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CAPiTULO 1 

INTRODUQAO 

1.1 Apresentac;;ao 

As atuais conjunturas econ6mica, social e politica, juntamente 

com o processo de globalizagao tern contribuido para urn mercado empresarial 

dinamico, altamente competitive e focado na redugao drastica de custos e 

aumento da produtividade. Sob esse prisma, grandes grupos empresariais 

buscam o sucesso adaptando-se com rapidez e fiexibilidade as necessidades 

impostas pelo mercado. 

Deve-se entender o mercado em disputa como sendo um 

grande sistema, formado pela manutengao de microsistemas que se traduzem 

na rela<;ao da empresa com seus consumidores, colaboradores, fornecedores, 

terceirizados, governo, etc, os chamados "steakholders". 

A estrategia empresarial deve, portanto, ser entendida e 

analisada de maneira sistemica, interligando todos os microsistemas para uma 

finalidade comum, qual seja, o sucesso empresarial e a manutengao do 

neg6cio. 

Neste processo dinamico, as assessorias juridicas possuem um 

papel de especial relevancia, pais devem viabilizar legalmente, com rapidez e 

segurant;:a, as estrategias propostas pelas empresas. 

Sob essa 6tica, a assessoria juridica deixa, num passado nao 

muito remota, aquela postura passiva e conservadora, muitas vezes entendida 
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como obstaculos para a realizacao de projetos e passa a assumir uma postura 

ativa e comprometida com os neg6cios, buscando a identificacao de 

alternativas legais para a sustentacao juridica das estrategias empresariais 1. 

1.2 Problema 

A Globalizacao, a descoberta e desenvolvimento de novas 

tecnologias, a constante alteracao do perfil consumeirista, a criacao de novas 

necessidades, a concorrencia agressiva, entre outros, sao fatores decisivos 

para o incessante dinamismo do mundo empresarial que dia ap6s dia se 

renova e se transforma. 

0 mundo do direito, par sua vez, nao logra da mesma 

velocidade de transformacao que atinge o mundo empresarial2 . Mudancas na 

legislagao podem levar anos para serem implementadas e na maioria das 

vezes ja entram em vigor desatualizadas em relagao ao mundo des fates. Alem 

da legislagao, outro grave problema tern que ser enfrentado pelas empresas, 

qual seja, a morosidade do sistema judiciario brasileiro, que tambem nao 

funciona na velocidade e necessidade do mundo corporative e da sociedade 

como urn todo. 

Assim: 

"Um dos problemas fundamentais da teoria juridica 

contemporanea e conciliar a ideia de ordem, no sentido de 

1 REBELLO, Ana Claudia. lnovagao do Departamento Jurfdico: tragando metas, focando em resultados e 
reduzindo custos. bttQ:I/www estrategianaadvocacia.com.br/artigos 13/10/2005 
2 Este trabalho nao objetiva criticar o atual ordenamento jurfdico brasileiro, por este motivo nao serao 
e~'1alisadas com profundidade as causas de sua morosidade, mas tao somente as alternativas de 
apllcagao do mundo do direito ao mundo dos fatos das empresas 
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situagao estabelecida, com o intenso dinamismo social, o qual 

deve ser assegurado e promovido dentro do carater da 

permanente mutagao - qualidade esta insita ao contingente 

humano."3 

Porem, embora exista esse descompasso entre a legislac;ao 

vigente, o sistema judiciario e o mundo empresarial, aqueles devem ser 

obedecidos, seguidos e aplicados ao mundo dos fatos. Surge a partir dal, um 

dilema: como adequar o dinamismo latente das empresas a morosidade do 

ordenamento jurldico? 

Uma das respostas possfveis a essa pergunta sera o tema 

principal dessa pesquisa. 

1.3 Objetivos 

A busca par alternativas legais, levando-se em conta o 

dinamismo do mercado empresarial, um sistema Judiciario e Legislative Iento, 

a minimizac;ao de custos e a gestae de riscos sera o tema principal desta 

pesquisa, tendo como foco principal o Direito Preventive como ferramenta 

indispensavel para a realizac;ao dos objetivos estrategicos empresariais, bern 

como a estruturac;ao de uma assessoria jurldica empresarial adequada para 

interligar o mundo dos fates corporativos ao ordenamento jurfdico vigente. 

1.4 Justificativa 

3 SILVA, Patricia Bressan. Aproxima~ao entre o positivismo juridico critico e a teoria de Direito de 
Foucault. htlu:l/iusmw_<.;ggndi.com.br/d(mlina. 11105/2006 

3 



Sem adentrar no casufsmo do distanciamento entre a 

legislagao vigente, o sistema judiciario e as reais necessidades do mundo 

corporative, este trabalho esta direcionado para a busca de altemativas para 

adequagao do mundo do direito ao mundo dos fatos empresariais: 

"Desta e nesta agitaqao mundana, o direito na concepqao 

positivista pura, estritamente legalista e forma/ista cai por terra 

para dar Iugar a um direito preventivo, atuante, capaz de 

englobar conflitos de opinioes e de interesses como fatos 

normais, componentes da rea/idade e participantes do processo 

dialetico de que resulta a 'ordem' social. '4 

!nicialmente, cumpre salientar que se faz necessaria uma 

mudanga comportamental dos dirigentes das empresas, no sentido de trazer a 

assessoria jurfdica para o dia a dia das empresas e nao somente para os 

momentos crfticos em que nao ha outra alternativa, senao socorrer-se do 

Judiciario e por con sequencia ficar a merce de sua morosidade: 

