paulo: Saraiva, 1995. 

BORANGA, Ana Luiza; SALOMÃO, Simone Viana (coord.). Direito, Gestão e Prática: 
administração legal para advogados. São Paulo: Saraiva, 2009 – (Série GVLaw). 

BRASIL – CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Processo nº 0009820-09.2019.2.00.0000. 
Requerente: Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel 
Celular e Pessoal - SINDITELEBRASIL. Requerido: Conselho Superior da 
Justiça Do Trabalho - CJST e outros. Relator: Gab. Cons. Tânia Regina Silva 
Reckziegel. São Paulo, 27/03/2020. 6ª Sessão Virtual Extraordinária. 

  



93 

 

_________. TRIBUNAL DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB. Processo nº E-3.279/06. 
Relator: Dr. Luiz Antonio Gambelli Reckziegel. São Paulo, 16/02/2006. 
Disponível em: http://www.oabsp.org.br/tribunal-de-etica-e-
disciplina/pareceres/E327906. Acesso em: 16.06.2019. 

_________. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 4ª REGIÃO (7ª Turma). Apelação Criminal nº 
5001571- 27.2010.404.7208. Relator: Dr. Des. Salise Monteiro Sanchotene. Rio 
Grande do Sul, 09 de abril de 2014. Data de Publicação: D.E. 28/05/2014. 

_________. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (2ª Turma). Agravo de Instrumento em 
Recurso de Revista nº 19649229135020054. Relator: Maria Helena Malmann. 
Brasília, 17 de agosto de 2016. Data de Publicação: DEJT 26/08/2016. 

_________. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (7ª Turma). Recurso de Revista nº 
10753720115150005. Relator: Luiz Philippe Vieira de Mello Filho. Brasília, 14 de 
maio de 1997. Data de Publicação: DEJT 16/05/2014. 

CASTRO, Fabricio. Invenção brasileira, consórcio nasceu com Brasília. O Estado de 
São Paulo, 11.11.2018. Disponível em: 
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,invencao-brasileira-consorcio-
nasceu-com-
brasilia,70002497062?utm_source=estadao:whatsapp&utm_medium=link. 
Acesso em: 22.05.2020. 

COASE, Ronald. The Nature of the Firm. Economica 4 (16), 1937, p. 386–405. 
Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1468-
0335.1937.tb00002.x Acesso em: 21.09.2019. 

COOTER, Robert D.; SCHÄFER, Hans-Bernd. Eltz, Magnum (Org. e trad). O nó de 
Salomão: como o direito pode erradicar a pobreza das nações. 1a ed. Curitiba: 
CRV, 2017. 

CORTELLA, Mario Sergio. Qual é a tua obra?: inquietações propositivas sobre gestão, 
liderança e ética. 24a. ed. Petrópolis: Vozes, 2015. 

  



94 

 

DEMOTT, Deborah A. The Discrete Roles of General Counsel, 74 Fordham Law 
Review 955-981. 2005. Disponível em: 
https://scholarship.law.duke.edu/faculty_scholarship/1239. Acesso em 
15.07.2019. 

DEZALAY, Yves; SUGARMAN, David (edited by) Professional Competition and 
Professional Power: lawyers, accountants and the social construction of markets. 
New York: Routledge, 1995. 

DUARTE, LUIZ. Scrum e Métodos Ágeis: um guia prático. 1a. ed. Gravataí, RS, 2019. 

DUBEY, Prashant; KRIPALANI, Eva (edited by). The Generalist Counsel: how leading 
general counsel are shaping tomorrow’s companies. New York: Oxford University 
Press, 2013. 

EBERLE, Bob. Scamper On: games for imagination development. USA: Prufrok Press 
Inc, 1996.  

FEIGELSON, Bruno; BECKER, Daniel; RAVAGNANI, Giovani (coord.). O advogado do 
amanhã: estudos em homenagem ao professor Richard Susskind. São Paulo: 
Thomson Reuters Brasil, 2019. 

FISHER, Roger. Como chegar ao sim: como negociar acordos sem fazer concessões. 
Tradução de Ricardo Vasques Vieira. Rio de Janeiro: Solomon, 2014. 

FREITAS, Tainá. Como o Mercado Livre atingiu 98,9% de “desjudicialização” na 
resolução de conflitos. 2019. Disponível em 
https://www.startse.com/noticia/nova-economia/mercado-livre-odr-resolucao-
conflito. Acesso em 22.05.2020. 

