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COMITÊ DE ÉTICA – NOTA DE ORIENTAÇÃO 004/2017 

 

ORIENTAÇÕES SOBRE A COORDENAÇÃO DE COMISSÕES E SEUS INTEGRANTES 
 

Considerando que o Estatuto do IBDEE prevê em seu artigo 24 a possibilidade 

de criação de Comissões pela Diretoria Executiva do IBDEE com o objetivo de 

promover reflexões, estudos, análises, ações especializadas e produção de 

material científico em consonância com os objetivos do Instituto; 

Considerando que tais comissões são coordenadas por associados ao Instituto; 

Considerando que podem integrar tais comissões tanto associados quanto não 

associados do IBDEE, 

Este COMITÊ DE ÉTICA orienta os Associados no seguinte sentido: 

 Ao coordenar uma Comissão e buscar, nessa condição, criar equipe de 

trabalho, o Associado deverá convidar, primeiramente, outros associados 

do IBDEE a participar desta Comissão; 

 Deverá ser dada a devida publicidade quanto à criação da Comissão e 

quanto à oportunidade dos associados de participarem desta, sendo 

utilizados, para isso, os canais de comunicação do Instituto; 

 Identificados esses participantes e ainda havendo vagas, o Coordenador 

poderá convidar pessoas externas ao IBDEE; 

 Os integrantes das Comissões que não forem associados devem 

obedecer ao Estatuto do IBDEE, Código de Conduta e suas demais 

normas, o que será assegurado mediante a assinatura de um Termo de 

Compromisso pelo integrante não associado, cujo modelo é anexo a esta 

Nota de Orientação; 

 A participação do integrante não associado fica condicionada à 

aprovação do mesmo pela Diretoria Executiva. 

 



 

 

 
 

Avenida Paulista, 1294, Conj. 12-A, Sala 3, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01310-915 
ibdee@ibdee.com 

 

Anexo à Nota de Orientação nº 004/2017 – Comitê de Ética do IBDEE 

 

Termo de Compromisso 

 

Eu (nome do não-associado), (nacionalidade), natural de (cidade, Estado), (estado civil), 

(CPF), (profissão), na qualidade de INTEGRANTE DA COMISSÃO (nome da comissão), 

COMPROMETO-ME, para os devidos fins e efeitos, a obedecer ao Estatuto do Instituto 

Brasileiro de Direito e Ética Empresarial – IBDEE, o Código de Conduta e às demais normas 

emanadas pelo Instituto, bem como DECLARO que me abstenho de divulgar toda e qualquer 

Informação à qual venha a ter acesso ou venha a contribuir com a criação em razão da 

minha participação na Comissão referida, até que seus resultados sejam públicos. 

 

 

(local), (data). 

 

 

(assinatura) 

(nome) 

(CPF) 

 

 


