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Até há pouco tempo, quando uma empresa decidia retirar um produto do mercado, investir em 
determinada área ou reformular o layout de uma fábrica, a aprovação dependia apenas dos 
próprios executivos da organização. Hoje, sugestões de mudanças e tomadas de decisões partem 
cada vez mais dos advogados das empresas, que deixaram de atuar somente no contencioso e 
tornaram-se "conselheiros" ou "parceiros dos clientes nos negócios". Ao menos entre os grandes 
escritórios de São Paulo, essa é uma prática cada vez mais comum, pois a partir de orientações 
jurídicas os empresários têm investido em ações preventivas que podem evitar futuras ações 
judiciais e problemas à imagem do empreendimento.  
 
O Tozzini, Freire, Teixeira e Silva Advogados é uma das bancas que segue essa tendência. O 
escritório criou há três anos um departamento para o gerenciamento do contencioso dos clientes 
que gera relatórios periódicos. A partir desses documentos, os advogados têm um demonstrativo 
das áreas ou produtos da empresa que apresentam problemas recorrentes em todo o país. "Com 
esses dados munimos o cliente de informações e discutimos quais as reestruturações que podem 
ser efetuadas", afirma Fernando Eduardo Serec, sócio da banca.  
 
Com o gerenciamento, o escritório constatou, por exemplo, que a Gradiente possuía diversas 
reclamações em Procons e juizados especiais cíveis relativas a um mesmo produto. Apesar das 
queixas referirem-se a defeitos no aparelho, o escritório verificou que o produto não apresentava 
vícios de fabricação. O que ocorria era o mal uso por parte do consumidor. Para sanar a questão, 
Serec afirma que o escritório promoveu um treinamento dos funcionários do Serviço de 
Atendimento ao Consumidor (SAC), que passaram a informar os consumidores sobre o uso 
correto do produto. "Esse problema foi reduzido em mais de 60%", afirma Serec. Para Célia 
Rodrigues, também advogada da banca, o trabalho preventivo também prepara o cliente para 
uma possível ação judicial com vitória.  
 
Segundo o advogado Domingos Fernando Refinetti, sócio do escritório Machado, Meyer, Sendacz e 
Opice Advogados, a forma de administração das empresas brasileiras mudou a partir da década 
de 90 e os profissionais do direito estão se adaptando a essas novas necessidades. "Mantenho o 
meu cliente se ganho as causas e diminuo o número de ações contra ele", afirma. De acordo com 
Refinetti, o empresário sabe que é mais vantajoso fazer um trabalho preventivo do que ter 
conflitos na Justiça. A banca possui um setor específico que faz levantamentos e gráficos de taxas 
de sucessos e insucessos do cliente, segmentos que mais sofrem reclamações e em quais locais 
do país. Os resultados são levados aos clientes e o escritório aponta o que deve ser corrigido.  
 
A partir de uma dessas sugestões, uma indústria de calçados do Rio Grande do Sul praticamente 
deixou de ser acionada na Justiça do Trabalho por reclamações relativas à insalubridade. Refinetti 
afirma que ex-funcionários do administrativo ou vendedores, que não tinham contato direto com a 
fábrica, estavam ganhando na Justiça o direito à indenização por insalubridade. O escritório, junto 
com um perito, remodelou o layout da empresa de forma a evitar que os funcionários de outros 
setores tivessem contato com a fábrica. "Isso foi um total desestímulo a novas ações", diz.  
 
Para evitar o grande número de reclamações trabalhistas por horas extras, um banco - cliente do 
escritório - adotou o ponto eletrônico e um sistema integrado que cortava a energia e travava as 
portas das agências a partir de um determinado horário. "A medida desestimulou o empregado a 
entrar na Justiça", afirma  
 
O advogado Gabriel Freire Júnior, do escritório Freire Advogados Associados, diz que o trabalho 
preventivo - restrito ainda a grandes empresas - surgiu no Brasil a partir da década de 90 com as 
modificações trazidas pela Constituição Federal e pela abertura da economia do país. "As 
empresas querem afastar riscos e isso se faz com a participação do advogado", afirma Ricardo De 
Barros Barreto, do De Rosa Siqueira, Almeida, Mello, Barros Barreto e Advogados.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 6 jun. 2003. 