FUNDACÃO GETÚLIO VARGAS. Métricas de benchmarking para departamentos jurídicos 
das empresas brasileiras. FGV Opinião. Rio de Janeiro, 9 de maio de 2011.  

  



95 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE PLANEJAMENTO E TRIBUTAÇÃO. Quantidade de normas 
editadas no Brasil: 30 anos da Constituição. IBPT. Curitiba, 2019. Disponível em: 
https://25f6c5783e7ec33dfd50.builderall.net/normas-editadas-no-brasil. Acesso 
em 28.09.2020. 

GARCIA, Sandra. Grupo Carrefour Brasil: Jurídico Mobile. 2017. Trabalho 
apresentado no III Prêmio de Melhores Práticas na Gestão de Departamentos 
Jurídicos. Anais do IX Congresso Nacional da GEJUR e do FDJUR. São Paulo, 
setembro de 2017. Disponível em: https://www.intelijur.com.br/premiacoes/iii-
premio-fdjur-de-melhores-praticas-em-gestao-de-departamentos-juridicos. 
Acesso em: 22.05.2020. 

GARDNER, Dr. Heidi K. Smart Collaboration for In-house Legal Teams. United 
Kingdom: Globe Law and Business Ltd, 2020. 

GEORGE, Michael L. et al. Lean Six Sigma Pocket Toolbook. New York: McGraw-Hill, 
2005. 

GERMANO, Alexandre Moreira. Técnica de Redação Forense. 2a. ed. Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo, 2005. Disponível em: 
https://www.tjsp.jus.br/Download/pdf/TecnicaRedacaoForense.pdf. Acesso em 
27.10.2019. 

GOLDBERG, Victor. Framing Contract Law: an Economic Perspective. Massachusetts: 
Harvard University Press, 2006. 

GONZALES, Leandro. A cultura que veio para ficar em Gestão Jurídica: Gestão Ágil 
baseado no Scrum. In: BSB LEGAL CONFERENCE, 27 de abril de 2020. São 
Paulo: B2B, 2020. Disponível em: https://youtu.be/dniylE_AE6U. Acesso em: 
22.05.2020. 

GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lavagem de Dinheiro e Advocacia: uma 
problemática das ações neutras. São Paulo: Boletim do Instituto Brasileiro de 
Ciências Criminais, ano 20, n° 237, ago/2012. Disponível em: 
http://arquivo.ibccrim.org.br/site/boletim/pdfs/Boletim237.pdf. Acesso em 
23.09.2020. 

  



96 

 

HAAPIO, Helena (ed.). A Proactive Approach to Contracting and Law: course material 
38. Finland: Turku University of Applied Sciences, 2008.  

HART, Oliver; HOLMSTROM, Bengt. The Theory of Contracts, N° 418, Working papers. 
Massachusetts Institute of Technology (MIT), Department of Economics. 1986. 
Disponível em: https://EconPapers.repec.org/RePEc:mit:worpap:418. Acesso 
em: 02.07.2020. 

HEINEMAN, Ben W. The inside counsel revolution: resolving the partner-guardian 
tension. Chicago: American Bar Association, 2016. 

_______________; LEE, William F.; WILKINS, David B. Lawyers as Professionals and 
as Citizens: Key Roles and Responsibilities in the 21st Century. Cambridge, 
MA: Center on the Legal Profession at Harvard Law School. 2014. Disponível 
em: https://clp.law.harvard.edu/assets/Professionalism-Project-
Essay_11.20.14.pdf. Acesso em: 15.07.2019. 

HENDERSON, Bill, How Much Are Corporations In-Sourcing Legal Services?,  
Legal Evolution. 2017. Disponível 
em:  https://www.legalevolution.org/2017/05/003-inhouse-lawyers/. Acesso em: 
28.09.2020. 

KEPLER, João; OLIVEIRA, Thiago. Os segredos da gestão ágil por trás das empresas 
valiosas. São Paulo: Editora Gente, 2019. 

KOTLER, Philip. Marketing para o século XXI: como criar, conquistar e dominar 
mercados. São Paulo: Futura, 1999. 

LACERDA, Ana Paula. Mattel faz recall de 1,5 milhão de brinquedos. O Estado de São 
Paulo. São Paulo, 03.08.2007, Caderno de Economia, p. B16.  