"Os advogados tendem a serem consultados somente depois 

que um problema se levantou, somente quando os clientes 

pensam demasiadamente tarde que necessitam de um 

advogado. "5 

4 SILVA, Patricia Bressan. Aproxima~ao entre o positivismo juridico critico e a teoria de Direito de 
Foucault. 11/05/2006 
5 BARTON, Thomas D; e COOPER, James M. Preventive Law and Creative Problem solving: 
Multidimensional Lawyering, publicado na Universidade da California Western School of Law, em San 
Diego, E.U.A 
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Nesse sentido, o consultor jurfdico deve possuir conhecimento 

sistematico e analitico nao s6 das leis, mas tambem das relagoes interpessoais 

e empresariais, adiantando-se a eliminagao do litfgio antes mesmo dele 

ocorrer: 

"Traqando um paralelo com a medicina, a advocacia preventiva 

realiza 'check-ups' das situaqoes concretas e prescreve 

medicamentos ou mudanqas de comportamentos para evitar o 

fulcra da doenqa. "6 

E ainda: 

"Usando a analogia com a medicina preventiva, o direito 

preventive e a especia/idade legal de impedir a doenqa da 

'litigtmcia'. A Litigtmcia e uma doenqa seria que deixa suas 

vftimas financeira e emocionalmente enfraquecidas ... E uma 

doenqa contagiosa caracterizada por um estado latente de 

crises intermitentes. "7 

Levando-se em conta as consideragoes acima, este trabalho 

tem como foco principal o estudo do direito preventive como ferramenta de 

redugao de custos, gestao de riscos e economia de tempo as empresas, 

traduzindo-se numa alternativa concreta para a adequagao do sistema 

normative vigente as necessidades corporativas. 

6 MAURiCIO, Rui. Palavra de Ordem: A Advocacia preventiva. www. portalforense.com 11/10/2005 
7 RICHARDS, Edward o e RATHBUN, Katharine C. Gerencia de risco medico". 
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CAPiTULO 2 

0 DIREITO PREVENTIVO 

2.1 Consideracoes Gerais8 

0 Direito preventive e aquele destinado a analise minuciosa 

dos fates humanos, intervindo de maneira a evitar litigios e riscos ou ao menos, 

minimiza-los, ofertando aos seus usuaries uma ideia ampla e geral de 

possiveis consequencias e apresentando alternativas juridicas para cada caso: 

"A lei preventiva e compreendida de princfpios legais e praticos 

para antecipar e evitar problemas legais. 0 objetivo da lei 

preventiva e fomecer a 'sa(Jde legal' dos indivfduos e das 

entidades de neg6cio ... 0 direito preventive, em seu sentido 

ampio, procura incentivar metodos e conceitos novos para que 

os serviqos legais possam ser direcionados para o futuro afim 

de evitar conf/itos e disputas. '9 

Muito embora seja o direito preventive uma ciencia muito mais 

ampla que a Advocacia Preventiva, e o advogado que possui a maior 

prerrogativa de sua execu~ao, e dele o papel de identificar os riscos e afastar 

8 Este capitulo sera fortemente influenciado pelos ensinamentos de Pedro Guilherme Moreira, advogado 
em Portugal autor do artigo: Direito Preventive Sucesso na Horizontal. 
'NW. porto!ega!.com/DireitoPREVENT!VO. 

GRUNER, Richard S. Introduction to Preventive Law. 
tlt:!Jl:lt.'!Y:iKYY.J§l?\tL'i".LLQ..QLDlfiLiil rt i kk..~.i!.IJJJ:S'1.;;!iJ.tlli ivlo.~.Dl.illLd i i k.lsfl,.tlt m i . 1 010 7/1 9 9 8 
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os litigios atraves de uma atuar;ao pr6~ativa. Contudo, cumpre saiientar que a 

advocacia preventiva e uma das especies (taivez a principal) do g~nero Direito 

Preventive. 

A atuac;ao preventiva da advocacia se desenvolve por uma 

linha horizontal10 focada no futuro, de maneira a dirimir e evitar combates, ao 

contrario da tradicional advocacia reativa que se desenvo!ve num plano 

vertical, de cima para baixo, voltado para remediar o passado: 

"A pratica do direito preventive trata de perspectiva dos fatos 

que podem se levantar no futuro (fatos quentes) enquanto a 

pratica legal tradicional trata de fatos estabe/ecidos a respeito 

de eventos que ocorreram no passado (fatos trios). "11 

Diante das consideragoes acima, alguns poderiam imaginar 

que o direito preventive e a procura de uma solut;ao amigavel seriam sinais de 

fraqueza e o que se pretende demonstrar e que esse mito (a fraqueza do 

direito preventive), definitivamente, nao guarda relac;ao com a realidade nem 

com os objetivos do direito preventive. 

A posic;ao "preventivo-ativo" e claramente superior a posic;ao de 

autor e reu em uma demanda judicial, isto porque, nesta ultima situac;ao a 

atuac;ao acontece num espac;o reduzido, devendo obedecer form as de atuac;ao 

previamente estabelecidas e que poderao nao refletir e conduzir a realidade 

fatica, tao pouco a soluc;ao satisfat6ria de urn litlgio. 0 que se pede verificar 

10 BARTON, Thomas D; e COOPER, James M. Preventive Law and Creative Problem solving: 
Multidimensional Lawyering, publicado na Universidade da California Western School of Law, em San 
Diego, E.U.A. 
i!GRUNER, Richard S. Introduction to Preventive Law. 
http://www.lexpert. com/fi/artikkelit/preventiivinenj uridiikka. html.1 0/07/1998 
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portanto, e que muitas vezes, a advocacia contenciosa ou reativa e que mostra 

reais contomos de fraquezas por nao atingir os objetivos esperados: 

