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Ao longo da década de 90, os escritórios de advocacia brasileira aumentaram suas 
estruturas e, conseqüentemente, passaram a contar com algumas das características 
organizacionais das grandes empresas. Várias áreas que antes eram geridas pelos 
próprios advogados sócios ganharam importância e começaram a exigir estrutura 
própria. Um dos departamentos que acabou ganhando espaço dentro das bancas foi o 
de recursos humanos, já que a advocacia depende exclusivamente do "capital 
humano". A ponto de já existir, no Rio de Janeiro, um grupo de estudos que reúne 
escritórios de advocacia para o aperfeiçoamento da atividade. 
 
Atualmente no Squire, Sanders & Dempsey, a profissional de recursos humanos Meli 
Almeida participou da formação do comitê do Rio para discutir a atuação com outros 
escritórios há cinco anos. A iniciativa de uns poucos integrantes presentes nas 
primeiras reuniões resultou em ao menos 28 participantes regulares das atividades do 
grupo, que é também uma inusitada experiência de cooperação entre empresas 
concorrentes. 
 
Presente na primeira reunião do grupo, o Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema 
Moreira recebeu em 2002 o prêmio da Associação Brasileira de Recursos Humanos 
(ABRH) do Rio de Janeiro pelo trabalho desenvolvido na empresa, o primeiro do gênero 
concedido a um escritório de advocacia. A gerente de recursos humanos do 
Dannemann, Marli de Souza, foi contratada para assumir o cargo em 1983, uma 
década antes que a prática começasse a se generalizar em outros escritórios. A 
implantação da gerência possibilitou ao longo dos anos a criação de uma ampla rede 
de benefícios para funcionários e associados, levando o escritório a ganhar o prêmio, 
em geral destinado a multinacionais do porte de Volkswagen e IBM.  
 
Os procedimentos envolvidos no trabalho dos departamentos de recursos humanos das 
bancas de advocacia vão desde a seleção, recrutamento e treinamento de profissionais 
até a gestão do clima de trabalho dentro dos escritórios. Há dois anos e meio como 
gerente de pessoas do Barbosa, Müssnich e Aragão Advogados, Mercedes Marti afirma 
que uma das peculiaridades da área jurídica é a presença de três tipos de contratos de 
trabalho: do empregado, do estagiário e do associado, este último compondo boa 
parte da área de produção, ou seja, os advogados propriamente ditos. Para acomodar 
essa terceira categoria profissional, Mercedes acha que é importante a adoção de um 
procedimento menos impositivo e mais consultivo da área de recursos humanos, 
delegando maior espaço para os associados tomarem a decisão final quanto às 
questões que envolvem pessoal.  
 
A formação dos advogados também oferece alguns desafios, de acordo com a filósofa 
Maria Helena Magalhães, há 23 anos na área de recursos humanos. Ela acredita que da 
faculdade ainda saem advogados preparados para atuar como profissionais liberais, 
enquanto hoje a realidade leva-os cada vez mais a fazer parte de uma corporação, 
onde lidam com outros departamentos e com a existência de uma divisão de trabalho. 
A diretora de desenvolvimento humano e organizacional do Tozzini, Freire, Teixeira e 
Silva Advogados, Mara Turolla, vê como diferenças da atuação do advogado em 
grandes corporações a necessidade de uma grande capacidade de argumentação e 
relacionamento, diferente daquela mais desenvolvida na faculdade. Por causa disso, as 
áreas de recursos humanos dos escritórios costumam dar atenção especial aos 
processos de seleção e recrutamento de novos membros da empresa, onde é possível 



identificar essas características. Assim, segundo Maria Helena, gestão e recrutamento 
acabam intimamente ligados nos departamentos de recursos humanos dos escritórios. 
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