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RESUMO: O objetivo da controladoria é propiciar à 

empresa um aumento na segurança, eficiência, qualidade 
e agilidade nos serviços realizados por ela. Atualmente, a 
Controladoria Jurídica Externa é um setor indispensável a 
uma empresa que pretenda se organizar em busca de 
qualidade, eficiência e confiabilidade do serviço que 
entrega aos clientes. Seja qual for o porte da empresa, a 
controladoria proporciona uma maior qualidade de tempo 
e condições para desenvolvimento de sua função dentro 
dela 
 

 
A controladoria nada mais é do que uma gestão especializada. 

Tornou-se uma ferramenta indispensável na gestão e automação operacional das 
empresas, ocasionando uma melhoria nos procedimentos em busca de uma maior 
qualidade, redução de riscos e melhores resultados. 

 
Refere-se ao monitoramento de atos comissivos ou omissivos que 

podem vir a gerar consequências irremediáveis às empresas que não possuem um 
escritório jurídico ou um setor especializado nessa área de gestão. 

 
O objetivo da controladoria é propiciar à empresa um aumento na 

segurança, eficiência, qualidade e agilidade nos serviços prestados, como uma 
forma de minimizar as preocupações e evitar futuros problemas aos diretores de 
uma organização. Além de que há um maior aproveitamento quando essa análise e 
monitoramento de atividades é feita por pessoas externas à empresa, tendo em vista 
que é possível verificar erros que as vezes passam despercebidos pelas pessoas 
que trabalham internamente.  

 
Atualmente é comum que as empresas terceirizem algumas de suas 

atividades, o que consiste na contratação de serviços específicos por meio de uma 
empresa intermediária a fim de que ocorra uma melhoria na sua produtividade.  

 
Com o crescente aumento na necessidade de atuação do referido 

setor, os escritórios de advocacia têm desempenhado esse serviço com maestria, 
executando o que é chamado de controladoria externa.  

 
 



 

 

A controladoria externa atua como suporte ao setor técnico, pois 
também se realiza atividades administrativas, como, por exemplo:  
 

 a análise mensal de documentos obrigatórios; 

 a elaboração de relatórios para maior controle e 
organização; 

 a emissão de atestados de acordo com a situação jurídica 
da empresa em questão; 

 a análise de indícios de irregularidades que possam vir a 
comprometer a saúde financeira de uma terceirizada, por 
exemplo, o escritório além de realizar a análise e 
acompanhamento, irá cientificá-la a fim de que a empresa 
adote os procedimentos necessários para minimizar os 
riscos, bem como de evitar um desgaste no 
relacionamento da empresa com a sua terceirizada, o que 
é de extrema importância para manter um bom 
relacionamento com os clientes. 

 
Além do exposto acima, a controladoria externa executada por um 

escritório jurídico, proporciona melhores condições para o desenvolvimento do 
trabalho. Em outras palavras, permite que as empresas foquem no seu crescimento 
e se dediquem a outros pontos relevantes. 

 
Assim, por meio da implementação do serviço acima explicitado, 

torna-se possível utilizar informações para gerar resultados, prevenir riscos 
gerenciais, melhorar o relacionamento com os clientes e ao mesmo tempo elevar 
qualidade e segurança dos serviços. 

 
Atualmente, a controladoria jurídica externa é um setor indispensável 

a uma empresa que pretenda se organizar em busca de qualidade, eficiência e 
confiabilidade do serviço que entrega. Seja qual for o porte da empresa, a 
controladoria proporciona uma maior qualidade de tempo e condições para 
desenvolvimento de sua função dentro dela.  
 


