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WORKSHOP H - Gestão de escritórios e outros parceiros externos 

 

Estudo de caso: 

 

Você é a gestor responsável pela área Jurídica e Compliance na sua organização, 

grande empresa multinacional com ações negociadas em bolsa. 

 A empresa possui uma ótima política de Sustentabilidade, Ética e Compliance, com 

código de conduta de excelência internacional, que foi amplamente divulgado na 

organização, com respectivo treinamento, tanto presencial quanto on line, feito por 

99% da sua organização. Dentro da política de Compliance há menção expressa sobre 

o cumprimento de leis locais e um capítulo sobre o compliance ambiental, saúde, meio 

ambiente e sustentabilidade. 

Como a maioria das industrias do seu segmento, sua empresa possui unidades fabris 

em diversas localidades, inclusive uma unidade fabril devidamente licenciada no oeste 

da Bahia. 

Em uma recente fiscalização do IBAMA e da Secretaria de Meio Ambiente da Bahia 

(SEMA) em conjunto com o Ministério Público Federal Ambiental identificou-se 

contaminações em um importante rio, vizinho ao polo industrial, por metais pesados, 

fluoretos e nitratos que segundo as autoridade seriam possivelmente oriundos do 

atual processo produtivo daquela unidade fabril.  

Esta unidade fabril encontra-se em um polo industrial com pelo menos outras 4 

empresas de porte similar e até maiores que a sua.  

 

1) Quais serão sua primeiras providências? 
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A notícia logo correu a imprensa. Além de descobrir que já havia um procedimento 

preliminar já em curso junto ao MP e a empresa recebe uma pesada multa do IBAMA.  

No curso das investigações você confirma que o gerente da planta havia omitido 

informações sobre o início do procedimento preliminar que já estava em curso há 

meses junto ao MP. Você é surpreendido com a citação como co-ré em uma Ação Civil 

Pública com deferimento de liminar para que a empresa abstenha-se de poluir o corpo 

d´água e que enquanto a água da região não possuir condições de potabilidade as co-

rés deverão prover suprimento de água potável aos moradores de uma vila próxima a 

sua planta dependentes da água de poços (uma vez que falta de estrutura de 

saneamento básico da região). No dia seguinte você toma conhecimento de inquérito 

policial criminal contra dos diretores estatutários da companhia. 

 

2) Quais serão as ações de curto prazo? Tocará internamente ou buscará ajuda de 

fora? Se sim, de que tipo? Como ela será contratada (bid ou painel)? Se usar 

mais de uma firma, todas serão contratada das mesma forma? 
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Como atendeu o Workshop de Gestão na LEC você aplicou com facilidade um Request 

For Proposal, que lhe garantiu selecionar três bons escritórios de advocacias 

ambientalistas e criminais candidatos a lhe assessorar neste projeto. 

Usando todos os elementos aprendidos no workshop você fez um ranking objetivo que 

apontou o melhor candidato. 

Na semana que você iria assinar o retention agreement com o parceiro, foi 

amplamente veiculado na mídia local a notícia de que o escritório selecionado sofreu 

uma grande cisão por desentendimentos entre os sócios, que resultou em denúncias 

de ambas as partes ao conselho de ética da OAB,  bem como algumas notas na 

imprensa nacional trocando pesadas acusações. 

Como gestor diligente você imediatamente foi encontrar-se com o sócio do escritório, 

que detalhadamente lhe esclareceu que o escritório nunca violou a legislação. Sua 

empresa possui um Código de Ética e programa de Compliance alinhado com as 

melhoras práticas de mercado. 

Nos dias seguintes sobre a publicação da notícia na imprensa local e internacional 

sobre o dano ambiental e os riscos à saúde da população da região afetada o valor de 

sua companhia em bolsa começa a cair drasticamente e a pressão da diretoria 

executiva no departamento jurídico e de compliance aumenta substancialmente. 

 

3) O que você faria, contrata o primeiro colocado ou vai para o segundo? Porque? 
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Respeitando o programa de compliance da sua empresa, você se aconselhou com o 

Compliance Officer e com o responsável por Comunicação Corporativa na matriz e 

decidiram por partir para o segundo colocado no ranking. Afinal, o segundo era uma 

firma tecnicamente tão boa quanto o primeiro colocado e vocês já tinham exposição 

negativa o suficiente na mídia.  

Ocorre que, antes da formalização do contrato o sócio daquela banca informa que já 

trabalhou e ainda trabalha em questões trabalhistas e contratuais para 2 outras 

empresas que encontram-se no mesmo polo industrial, mas que na visão dele não 

haveria conflito em lhe assessorar e que lhe oferece um Chinese Wall entres as 

equipes. 

4) Você aceita a proposta ou parte para o terceiro colocado? Justifique. 
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Como gestor experiente e conhecedor do funcionamento de várias bancas, você 

identifica que em um tema ambiental desta magnitude não há como esta segregação 

de funções funcionar. Sua empresa eventualmente poderá identificar que a poluição é 

oriunda de seus vizinhos e esta firma estará conflitada. Você divide sua preocupação 

com o Chief Legal Officer CLO e por fim, opta por contratar o terceiro colocado. 

Você sabe que nada pode dar errado, por isso mergulha de cabeça no projeto, deixa 

inclusive seu time desguarnecido para se fazer presente neste importante projeto. 

  

Após as negociações de contratação e início da defesa o cenário se agrava, o projeto 

torna-se mais complexo que o previsto inicialmente, pois você identifica que o gestor 

da planta deliberadamente postergou decisões para investimentos (CAPEX), que 

poderiam ter reduzido o risco ambiental, para maximizar o resultado da unidade fabril. 

Face esta maior complexidade, e  própria virulência do parquet na demanda seu 

parceiro lhe informa que o orçamente irá estourar, que estão consumindo muito mais 

horas que o previsto, embora você tenha negociado caps por fase. 

 

Como conduzir o tema doravante, respondendo as demandas abaixo: 

 

5) Você informa à alta cúpula da empresa,  já frustrada com todo o cenário, sobre 

o estouro no orçamento? 

 

6) Mesmo com ações em curso irá manter o último escritório? Se sim, irá aceitar o 

pleito deles? 

 

 

7) Se sim, quais as medidas poderiam ser adotadas para minimizar o impacto? 

 

8) Quais as principais lições aprendidas com o caso? e 

 

9) Quais medidas deveriam ser implementadas para evitar situações similares no 

futuro? 

 

É fácil chamar o escritório de parceiro quando tudo está bem, será na crise que o 

relacionamento será testado. 


