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1. Tema, contexto e modelo de pesquisa predominante
Na dinâmica (e velocidade) atual de negócios em companhias, especialmente de
pequeno e médio porte, muitas vezes com estruturas hierárquicas familiares, onde os
tomadores de decisão conduzem a empresa de forma muito particular, estes profissionais
ficam expostos a ameaças (ou até oportunidades) em diversos temas, cada qual com sua
proporção de riscos que podem levar a quinadas históricas (favoráveis ou não), no curso de
empresa.
Assim, as empresas buscam realizar diretrizes de gerenciamento de riscos para a
qualificar ou quantificar estas incertezas, para consecução de seus objetivos sociais ou até
forçadas pela necessidade de adequação a novas formas de capitação de recursos (IPO, por
exemplo). Na sua essência, este trabalho é realizado via instalação de estruturas de governança
corporativa
Dentro desta estrutura, encontramos os Comitês de Riscos. Órgãos de
aconselhamento em especial ao Conselho de Administração e demais administradores,
colaborares e terceiros, em geral integrada aos processos de Gestão, Governança,
Conformidade, Controles Internos e Auditoria Interna, respondendo pelo alinhamento de
políticas e instruções na gestão de riscos do negócio da companhia.
A atuação destes Comitês possibilita a avaliação e monitoramento das incertezas
quanto aos negócios cada vez mais especializados e complexos ao dia-a-dia da companhia,
seguindo pontos regulatórios, normas internas e as melhoras práticas do mercado e
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recomendar ações para mitigar e administrar das desvantagens e transformá-las em
oportunidades.
Em geral, formados por colaboradores pertencentes à Alta Administração da
Empresa, embora não pratiquem atos de representação da companhia, por influenciarem os
destinos na atividade social, podem de forma subjetiva responder por violação de deveres de
diligência, lealdade e informação (LSA, art. 160).1
Verifico espaço para tratamento doutrinário destes Comitês de Riscos, em especial
sob o ponto de vista de análise contratual. A atuação desses agentes é substancial para reduzir
a assimetria de informação e alinhar tolerância de riscos e incentivos e por consequência gerar
melhor custo de transação para a empresa. Podem exercer um papel agregador na redução de
fraudes e maximizador da credibilidade e confiabilidade dos processos e procedimentos. Sua
rotina habitual de trabalho e expertise, aliada a estrutura de governança corporativa, podem
reduzir, por exemplo, o contingente de demandas judiciais ou a possibilidade a Companhia
acessar melhores recursos financeiros.
Uma crítica que pode presumir seja o evidente “conflito da agência”. Ora, como
mitigar a ação ainda que limitada de agentes (internos e externos) de uma Companhia pode
influenciar a tomada de decisão em desvio aos interesses sociais? Uma das respostas seja os
controles, pesos e contrapesos de uma estrutura de Comitê de Riscos (e Controle) aliada a
uma robusta construção da governança corporativa e da aplicação regulatória inibitória (Lei
anticorrupção, por exemplo).
Tendo em vista a parca referência regulatória (limitada pelo art. 160, LSA) e poucos
trabalhos doutrinários, considerando a importância e representação deste órgão nos últimos
tempos, com determinante atuação no core business da Companhia, buscamos estudar, através
do método hipotético-dedutivo, no sentido de formular os problemas, propor soluções e
realizar os testes de falseamento a existência de eficiência econômica que justifique e viabilize
a instalação dos Comitês de Riscos, através de suas atribuições e responsabilidades.

2. Quesitos, fontes de pesquisa e formas de acesso
2.1

Quais as atribuições, rotinas e competências dos comitês de riscos?
F2.1.1. Textos doutrinários

2.2
Quais ferramentas utilizadas para medir a eficácia da nossa governança de risco e com
quais resultados?
F2.2.1. Textos doutrinários
F2.2.2. Jurisprudência.
2.3
Em que medida um erro de avaliação de uma ameaça que podem impedir uma
organização de atingir seus objetivos, pode gerar responsabilizações aos membros do comitê?
F2.3.1. Textos doutrinários
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2.4
Há casos de responsabilização de integrantes de tais comitês? No que consistiu a
responsabilização?
F2.4.1. Jurisprudência administrativa

3. Relevância prática, caráter inovador e potencial de impacto
O Conselho de Administração depende do assessoramento de órgãos técnicos de
consultivos para analisar os inúmeros cenários de riscos no negócio da companhia. Embora
encontre-se razoável quantidade de estudos sobre os Conselhos de Administração e
Administradores, não se verifica o mesmo quanto as atribuições e responsabilidades dos
Comitês de Riscos, em especial na gestão de contratos.
Logo, é evidente a importância para um estudo aprofundados sobre tais organismos,
principalmente pela importância na tomada de decisão. Os Comitês contribuem para
estruturas dos negócios, interferindo de forma ativa nos rumos das companhias.
4. Sumário Preliminar
Introdução
1. Dos Órgãos Sociais
1.1 Do Conselho de Administração
1.2 Da Diretoria
2. Do Sistema de Administração da Companhia
2.1 Compliance e Governança Corporativa
2.2 Limite de Competência dos Orgãos de Administração
2.2 Normas Comuns aos Administradores
3. Dos Comitês e seus Integrantes
3.1 Composição
3.2 Gestão e Atribuições
3.3 Diretrizes de Gestão de Riscos e Crises
3.3 Incentivos e Conflitos de Interesses
4. Deveres Gerais
4.1 Independência e Comportamento
4.2 Construção da Confiança e Risco Reputacional
4.3 Relação ao Controlador
4.4 Discricionariedade dos atos
4.5 Distinções entre Administradores e Funcionários
4.6 Dever de Diligência
4.7 Dever Ético-social
4.8 Desvio de Poder
4.9 Dever de Lealdade
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5. Responsabilidades
5.1 Responsabilidade Civil
5.2 Solidariedade entre os Administradores
5.3 Ações sociais e individuais
5.4 Excludente de responsabilidade: a boa-fé
6. Da Eficiência na implementação dos Comitês
6.1 Maximização de ganhos
6.2 Minimização de custos
Conclusão

5. Familiaridade do pesquisador com o objeto da pesquisa
Atuando desde 2014 como Coordenador Juridico de uma multinacional do
agronegócio, de origem argentina, com operações em mais de 15 países, no qual ingressei em
2012, possibilitou-me a participação em atividades que afetam constantemente o core
business da companhia. Tenho acompanhando de perto as ações de tomada de decisão pelos
Diretores, Conselheiros e Acionistas da companhia e verifico espaço para melhoria através
dos Comitês de Riscos.
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