"A mentalidade do advogado tradicional (iutador) e reforqada 

pela estrutura dos procedimentos da litigtmcia, que espremem 

os problemas humanos em moldes legais. "12 

Outra consideragao importante acerca da diferenciagao do 

Direito Preventive em re!agao ao Direito Reativo/Contencioso esta na 

generalizagao do conhecimento juridico, invertendo a atual tendencia na 

advocacia reativa, qual seja, a especia!izagao. 

lsso porque, o Direito Preventive exige do profissional, que este 

recue ao maximo na linha do tempo, de forma a estruturar e buscar a melhor 

solugao para o caso, fazendo com que tenha uma visao abrangente do todo e 

por con sequencia um amplo e geral conhecimento do direito: 

"o Direite preventive ha de se guiar pe!a 16gica des fates, pe/a 

16gica do resultado, para Michel Foucault, pela racionalizaq~o 

da observaqflo cuidadesa des fatos. "13 

E ainda: 

12 BARTON, Thomas D; e COOPER, James M. Preventive Law and Creative Problem solving: 
Multidimensional Lawyering, publicado na Universidade da California Western School of Law, em San 
Diego, E.U.A 
13 SILVA, Patricia Bressan. Aproxima~ao entre o positivismo juridico critico e a teo ria de Direito de 
Foucault. http :1 !i !J§lliu:gganJi.corrtb.r/ do~f!L@. 11/05/2006 
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"a juridicidade, o direito como urn todo sistematico, nao age 

apenas no ambito da norma, tal como compreendida na 

concepgao da teoria purista, onde as normas estabelecem urn 

relaqao de imputaqao entre atos ificitos e nada a/em. Ao 

contn~rio, o direita e hoje uma figura interdiscipiinar do 

fenomeno juridico e da atividade jurisdicional, que finaliza-se 

nao a vicaria em essencia, mas pela gerencia de institui~oes 

heterogeneas e poderes autdnomos piurais com fins de 

aperleic;oar a pratica juridica e, intensificar o carater de 

preven~ao do direito ca/cado no positivismo critico"14
. 

As breves considerac;oes acima terao especial importancia para 

a analise da linha do tempo que se pretende realizar, para a indicac;ao da 

atuac;ao do direito preventivo para cada fase. 

2.1.1 Principios do Direito Preventive Atitude do Dirigente 

organizacional 

Alguns princfpios basicos devem nortear a aplicac;ao do direito 

preventivo nas organizac;oes, a fim de que seu resultado atinja aos objetivos 

esperados. Para tanto, faz-se necessaria o envolvimento nao s6 da area 

jurldica, mas tambem dos dirigentes organizacionais, senao vejamos: 

14 SILVA, Patricia Bressan. Aproximac;ao entre o positivismo juridico critico e a teoria de Direito de 
Foucault. hUn:l/itllitlHVcf!anJi.cuni.brhlouti.mJ. 11105/2006 
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a) Os dirigentes organizacionais sao solidariamente 

responsaveis corn a area juridica na aplicagao plena do 

ordenamento legal vigente. 

b) Os dirigentes organizacionais sao responsaveis em apiicar 

recursos condizentes para a adequagao do modelo de 

gestae as normas legais vigentes. 

c) Os dirigentes organizacionais devem estabelecer e manter 

controles eficazes para assegurar que os objetivos 

empresariais estejam condizentes com as normas legais 

aplicaveis. 

d) Os dirigentes organizacionais, por serern responsaveis 

pela aplicac;ao de recursos na adequac;ao corn as norrnas 

legais, devem fornecer relat6rios aos envolvidos direta e 

indiretamente nesta tarefa, a fim de se verificar as falhas e 

exitos obtidos neste posicionamento. 

e) Os dirigentes organizacionais devem examinar os 

reiat6rios de adequac;ao das atividades empresariais com 

a lei, como uma importante ferramenta de controle, gestao 

de contingencias e ac;oes corretivas. 
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Como bern se ve, a participagao direta do dirigente 

organizacional, se mostra de fundamental importancia para a efetiva apiicagao 

do direito preventive e a consequente gestae de riscos e contingencias 

empresariais. A confecgao dos relat6rios legais, co-relacionando as estrategias 

empresarias, as agoes corretivas e o ordenamento jurfdico, sera uma 

importante ferramenta para a tomada de decisoes. 

Esse relat6rio legal tern a fungao de avaliar a realidade 

empresarial em conformidade com a lei, atraves de uma analise objetiva e 

sistematica a fim de fomecer uma avaliagao independents do aspecto do 

desempenho organizaciona!. 

Essa forma de controls possui urn duplo objetivo, quais sejam, 

melhorar o entendimento sobre a responsabilidade legal de todos os membros 

da organizagao e facilitar a tomada de decisao adequada juridicamente para 

aquela situagao, limitando riscos ou mesmo a tomada de decisao para iniciar 

agoes corretivas. 

Sendo assim, o reiat6rio legal tera a fungao de definir uma 

metodologia no sentido de impedir posslveis problemas legais, atraves de uma 

consideragao cuidadosa de merito de esforgos preventives que servira para 

identificar os custos que prevalecerao se nenhum esfon;:o for empreendido para 

impedir a ocorrencia do fato gerador do conflito. 

Dentre os custos que podem ser relacionados para analise da 

necessidade da atuagao do direito preventive, podem ser citados: 
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a) o custo direto de uma ocorrencia do risco, incluindo a perda 

de tempo habil das pessoas envolvidas, bern como o valor 

de uma possivel indenizacao. 

b) o segundo custo a ser analisado eo valor necessaria para 

os esforcos de impedir e controlar o risco antes de sua 

ocorrencia. 

c) outra questao que devera ser analisada e o custo de novas 

riscos semelhantes se uma atuac;ao preventiva nao for 

implementada. 

2.2 Analise da linha temporal em consonancia com a atua~ao preventiva 

A atuac;:ao e a utilidade do direito preventive ocorre de tras para 

frente, ou seja, sua atuacao comeca antes do conflito ocorrer. 

