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de toda a documentação a fim de 
apurar eventuais responsabilidades 
pelo cargo que ocupará. Não foram 
poucas às vezes em que a empresa 
não teve condições de apresentar 
todos os documentos solicitados ou 
os documentos apresentados não 
foram suficientes para a formação 
de convicção sobre os riscos efetivos 
que o executivo está correndo. No 
mínimo, esta análise inconclusiva 
já trouxe novas informações para 
o profissional que ocupará a vaga 
aberta: existe claramente problema 
de gestão, prestação de contas e/ou 
transparência na informação. Nestes 
casos, para alguns profissionais este 

parecer inconclusivo é suficiente para declinar o pro-
cesso seletivo e preservar o atual emprego; para outros, 
o cargo fica mais apetitoso. Para estes que querem 
viver este novo desafio, é importante que a orientação 
jurídica especifique os passos a serem tomados para 
minimizar os seus riscos em razão de fatos, dívidas ou 
procedimentos problemáticos anteriores à sua gestão. 
É exatamente neste momento que algumas ferramentas 
jurídicas podem ser lançadas na mesa de negociação 
para que seja definida a troca de emprego, abrindo-se o 
leque de negociações vinculadas às responsabilidades e 
direitos que serão absorvidos pelo executivo; proteções 
que a empresa fornecerá como cartas de conforto e 
seguro pessoal; modalidade de contratação e efetiva 
definição do nível de alçada e finalmente, a redação 
do contrato de trabalho/estatutário. 

Ao final de contas, o executivo está trocando o 
emprego certo por um bom ingrediente de risco de 
insucesso. De qualquer forma, será um passo consciente 
e sem surpresas indesejáveis, não havendo necessidade 
do executivo dispensar tempo para questões vinculadas 
à sua proteção patrimonial depois de contratado, tem-
po este que poderia estar sendo dedicado aos efetivos 
objetivos da sua contratação, alcançando as metas 
definidas pela empresa. 

Temos recebido consultas jurí-
dicas de executivos que recebem 
propostas de trabalho mais inte-
ressantes que as atuais condições 
trabalhistas ou estatutárias e se 
sentem atraídos por um novo de-
safio. Até algum tempo atrás, as 
negociações se enveredavam para 
as metas pretendidas, o valor da 
remuneração, benefícios e bonifi-
cações por metas alcançadas. Com 
o crescente rigor da legislação bra-
sileira com a responsabilização dos 
administradores, a pauta de contra-
tação tem recebido atenção especial 
para os riscos que serão assumidos 
e a sua compensação financeira. 
Tem sido fundamental a análise jurídica da empresa, 
com foco nos riscos institucionais em relação à nova 
posição a ser assumida a fim de que seja oficializada 
a nova contratação. Os riscos não são baixos. Nesta 
etapa é fundamental uma leitura apurada do balan-
ço da empresa dos últimos cinco anos; a análise do 
endividamento bancário e as garantias prestadas às 
instituições financeiras; a constatação de cumpri-
mento das obrigações tributárias em cotejo com o 
fluxo de caixa; a atual relação com os fornecedores 
e a eventual existência de passivo de curto prazo; a 
situação trabalhista da equipe; a relação existente 
entre os acionistas e o risco de litígio societário; o 
levantamento das ações judiciais em curso em todas 
as esferas do Direito; e o nível de formalidade nas 
relações institucionais. 

Quando fornecemos a relação de documentos 
que devem ser solicitados, primeiro o executivo se 
assusta e pensa que estamos indo longe demais. 
Depois das explicações e razões de cada documento 
solicitado, o susto se transforma em medo. “Será que 
vale a pena colocar em risco todo o patrimônio que 
construí no decorrer da minha vida profissional por 
um novo desafio?” Esta pergunta tem sido suficiente 
para que o executivo faça uma solicitação detalhada 
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