LATAILLE, Nancie; KILBY, Gabriella. The Legal Function Transformed: best practices of 
today’s general counsel. Korn / Ferry Institute. 2008. Disponível em: 
https://www.kornferry.com/institute/download/download/id/17162/aid/249. Acesso 
em 15.08.2019. 

  



97 

 

LAURENCE Simons Search. Brazil Legal Benchmarking Survey 2019. 2019. Disponível 
em: https://www.jota.info/wp-
content/uploads/2019/07/a16860206c5856a7a029caea3ad3687e.pdf. Acesso 
em 08.07.2019. 

LODLAW. Measure Your Impact: 8 KPIs for In-house Teams. 2017. Disponível em: 
https://www.flipsnack.com/Lodlaw/measure-your-impact.html. Acesso em: 
29.02.2020. 

LOWE, Rebecca. Compliant Counsel. In-house Perspective, de 02.04.2012. p. 13-16. 
Disponível em: 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ah
UKEwj5gt6DrNzsAhXuIbkGHTnyDt4QFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fw
ww.ibanet.org%2FDocument%2FDefault.aspx%3FDocumentUid%3DFCB837B4-
7E72-42A7-9623-B5032866EAC0&usg=AOvVaw1Ja_y4BqhlReXUpm1ra8Qh. 
Acesso em: 04.10.2020. 

MACEDO JR., Ronaldo Porto. Contratos Relacionais e Defesa do Consumidor, 2a ed. 
rev. atual. ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. 

MAGLIARELLI, Filipe. Compliance e Responsabilidade do Gestor. Jornal Valor 
Econômico, de 21.08.2017. Disponível em: 
https://valor.globo.com/noticia/2017/08/21/compliance-e-a-responsabilidade-do-
gestor.ghtml. Acesso em: 27.09.2019 

MARTINELLI, D.P. Negociação empresarial: enfoque sistêmico e visão estratégica. 2a 
ed. Barueri/SP: Manole, 2015.  

MATSU, Carla. Exclusivo: veja como e onde o Bradesco está adotando o Watson. 
2015. Disponível em: https://computerworld.com.br/2015/06/09/exclusivo-veja-
como-e-onde-o-bradesco-esta-adotando-o-watson/. Acesso em: 22.05.2020.  

MILLER, Sterling. Ten things: ten KPIS all in-house legal departments should track. 
2019. Disponível em: https://sterlingmiller2014.wordpress.com/2019/07/23/ten-
things-ten-kpis-all-in-house-legal-departments-should-track/. Acesso em: 
29.02.2020. 

MING, Celso. Juro baixo, consórcio magro. O Estado de São Paulo, São Paulo, 
23.05.2009, Caderno de Economia, p. B2.  



98 

 

NEVES, Maria Lúcia Correa; VARVAKIS, Gregório Jean; FIALHO, Francisco Antonio 
Pereira. Pessoas, processos e tecnologia na gestão do conhecimento: uma 
revisão da literatura. 2018. Disponível em: https://doi.org/10.5007/2175-
8077.2018v20n51p152 .Acesso em 15.08.2019. 

NELSON, Robert L; TRUBEK, David M.; SOLOMON, Rayman L. Lawyers’Ideals / Lawyers’ 
Practices: transformations in the american legal profession. London: Cornell 
University Press, 1992. 

O Estado de São Paulo. Vendedores de consórcio temem demissão do setor. 
13.11.2009, Economia, p. 5. 

OLIVEIRA, Graziele; CORONATO, Marcos. Como o Brasil entrou, sozinho, na pior crise 
da história. Revista Época, nº 926, 04.04.2016. Disponível em: 
https://epoca.globo.com/ideias/noticia/2016/04/como-o-brasil-entrou-sozinho-na-
pior-crise-da-historia.html. Acesso em 03.10.2020 

OSBORN, Alexander Faickney. O poder criador da mente: Princípios e Processos do 
Pensamento Criador e do Brainstorming. 8ª ed. São Paulo: IBRASA, 1996. 

PAMPLONA, Nicola. Desemprego chega a 13,7% e já atinge 14 milhões de pessoas 
no Brasil. Folha de São Paulo, 28.04.2017. Disponível em: 
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/04/1879416-numero-de-
desempregados-ja-passa-de-14-milhoes-no-brasil.shtml. Acesso em 03.10.2020. 

PINHEIRO, Rogério Neiva. Técnicas e Estratégias de Negociação Trabalhista: com 
apêndice sobre negociações coletivas e noções de cálculo. 2a ed. São Paulo: LTr: 
2017. 