Em seu primeiro momento, os profissionais do direito 

preventive, aqui propriamente o advogado atuante desta area, visto que 

magistrados ou promotores nao podem ser consultados, trabalham com a 

ausencia de conflito. Por ser o profissional que conhece com maior 

profundidade as causas que poderao gerar conflitos, conhecendo senao o todo, 

grande parte dos riscos que podem ensejar, e sem duvida, o profissional mais 

habilitado para evita-lo. 

0 segundo momenta de atuac;:ao do direito preventive e a 

prevencao em sentido proprio. Traduz. o momenta em que o sujeito ja tern a 

intenc;:ao de atuar e a func;:ao do profissional e verificar os impactos dessa 

atuac;:ao no mundo dos fatos para evitar ou minimizar os riscos. 
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Neste memento, a atuac;ao do profissional e ampla e sem 

limites, devendo analisar a curta, media e Iongo prazo o que aquela atuagao 

poden3 ensejar as relagoes jurfdicas que dela podera se ramificar, prevendo, na 

medida do possivel, as agoes que devem ser tomadas previamente a atuac;ao

fim de seu clients, como por exemplo, o seguro para o transports de 

determinado equipamento que se pretende comprar. 

A partir do terceiro momenta de atuac;ao do direito preventive, a 

amplitude de sua atuagao ja vai se restring indo. Neste caso o indivfduo ja atuou 

e pretende verificar a partir dai o risco ja ocorrido e os que ainda podera evitar. 

Neste momenta, o profissional devera obrigatoriamente fazer 

urn recuo na linha do tempo de maneira a retornar ao momenta da atuac;ao 

daquele indivfduo e verificar o que aquela atuagao sem prevengao podera 

gerar no mundo dos fates. 0 conflito ainda e inexistente, porem, ja se pode 

ponderar os desdobramentos que aquela atuagao podera ocasionar, sendo 

possfvel uma atuac;ao preventiva, mesmo que mais restrita, para ao menos, se 

mini mizar os riscos. 

Observando-se a linha do tempo de urn conflito, em seu quarto 

momenta ja e passive! identificar sua potencialidade. E onde se verifica a 

relac;ao do indivfduo com outras pessoas e a atuac;ao do direito preventive 

passa a ser muito especlfica, porem nao menos importante, pois neste caso a 

atuac;ao preventiva precisa exterminar por complete o conflito em potencial. 

0 quinto momenta de analise da linha do tempo, ja se verifica o 

surgimento do conflito. Neste caso os conflitantes ja estao se direcionando para 

o direito vertical reativo, muitas vezes nao por opc;ao, mas por 

desconhecimento da possibilidade de atuac;ao do Direito Preventive. 
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Nesta fase, o papel do direito preventive e o da orientac;ao, no 

sentido de se destacar o que deveria ou nao deveria ter ocorrido, para que nao 

existam repetic;oes no mesmo sentido. Alem disso, a orientac;ao podera se ater 

a meios alternatives na resoluc;ao de conflitos, como e o caso da mediac;ao e 

arbitragem, que, no entanto, ja se traduzem em fatores externos de risco, pois, 

ao contrario da atuagao preventiva, a resolugao do conflito sera decidida por 

urn terceiro, externo ao problema: 

" ... a pratica legal tradicional o responsave! pe!a decisao finale 

geralmente um terceiro partido, tal como um juiz ou um arbitro, 

enquanto na pratica legal preventiva o responsavel pela 

decisao final e o cliente, agindo no conselho de um 

advogado"15 

Finalmente, o ultimo momenta da atuac;ao preventiva, qual seja, 

o transacionai, quando o direito reativo vertical ja esta atuante. Mesmo nessa 

fase, o direito preventive pode e deve despontar, nao mais para evitar o risco, 

mas agora, para minimiza-lo. 

Esse desdobramento do direito preventive, agora na fase 

judiciaL nao devera acontecer ao final do processo, quando ja ocorreu o 

desgaste emocional das partes, o desembolso de altos valores para a 

manutengao do processo, a movimentat;ao da maquina estatai, ou seja, as 

vesperas do julgamento e sim, logo de inlcio, assim que possfvel, para evitar 

maiores transtornos e desembolsos. 

15 GRUNER, Richard S. Introduction to Preventive Law. 
http://www.lexpert.com/fi/artikkelit/preventiivinenjuridiikka. html.1 0/07/1998 
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Porem, o que se verifica na maioria dos cases e o aceitamento 

do acordo proposto anos antes da fase de julgamento de urn processo e s6 

aceito muito tempo depois, ficando a pergunta, porque s6 agora. se isto poderia 

ter sido resolvido antes? Muitas podem ser as respostas e os motives, contudo, 

em algum dos casas, esse desdobramento moroso da resoiU<;ao do conflito, 

ocorre por culpa do profissional que o acompanhou. 

Alguma das vezes por falta de informagao ou falta de habito na 

aplicagao do direito preventive, outras, por medo de demonstrar fraqueza, o 

que definitivamente nao se relaciona com o direito preventive, conforms dito 

anteriormente, o profissional acaba por prejudicar seu proprio clients. 

0 que se pretends demonstrar e que a aplicat;ao do direito 

preventive ao caso concreto resultara na economia de tempo e de recursos 

economicos relevantes, em quaisquer das fases que seja aplicado, e por este 

motivo ja e fator preponderante para sua utilizar;ao. 

