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Atribuições atuais da Diretoria Jurídica



Coordenar, executar e controlar os assuntos da área jurídica



Apoiar as demais áreas da Companhia, incluindo, quando solicitado,
subsidiárias integrais, coligadas e controladas, no que tange aos aspectos
legais e jurídicos



Gerenciar todos os processos, administrativos e judiciais, em que a
Companhia seja parte e, periodicamente ou quando solicitado, informar à
Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração sobre a estratégia
processual e jurídica adotada, bem como o andamento e evolução de tais
processos
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Proposta para uma
Diretoria Jurídica Corporativa

o

Coordenar as atividades jurídicas da Companhia, suas subsidiárias integrais e
controladas, compreendendo:






a organização e a supervisão dos serviços jurídicos das companhias nas áreas
contenciosa e consultiva, em todos os ramos do Direito;
o estabelecimento das diretrizes, a emissão de orientações jurídicas e a atuação
preventiva nos assuntos legais de interesse das companhias;
a adoção de medidas que visem à integração e sinergia das áreas jurídicas das
companhias;
a promoção da defesa dos interesses das companhias em juízo e
administrativamente;
a definição de estratégias jurídicas e processuais a serem adotadas pelas
companhias.

o

Apoiar as demais áreas das companhias nos assuntos legais e jurídicos

o

Definir e implementar as diretrizes para as contratações de serviços jurídicos
externos, coordenando e supervisionando a sua execução

o

Coordenar as informações relativas aos processos judiciais, administrativos e
serviços de advocacia consultiva das companhias
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Por que uma
Diretoria Corporativa?



Expansão do Grupo Cemig: 58 empresas e 9 consórcios



Atuação conjunta visando sinergia e integração dos serviços jurídicos das
Companhias, com consequentes ganhos de eficiência no atendimento de
suas necessidades jurídicas, possibilitando ainda a redução de custos na
execução destes serviços
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Desafio 2011

A CEMIG conta com 29 mil ações ativas, 32 advogados internos e 17 escritórios
contratados.


Redução do estoque de processos



Revisão dos valores das contingências



Ampliação do êxito nas ações

Para tanto, serão implementados:


Novos editais de pré-qualificação



Nova forma de contratação dos escritórios



Maior controle e acompanhamento dos processos
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Nova Diretoria Jurídica

Relações com Investidores
Telefone: (55‐31) 3506‐5024
Fax: (55‐31) 3506‐5025

ri@cemig.com.br
http://ri.cemig.com.br
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