
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Gerente Jurídico 
 

Função: Coordenar o serviço 
jurídico da empresa 

Área: Jurídico 

 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Diretor Geral 

 

Área: Diretoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente dá orientação jurídica (tributária, cível, trabalhista, etc.) às várias áreas da 

empresa visando a observância da legislação vigente na redação de contratos e 

negociações em geral atuando na prevenção ou correção de ações: analisa e sugere 
alterações em cláusulas contratuais, participa de reuniões com clientes e fornecedores, 

redige textos, etc. 
 

 Atua na defesa da empresa em processos de ordem geral: analisa o processo, prepara 

os recursos, arrola testemunhas, acompanha audiências, propõe ou negocia condições 

para o acordo, etc. subsidiando a Diretoria para a decisão. 
 

 Prepara ações contra clientes, fornecedores, prestadores de serviço, etc. visando o 

interesse da empresa em pendências   judiciais: colhe informações sobre o caso, redige 
os termos do processo, contata as partes envolvidas, negocia os termos do acordo e 

submete o parecer a Diretoria para a decisão final. 

 

 Mantem-se atualizado sobre assuntos da área através de leitura de publicações 

especializadas, pesquisas, cursos específicos e outras fontes. 

 
 Eventualmente comparece às audiências para a defesa ou justificativa das ações da 

empresa. Reúne-se com as partes envolvidas buscando a solução do problema, negocia 

os termos do acordo e busca sua aprovação junto ao superior. 
 

 Atende as várias áreas da empresa na orientação ou solução de problemas jurídicos. 

 

 Supervisiona as atividades de 10 subordinados entre Advogados, Assistentes e 

Secretária. 

 Executa outras tarefas relacionadas com o cargo, a critério do superior.      

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor Geral orienta, coordena e supervisiona os serviços jurídicos da 

empresa visando sua segurança legal defendendo seus interesses na prevenção e contenciosos 

legais, recursos, negociações, acordos, contratos e atividades afins. 

Supervisiona as atividades de 10 subordinados entre Advogados, Assistentes e Secretária. 

 

 

 



 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Superior em Direito 
 
 

Treinamentos:  Office básico e cursos de atualização ou reciclagem na área 
 
 

Experiência  acumulada:  Mais de 10 anos 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Atendimento ao cliente 

 Capacidade de decisão 

 Comunicação 

 Controle emocional 

 Diligência 

 Espírito crítico 

 Imparcialidade 

 Liderança 

 Planejamento e controle 

 Proatividade 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização de raciocínio lógico 

 Visão estratégica 

 
                                                                                                                                          Data:  01/11/2016 
 

 

 