Diante das circunstancias acima apresentadas o direito 

preventive surge como uma alternativa para responder com maior eficacia aos 

individuos, resolvendo com rapidez e minimizando custos e riscos, os conflitos 

que antes se prolongavam durante anos para obterem uma resposta, nem 

sempre efetiva e satisfat6ria por parte do direito reativo. 
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CAPITULO 3 

A RELEVANCIA DA APUCAQAO DO DIREITO PREVENTIVO AO SISTEMA 

CORPORATIVO 

3.1 Breves considera~oes sobre as estruturas juridicas 

Para se compreender a utilidade que a estrutura jurldica 

contemporanea pode trazer ao sistema corporative, faz-se necessaria um 

breve estudo hist6rico das estruturas jurfdicas das ultimas decadas a fim de se 

verificar as adaptac;oes ocorridas no decorrer desse tempo ate se chegar ao 

modelo de estrutura juridica atuaL 

Este estudo das estruturas juridicas iniciar-se-a a partir da 

decada de 1970, sendo reproduzida suas principais caracterlsticas com fulcra 

nos estudos do Prof. Fernando Mode, no artigo "Estruturando indicadores de 

desempenho adequados para avaliar a atuaqao do Departamento Juridico." 

Decada de 1970 

A estrutura juridica das empresas nessa epoca reproduzia a 

estrutura de urn escrit6rio de advocacia, com urn corpo tecnico estratificado e 

especiaiizado em cada possfvel area de atuac;ao daquela determinada 

empresa, alem de urn grande numero de estagiarios, secretarias e grupo de 

para-legal. As atuac;oes eram extremamente burocratizadas e rlgidas, sem 

apresentac;ao de altemativas aos empresarios, o que nao era permitido 

expressamente por lei era entendido como definitivamente proibido ao 
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empresario, que atuava sozinho e no escuro sem saber ao certo a dimensao 

dos riscos de sua atuacao. 

Decada de 1980 

Perlodo marcado peia terceiriza<;ao radical, nao s6 dos 

departamentos jur!dicos, mas da estrutura empresarial como um todo, 

influenciados pelo processo de reengenharia da epoca, focados na economia 

de curto prazo que aquela decisao poderia provocar. 

Em 1988 ocorre a introduc;ao de uma nova era democratica no 

pais atraves da promulgagao da Carta Magna, calcada na imprescindibilidade 

de manutencao das garantias e direitos fundamentals. 0 final desta decada e 

inicio da dt§cada de 1990 tambem e marcado por varies pianos econ6micos 

que demandavam uma estrutura juridica voltada para o contencioso 

especializado e por este motive as estruturas externas se mostravam a melhor 

alternativa para a epoca. 0 empresario continuava por tamar as decisoes sem 

ter a exata dimensao dos riscos e impactos que poderiam gerar. 

Decadas de 1990 e 2000 

A partir da segunda metade da decada de 90, verifica-se uma 

profunda alteracao das necessidades empresariais no que tange ao 

assessoramento juridico. 0 intervencionismo estatal vai diminuindo 

gradativamente e a abertura da economia para o mundo giobaiizado passa a 

exigir do mundo corporative urn dinamismo jamais observado em outras 

epocas. Como consequencia, as estruturas juridicas voltadas antes, 

exclusivamente ao contencioso e sem grande envolvimento com o neg6cio 
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empresarial, passam a ser insuficientes para o atendimento das novas 

demandas. 

A terceirizagao radical realizada na decada de 1980, efetuada 

exclusivamente para a redw;:ao de custos, passa a ser revista e na maioria das 

vezes revertida para uma nova estrutura juridica, agora contemporanea e 

capaz de atender as novas demandas introduzidas pelo mercado. 

Essa estrutura jurfdica contemporanea e caracterizada pela sua 

forma hfbrida de atuagao, que se traduz pela utiliza<;ao de profissionais 

internes, generalistas e especializados no neg6cio daque!a empresa em 

especffico, e profissionais extemos, especializados em certos ramos do direito, 

porem generalistas para aquele neg6cio. 

3.2 0 perfil pr6-ativo das estruturas juridicas contemporaneas 

Diante do acima exposto acerca das estruturas juridicas, 

convem ressaltar o perfil da estrutura juridica surgida a partir da segunda 

metade da decada de 1990 e que sera objeto das considera<;5es a seguir. 

A gradativa diminuic;ao da intervenc;ao estatal em diversos 

setores e a abertura da economia para o mercado intemacional implementaram 

significativas mudan<;as no perfil empresarial, e par conseqOencia, nas 

demandas e necessidades do aconselhamento jurldico. 

Passa a se buscar uma integragao entre as estruturas jurfdicas 

surgidas nas decadas de 70 e 80, no sentido de formar urn corpo profissional 

coeso e preparado para os novas desafios do mercado. Eis que surge a 

estrutura juridica hibrida, formada pela jungao das estruturas interna e externa 
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de maneira a proporcionar ao mundo empresarial assessoramento adequado 

as novas demandas. 

Essa estrutura jurfdica hibrida e capaz de unir os pontes 

fundamentals das estruturas anteriormente existentes de maneira a se 

complementarem: 

? A estrutura intema possui advogados atuantes com 

exclusividade, proporcionando maior acessibilidade ao 

empresario/administrador que podera a qualquer tempo 

consultar as dimensoes de riscos ou alternativas para 

uma possivel atuagao. Por outro lado, embora a 

estrutura externa proporcione menor acessibilidade, 

podera agregar novas praticas empresariais tendo em 

vista o contato com diversos ramos e diversas 

empresas. 

? 0 foco da estrutura interna e a atuagao preventiva de 

maneira a corrigir processes internes que eliminem ou 

reduzam riscos. Ja a atuagao da estrutura extema esta 

mais voltada para a postulagao em julzo e a elaboragao 

de pareceres de maior complexidade e especialidade 

tecnica. 

? 0 perfil do profissional atuante na estrutura intema e 

generalista, porem especializado no ramo de neg6cio 
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daquela empresa. Em contrapartida, o perfil do 

profissional atuante na estrutura extema e o da 

especializa<;ao, complementando a atua<;ao da estrutura 

interna. 

