
Alvaro Paez Junqueira

de gestão de riscos no balanceamento 
entre o processo decisório, os riscos 
possíveis a serem tolerados, o custo e a 
inconveniência de consequências jurídi-
cas indesejadas. A cultura empresarial em 
nosso país demanda acionar os advogados 
da empresa somente quando o litígio já se 
imperou e o desgaste dos interlocutores 
findou a negociação. O direito preventi-
vo, além de suavizar estes riscos e gerar 
informações relevantes para a condução 
da negociação, auxilia a empresa na pro-
dução de provas suficientes para a defesa 
dos seus interesses no decorrer de toda a 
negociação, aumentado a probabilidade 
de êxito caso o litígio se instaure, bem 
como fortalece os Conselhos de Admi-

nistração na escolha da melhor decisão para a empresa no 
binômio custo x benefício.

Com todo este cenário e com dinamicismo do processo de 
tomada de decisão, como proceder a análise do atual modelo 
jurídico da empresa? Ele está integrado com o Comitê de 
Riscos? Acompanha o processo decisório e avalia os riscos de 
cada uma das operações e decisões tomadas?

Fatalmente, o primeiro passo seria uma análise jurídica 
externa, com independência, para verificação da atual condu-
ção do passivo jurídico e os provisionamentos sugeridos para 
demandas em curso. Segundo, avaliar o processo de tomada 
de decisão, a dinâmica de gestão de contratos e o nível de 
informalidade institucional. Em um próximo passo, revisar ou 
formalizar as políticas da empresa com visão na prevenção de 
riscos. Se instaurado o Comitê de Riscos, aproximar conse-
lheiros independentes com formação jurídica e experiência 
empresarial para ampliar a visão deste Comitê para concei-
tos de prevenção e ESG Risks; sedimentar na alta gestão a 
importância de haver uma orientação e suporte jurídico no 
desenvolvimento dos planos e processos institucionais, bem 
como estimular a consulta jurídica por intermédio de �“Hot 
Desks” e “help lines”�. Finalmente, medir o desempenho da 
gestão de Riscos, incluindo os riscos jurídicos e estimular as 
realizações de análises críticas periódicas do desempenho 
deste Comitê.

Fatalmente, este trabalho contínuo trará mais solidez à 
empresa, serenidade ao processo decisório dinâmico e redução 
dos custos com incontingências e demandas judiciais.

A urgência do mundo moderno tem 
transformado o processo decisório e a re-
visão constante dos planejamentos estra-
tégicos das empresas. A nova linguagem 
empresarial não adota mais o conceito de 
plano estratégico anual, substituindo-o 
por um processo dinâmico e sistêmico. 
Este dinamicismo trouxe revisões nos 
níveis de alçada do processo decisório, 
tornando a empresa mais flexível, com 
maior delegação de poder. Reação a este 
processo foi a criação ou fortalecimento 
do Comitê de Riscos das empresas. A 
base dos trabalhos do Comitê de Riscos 
está atrelada à ISO 31000, que consiste 
em etapas pré-definidas na análise dos 
riscos existentes da empresa. Estudando 
o trabalho de alguns Comitês de "empresas listadas", temos 
observado que o acompanhamento jurídico e a orientação de 
riscos do processo decisório não estão sendo tratados com 
zelo por este órgão. Notoriamente, sabemos que a prevenção 
é a melhor forma de gerir riscos, no entanto, a gestão de ris-
cos jurídicos com foco preventivo, que permeia toda a cadeia 
produtiva, operacional e decisória não tem participado das 
mesas de discussão e análise.

Além dos indicativos tradicionais de gestão de riscos jurí-
dicos (gestão de passivos judiciais e incontingências; gestão 
da mão-de-obra; dissídios trabalhistas e relacionamento com 
sindicatos; débitos e oportunidades de créditos tributários; 
situação de credores e devedores; controle de qualidade de 
fornecedores; controle da saúde financeira de clientes e for-
necedores; e análise das demonstrações financeiras), diversas 
ações administrativas ficam distantes de uma visão jurídica de 
viabilidade e riscos. O gerenciamento de projetos e a gestão 
de contratos é uma das potenciais áreas de prevenção jurídica 
com redução expressiva nos riscos institucionais. A substitui-
ção de liderança repentina, sem um processo sucessório, que 
usualmente representa a substituição de equipes de trabalho, 
a revisão da cultura departamental e, por vezes, o abandono do 
planejamento de seu antecessor, também deve ser observada 
como um foco de riscos institucionais. Menor importância não 
tem a gestão de informalidade da empresa ou o acompanhamen-
to das atas produzidas nos seus mais variados níveis de alçada.

O direito preventivo tem o condão de ampliar a gama de 
ferramentas da alta gestão da empresa, bem como, do comitê 
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