POSNER, Eric (tradução e adaptação ao direito brasileiro: TIMM, Luciano Benetti; 
CARVALHO, Cristiano e VIOLA, Alexandre). Análise Econômica do Direito 
Contratual: sucesso ou fracasso? São Paulo: Saraiva, 2010. 

ROMANI NETTO, Aldo. Riscos de Responsabilidade Penal no Exercício da Advocacia: 
uma análise do dever do advogado comunicar operações suspeitas de lavagem 
de capitais. 2018. 176 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Escola de Direito 
de São Paulo da Fundação Getulio Vargas, 2018. Disponível em: 
https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/20706. Acesso em: 
23.09.2020.  



99 

 

RUSSEL Reynolds Associates. Inside the Mind of the General Counsel: from 
gatekeeper to dynamic bridge builder. 2015. Disponível em: 
https://www.russellreynolds.com/en/Insights/thought-
leadership/Documents/RRA1116_Inside%20the%20Mind_GeneralCounsel_14.p
df. Acesso em: 20.07.2019. 

SALAMA, Bruno; CARLOTTI, Danilo; YEUNG, Luciana. As decisões da Justiça 
Trabalhista são imprevisíveis? - Série "O Judiciário destrinchado pelo ‘Big Data’ 
(N.1). (2018). Disponível em: https://www.insper.edu.br/wp-
content/uploads/2018/09/Decisoes-Justica-Trabalhista-Serie-Judiciario-Big-
Data.pdf. Acesso em: 09.02.2020. 

SELEM, Lara; LEITE, Leonardo Barém (coords). Gestão Estratégica do Departamento 
Jurídico Moderno: caminhos para a excelência e formas de inseri-lo nas 
decisões empresárias. Curitiba: Editora Juruá, 2010. 

SHARMA, Anand. O antídoto: como neutralizar os perigos de um ambiente em 
mudança. Tradução de Carlos Trujillo. 8a. ed. São Paulo: Financial Times – 
Prentice Hall, 2007. 

SIEDEL, George J.; HAAPIO, Helena, Proactive Law for Managers: a hidden source of 
competitive advantage. England: Gower Publishing Limited, 2011.  

STREHLOW, Nancy A. Evaluating “Competency” Criteria: Toward a Uniform Standard 
of Lawyer Performance, 59 WASH. U. L. Q. 1019 (1981). Disponível em: 
https://openscholarship.wustl.edu/law_lawreview/vol59/iss3/15. Acesso em 
29.09.2020.  

SUSSKIND, Richard. The end of Lawyers?: rethinking the nature of legal services. 
United Kingdom: Oxford, 2010. 

_______________. Tomorrow’s Lawyers: an introduction to your future. 2nd ed. 
United Kingdom: Oxford, 2017.  

TELLMANN, Bjarne. Building an Outstanding Legal Team: battle-tested strategies from 
a general counsel. United Kingdom: Globe Law and Business Ltd, 2017. 

  



100 

 

THOMSON REUTERS, Índice Thomson Reuters Legal Tracker de Performance 
Operacional para Departamentos Jurídicos: benchmarking & relatório de 
tendências, Março de 2017. Disponível em: 
https://www.thomsonreuters.com.br/content/dam/openweb/documents/pdf/Brazil/
white-
paper/Índice_Thomson_Reuters_Performance_operacional_em_Departamentos
_Jur%C3%ADdicos.pdf. Acesso em: 22.02.2020. 

VIANA, Maurício [et al.]. Design thinking: inovação em negócios. Rio de Janeiro: MJV 
Press, 2012.  

WATKINS, Michael, Os primeiros 90 dias: estratégias de sucesso para novos líderes, 
1a ed., Tradução de Raul Rubenich, Rio de Janeiro: Editora Alta Books, 2016. 

WILLIAMSON, Oliver E. The Economics of Organization: The Transaction Cost 
Approach. American Journal of Sociology, vol. 87, no 3, 1981, p. 548–577. 
Disponível em: JSTOR, www.jstor.org/stable/2778934. Acesso em: 12.07.2020. 

WILKINS, David, Is the in-house counsel movement going global? United States: 
Wisconsin Law Review, v. 4, n. 2, 2012, p. 251-304. Disponível em: 
http://repository.law.wisc.edu/s/uwlaw/media/300246. Acesso em: 22.02.2020.  