Assim verifica-se que a estrutura juridica hibrida se mostra a 

mais eficiente para o atendimento das atuais demandas empresariais e devera 

ser liderada pela estrutura jurfdica interna, pelos motives a seguir expostos. 

Alem das competencias tecnicas exigidas, o profissional 

atuante na estrutura intema ainda devera focar-se na realizagao des objetivos 

estrategicos e operacionais da empresa, agindo de maneira eficiente na 

eliminagao de despesas, reduzindo as que se mostrarem necessaries, e 

principalmente, aplicando o direito preventive para o devido gerenciamento de 

riscos, minimizando ou compensando seus efeitos indesejaveis. 

Diante desse novo panorama de atuagao, a estrutura juridica 

interna deixa de ser urn agente passive na relac;ao empresarial e passa a se 

comportar como urn consultor de neg6cios, atuando diretamente ao lado do 

empresario nas decisoes negociais e de planejamento estrategico. 

Nas palavras da Profa Lara Selem: 

"0 advogado empresarial tem que buscar neg6cios, tem que 

atuar preventivamente nas demais areas corporativas, tem que 
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enxergar o 'business' da empresa e utifizar seu conhecimento 

jurfdico para fazer as coisas acontecerem. "16 

Alem disso, a complexa atividade empresarial, exige do 

profissional do direito, conhecimento especifico e ao mesmo tempo generalista 

para o ramo de atuagao, constante atualizagao, visao do neg6cio em sua 

amplitude, habilidades de negociac;ao, gestae empresarial, dominic de outras 

areas do conhecimento, tais como contabilidade, administracao de empresas, 

economia, marketing, etc., na perspectiva de complementar a atuagao e a 

realizagao estrategica da empresa. 

3.2.1 0 papel do Departamento Juridico nas estruturas empresariais 

Ap6s a analise das estruturas jurldicas empresariais ao Iongo 

do tempo, fazem-se necessarias algumas ponderagoes sobre o papel do 

Departamento Juridico como fomentador do desempenho pr6-ativo da estrutura 

hfbrida contemporanea e aplicador direto do Direito Preventive como 

ferramenta de ligagao entre o ordenamento jurfdico vigente e o mundo 

corporative. 

0 departamento Jurldico intemo atrai para si muitas 

expectativas, dele se espera a soiuc;ao dos problemas sem a interferencia na 

estrategia empresarial. 0 exercicio de suas atividades opera basicamente em 

quatro campos: 

16 SELEM, Lara. Func;:oes parecidas: Escrit6rio e Jurfdico precisam de gestao 
empresarial. Revista Consultor Jurldico. b..ttJ;.U/conjur. estadao.com br/static/text/37078 .. 1 
;15/08/2005 
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"preventiva (espontanea ou provocada), consultiva 

(especifica ou operaciona/j, negocial (assessoramento nas 

contrataqoes, participaqao na soluc;ao consensual dos litfgios, 

elaboraqao e analise de contratos, etc) e contenciosa (judicial 

ou administrativa, ativa ou passiva). "17 

Nota-se que a atuagao do departamento juridico interne, sem 

duvida, esta cada vez mais focada em situagoes extrajudiciais do que no 

contencioso. lsso porque, sua performance deve estar ligada aos anseios das 

demais areas da companhia, pois trata-se de uma atividade meio, devendo 

viabilizar os objetivos fins da empresa; e o aumento de demandas judiciais, em 

nada contribui para o fortalecimento e desenvolvimento do neg6cio. 

Surge a partir dal a figura do advogado "multi-dimenciona/"18 

que devera aprender a pensar preventivamente, deixando de lado aquela 

posigao passiva tradicional de atuagao nos fatos passados, atuando de 

maneira pr6-ativa, antecipando-se e analisando situagoes futuras no sentido de 

identificar litigios potenciais para impedir que aqueles riscos se concretizem. 

A tendencia e que esse profissional "multi-dimensional", fornec;a 

solugoes otimizadas as empresas no sentido de inibir os problemas que 

possam ser impedidos e solucionar os problemas surgidos atraves de uma 

atuac;ao cooperada e sistematizada para que nao voltem a ocorrer. Para tanto, 

esse profissional devera ser urn ouvinte sensivel, urn consultor preocupado e 

envolvido com a realidade empresarial e com visao criativa para compreender 

I7 GARCIA, Armando Suarez e SALEM, Lara. Desempenho e Qualidade no Juridico. 
http://V'NM. estrateaia naadvocacia. com. br/artiaos. 12/04/200£ 
18 BARTON, Thomas D. Preventive Law for multi-dimensional lawyers 
www. preventive lawyer. org/main. 
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ambientes criticos a fim de fazer sugestoes para a reestruturac;:ao e 

recomposic;:ao de urn ambients ideaL 

D~ante dessas considerac;:oes, cabe salientar as vantagens de 

aplicac;:ao do direito preventive atraves de profissionais multi-dimensionais, para 

a soluc;:ao de conflitos de forma criativa: 

"A vantagem dos profissionais atuantes nas estruturas 

horizontals e a identificaqao adiantada e o alerta dos riscos que 

ainda sao uma perspectiva. Os problemas que se levantam 

dentro das estruturas horizontais tendem a ser identificados 

ma/s cedo em seu ciclo de vida. As estruturas horizontais 

tendem a ser mais maleaveis de modo que as intervenqoes 

sobre a dinamica patol6gica do litigio sejam mais eficazes. "19 

Sob essa perspectiva, o direito preventive podera ser aplicado 

em sua pienitude pelo departamento jurldico intemo, que sera a area 

responsavel pela analise e gestao de riscos da atividade empresarial, desde 

que tenha o conhecimento previa das estrategias que se pretendem 

implementar na empresa. 

