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Qual o papel da advocacia trabalhista preventiva? 
Compliance é um conceito relativamente novo dentro do mundo jurídico. A sua abordagem 
de prevenção, no entanto, é bastante conhecida, embora também seja uma vertente da advocacia considerada moderna dentro do que se tem visto nas últimas décadas. 
 
Consiste basicamente em adequar a empresa dentro das normas jurídicas e administrativas 
existentes, a fim de evitar ações judiciais onerosas e mulas exorbitantes.  Para saber um pouco mais como funciona o compliance e advocacia trabalhista preventiva, 
continue a leitura deste artigo. Veja como a empresa pode adotar essa perspectiva de atuação e quais são suas vantagens. 
O que significa compliance? 
Compliance é uma palavra em inglês que deriva do verbo “to comply”. Significa, em termos 
gerais, estar de acordo com as leis e agir conforme as normas vigentes.  
Na advocacia, existem profissionais de diversas vertentes. Alguns são especializados em conciliação, outros estudam para trabalhar em casos mais litigiosos e elaborar recursos complexos e tantos atuam de forma preventiva. Compliance seria o que chamamos de 
advocacia preventiva.  
A ideia principal é adequar a empresa dentro de todas as normas existentes em âmbito tributário, trabalhista, lei anticorrupção, normas de segurança do trabalho, licenças de funcionamento, dentre outros. 
Como funciona o compliance em âmbito trabalhista? 
Em âmbito trabalhista, a advocacia preventiva é uma das aplicações mais necessárias, visto 
que a legislação não é tão consolidada quanto em outras áreas.  
Ou seja, além de alterações surgirem com frequência, existem demandas que dependem da interpretação do juiz e que podem variar para cada caso.  
 
Vamos ao seguinte raciocínio: uma fábrica de papel pode ter uma demanda recorrente de pedidos de insalubridade e periculosidade. Logo, deduz-se que ali pouco se observa em 
relação às regras de saúde e segurança do trabalho.  Uma grande rede de supermercados aparece com uma listagem significativa de processos 
onde foi condenada em multa pelo atraso no pagamento da rescisão. Portanto, este 
empreendimento não tem a política de cumprir com essas verbas dentro do prazo legal.  
 Ambas as situações são facilmente resolvidas quando há uma equipe de advogados especializada em atuar de forma preventiva. O fornecimento de EPI’s e o pagamento da 
rescisão dentro do prazo previsto em lei parecem detalhes pequenos, mas evitam e resolvem boa parte dos litígios que chegam à Justiça do Trabalho. 
 Então, estes são alguns dos principais pontos abordados no compliance trabalhista: 
  Ajuste para pagamento dentro do prazo das verbas rescisórias  Orientação quanto à assédio moral e sexual 



 Aplicação das penalidades previstas em Lei até a demissão por justa causa  Entrega de EPI’s, pagamento de insalubridade e periculosidade quando necessário e 
observação de todas as regras de segurança no ambiente de trabalho  Marcação de horário de entrada e saída  Meio de transporte dos funcionários  Contratação de pessoal terceirizado  Elaboração de contratos não genéricos e obedientes a todas especificações   Criação de canais de comunicação do funcionário com a empresa  Observação das normas previstas em Acordo e Convenção Coletiva  Liberação do empregado para férias dentro do prazo e com o devido pagamento  

Vantagens da advocacia trabalhista preventiva 
Melhora o relacionamento entre os colaboradores e a administração da empresa 
Quando a empresa se preocupa em cumprir com as normas trabalhistas, naturalmente os funcionários passam a se sentir mais valorizados. 
 Isso significa um melhor desempenho e sensação de pertencimento. Sobretudo, confiança de que a empresa está em dia com suas obrigações trabalhistas e preocupada em 
proporcionar um bom ambiente de trabalho para o exercício da sua função. 
Reduz o passivo trabalhista 
No momento em que a empresa toma medidas para se adequar às regras existentes, dificilmente o funcionário vai ter motivos para reclamar em juízo. 
 
No entanto, quando isso acontece, além do custo com a assistência jurídica própria, é possível que ela seja condenada a arcar com os honorários da parte autora. Isso sem contar 
nas multas e nos juros que incidem na Justiça do Trabalho, que podem fazer triplicar o valor da condenação. 
Imagem e reputação 
Nos sites dos Tribunais do Trabalho, existe um serviço chamado “emissão de certidão”. 
Qualquer cidadão pode pesquisar sobre qualquer empresa a respeito dos processos trabalhistas tramitam em desfavor dela.  
Os números desses processos aparecem nessa certidão e esse cidadão pode consultar todos eles pelo sistema de pesquisa eletrônico, o PJe. Com isso, passar a ter conhecimento 
das demandas mais recorrentes que os ex-empregados costumam reclamar na justiça. 
 Esse mecanismo é bastante utilizado por profissionais que consideram trabalhar para 
aquela companhia ou por investidores e fornecedores. Sendo assim, quanto menor for essa listagem, melhor será a reputação daquela companhia.  
Conclusão 
A adesão ao programa de compliance é muito mais do que a empresa se preocupar apenas 
em não tem seu nome envolvido em longos litígios judiciais. A reputação pautada em ética e responsabilidade é algo que se constrói com o tempo, utilizando-se das estratégias certas.  
Sendo assim, investir em advocacia preventiva em âmbito trabalhista é a expressão do que aquele empreendimento tem como política de relacionamento, tanto diretamente para os 
seus funcionários quanto para a sua função social como um todo.   
  

[MLMT1] Comentário: Essa parte pode ser modificada para se enquadrar melhor nos serviços que são oferecidos. Fico à disposição para ajustes. 



Se deseja mais sobre compliance e advocacia trabalhista preventiva, fique à vontade para 
entrar em contato com a nossa equipe de profissionais e esclarecer suas dúvidas.  
 