Par este motive, os profissionais atuantes do departamento 

juridico interne deverao estar preparados para o exercfcio da advocacia 

preventiva, atraves do conhecimento profunda e especlfico do ramo de neg6cio 

de determinada empresa, bern como conhecimento amplo e generalista do 

direito, para atuar de forma precisa nas mais diversas situac;:oes apresentadas, 

19 BARTON, Thomas D. Preventive Law for multi-dimensional lawyers 
www. preventive lawyer. org/main 
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eliminando riscos, minimizando custos e apresentando outras alternativas para 

o atingimento do mesmo fim. 

Cabe salientar que as alternativas a serem apresentadas pelo 

departamento jurfdico nao devem ser omissas em rela<;:ao as restri<;:oes legais 

existentes, pelo contrario, devem estar em absoluta consonancia com os 

preceitos legais, porem intimamente ligados aos fins empresariais almejados. 

Embora o foco de atua<;:ao do departamento jurfdico interno 

seja a esfera extrajudicial, atraves da aplicagao constante do Direito preventive, 

sua atua<;:ao na esfera contenciosa tambem e de especial importancia para a 

minimiza<;ao de custos para a empresa. lsso porque, uma atua<;:ao pr6-ativa e 

voltada para a aplicagao do direito preventive, mesmo na fase judicial, podera 

ser de grande valia na obten<;:ao de resultados positives para a empresa. 

Neste sentido, faz-se necessaria reproduzir os ensinamentos 

de Ana Claudia REBELLO; 

"Um grande equivoco de muitos advogados infernos e acreditar 

que, no campo contencioso, somente podem ter gestao sobre 

os casos ja ingressados, tornando-se refens dos novas 

ingresses de causas judiciais, sabre os quais nao teriam 

qualquer contra/e. E bem verdade que afirmar que o 

Departamento Juridico pode impedir a entrada de novas 

processes seria inadmissivel e despropositado. Porem, adotar 

uma atitude totalmente passiva diante da situaqao tambem nao 

e o mais adequado. 0 Departamento Juridico deve extrair 

estatisticas e dados dos processes ingressados, de modo a 
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identificar a origem dos problemas par tema e par area 

ofensora, possibilitando com isso uma gestao rapida e eficaz 

sobre os focos diagnosticados. "20 

E de facil ilac;ao portanto, que a atuac;ao do Departamento 

Jurfdico, embora seja uma atividade meio, esta intimamente ligada aos 

objetivos precfpuos das empresas, pois podem e devem, atraves de uma 

atuagao pr6-ativa, funcionarem como consultores de neg6cios e gestores de 

riscos, 

3.3 0 direito preventivo como ferramenta para a minimizac;ao de custos e 

gestao de riscos do sistema empresariai 

Diante da complexidade e dinamismo do sistema corporative 

em contraposic;ao a morosidade do Sistema Judiciario e Legislative, surge a 

necessidade de adaptac;ao de ferramentas que contribuam para a efetiva 

adaptac;ao entre as dais sistemas. Nessa perspectiva, o direito preventive 

passa a ser uma poderosa ferramenta para a conjugagao do ordenamento 

jurfdico com a realidade fatica empresaria!: 

"E axiomatico que no mundo contemporaneo e complexo dos 

neg6cios, o direito preventive deve ser aplicado. 0 custo 

e/evado das reivindicaqoes judiciais, para nao dizer nada do 

impacto prejudicial de uma reivindicaqao publica e injusta; os 

20 REBELLO, Ana Claudia. lnovacao do Departamento Juridico: traf;ando metas, focando 
em resultados e reduzindo custos. htto:/fwv,;vv.estra~gianaadvocacia.Q.Qm.br/artiaos 
13/10/2005 



custos menos 6bvios de problemas /egais tais como tempo e 

atenqao perdidos da equipe de funciom3rios sao dificeis de 

t.'ivaliar, mas certamente possui seu custo real. As 

consideraqoes economicas desta equaqao exigem a pratica do 

direito preventivo. "21 

0 direito preventive, mais precisamente a advocacia preventiva, 

passa a ser uma necessidade real do mundo corporative, na medida em que 

sua apiicagao se mostra de fundamental importancia para a tomada de 

decisoes conscientes, pois integra o ordenamento jurfdico as estrategias 

empresariais de forma a garantir a seguranca juridica do neg6cio, atraves da 

~presentagao de alternativas eticas e legais para o que se pretende realizar. 

Sendo assim, a aplicagao do direito preventive ao mundo 

corporative deve ser constants, pois: 

"Quanta mais cedo o jurista ingressa no cenario da disputa, 

maiores sao as chances de que sejam construidas estruturas 

protetoras a reforqar a posiqao da empresa ... Logo, construir 

uma posiqao forte nao deve, jamais, significar uma atitude 

passividade; mas sim, a tendencia de prevenqao ... A advocacia 

preventiva, se nao estiver semina/mente ligada a atividade que 

deve proteger, m3o tem finalidade nem justificativa por si 

mesma." 22 

Il BOYLE, Gary W. A funda.,:ao da lei preventiva na America corporativa. 
22 MAIOLI, Antonio. Estrategia Empresarial Sistemica e a advocacia preventiva. 
tltto://w,w;kumrneladvogados.corn.i;;lr/art-estrategiaempresaria!sistemica.htm 22/05/2006 
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0 acompanhamento das decisoes empresariais, mesmo que 

resultem em demandas judiciais, ensejara maier probabilidade de exito se 

acompanhadas desde o infcio sob a 6tica do direito preventive: 

"lsto porque a advocacia preventiva tem par objetivo eliminar ou 

ao menos minimizar os riscos existentes em determinadas 

re/aqoes juridicas, evitando-se que a empresa necessite 

socorrer-se do emperrado Poder Judiciario. Do mesmo modo, 

ainda que seja necessaria ou inevitavel submeter-se ao sistema 

processual, uma atuaqao preventiva torna mais provavel o 

sucesso em eventual demanda judicial, ja que desde o inicio da 

relaqao que veio a tornar-se litigiosa, ja havia o 

acompanhamento juridico par parte do advogado. "23 

Cumpre salientar que a aplica<(ao do direito preventive as 

atividades empresariais, nao se restringe a evitar processes judiciais, sua 

amplitude atinge as estrategias como urn todo, tendo em vista o profunda 

conhecimento do aplicador do direito em rela<(ao ao neg6cio_ 

Conforme ja salientado, o perfil da advocacia corporativa foi 

alterado gradativamente no decorrer dos tempos, na tentativa de se adaptar as 

reais necessidades do dinamismo empresarial. Neste sentido, o profissiona! 

deixou de ser vista como "urn mau necessaria" e passou a posi<;:ao de consultor 

de neg6cios, agindo de forma direta nas decisoes empresariais. 

13 BRESCIANI, Mar<;al Geraldo Garay. A importancia da advocacia preventiva no Direito do 
Trabalho Em presarial. Wwwbresciani. com.br 
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Sendo assim, o direito preventive tern seu campo de aplicac;ao 

ilimitado e irrestrito, pois nao s6 evita processes judiciais, como tam bern sugere 

alternativas para melhorias operacionais nos mais diversos setores, amplia ou 

diminui o tempo para a realizac;ao de certas atividades, conforme a 

necessidade da empresa, auxilia na argumentac;ao e na formalizac;ao das 

negociac;oes, atua no planejamento tributario, busca alternatives viaveis e 

legais para as mais diversas situac;oes, entre outros tantos exemplos: 

uEnfim, uma estrategia juridica bem dirigida deve ser, para a 

empresa, qual uma a!Vore frondosa - de um tronco s6/ido, 

devem propagar-se inumeros galhos. E a inteligencia esta em 

saber, o tempo todo, que da ponta de cada galho pode pender 

um fruto vitorioso. "24 

Nao restam duvidas portanto, que a aplicac;ao constante do 

direito preventive tanto nas relac;oes entre empresas, como nas relac;oes das 

empresas com os demais "steakholders", mostra-se de extrema relevancia para 

a consecuc;ao das estrategias empresariais, atraves de tomada de decisoes 

conscientes e juridicamente adequadas para o atingimento do fim que se 

pretende realizar, qual seja, a manutenc;ao da lucratividade do neg6cio. 

24 MAIOLI, Antonio. Estrategia Empresarial Sistemica e a advocacia preventiva. 
]ltJriJ /wwvv. ku i.IlDJ.!iZl?..dvoaad os. co llJ.J;J r/a rt -est rategJ.S;1§.1JJ.J2 res a ria lsiste m ica .. ,.htm 22/05/2 006 
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CONCLUSAO 

0 descompasso existente entre o mundo dos fatos corporativos 

e o ordenamento jurldico vigente trouxe a necessidade de reestruturar o perfil 

da assessoria jurldica empresarial, deixando de lado aquela postura formalista 

e distante da realidade, passando a se comportar como uma consultora de 

neg6cios, viabilizando projetos e apresentando alternativas para garantir a 

seguran<;a juridica da empresa. 

A assessoria juridica tornou-se urn importante elo de ligac;ao 

entre o mundo dos fatos corporativos e o mundo do direito, viabilizando os 

objetivos da empresa atraves da congruencia com as normas juridico/legais, 

evitando e minimizando riscos e litigios. 

Essa evoluc;ao do perfil da assessoria juridica contemporanea, 

culminou numa estrutura hibrida, formada pelos escrit6rios externos focados no 

conhecimento juridico especializado e voltados ao contencioso, liderados pelas 

assessorias juridicas internas, focadas no conhecimento generalista do direito 

e voltadas para a prevenc;ao de conflitos. 

Uma das formas de atuac;ao da assessoria juridica 

contemporanea passa a ser a aplicabilidade constante do direito preventive, 

que se mostra como uma alternativa concreta de se evitar e minimizar riscos e 

litigios, pois trabalha com a perspectiva de futuro antecipando-se a resoluc;ao 

de conflitos em potencial, ao contrario da advocacia reativa tradicional que 

trabalha com fatos passados. 

0 Oireito preventive portanto, passa a ser uma importante 

ferramenta no auxilio da tomada de decisao por parte dos dirigentes 
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organizacionais, tendo em vista que apresenta os riscos e conflitos em 

potencial, bern como as possiveis alternativas para a concretizac;ao das 

estrategias empresariais. 

A orientac;ao sabre o direito preventive cabe as estruturas 

juridicas, porem sua efetividade somente sera alcanc;ada se seus principios 

forem seguidos e aplicados ao case concreto pelos dirigentes organizacionais, 

que verdadeiramente possuem o poder de, com base em orientac;5es juridicas 

preventivas, tomarem decis5es certeiras de maneira a nao colocarem em risco 

a atividade empresarial. 

Diante do exposto, e de facil ilac;ao que em bora o ordenamento 

juridico vigente nao acompanhe o dinamismo empresarial, aquele deve ser 

sempre observado e respeitado diante do case concreto. 

Sendo assim, a melhor forma de relacionar esses dais sistemas 

evitando e minimizando riscos e conflitos, e sem duvida, atraves da aplicac;ao 

direta e constante do direito preventive, atraves das orientac;5es da assessoria 

jurfdica e a tomada de decisao consciente per parte des dirigentes 

organizacionais, tendo como objetivo principal a manutenc;ao do neg6cio. 
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