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EDITORIAL

Em um momento delicado da história de nosso 

país, no qual investigações sobre atos de corrup-

ção, lavagem de dinheiro e de obstrução à Justi-

ça ameaçam a própria democracia, não podemos dei-

xar de reconhecer os acontecimentos positivos. Ganha 

destaque a absorção de políticas de integridade corpo-

rativa no Brasil, motivadas não só pela evolução nor-

mativa e pelos riscos jurídicos relacionados a práticas 

ilícitas, mas também pela conscientização ética da 

parte de executivos, agentes públicos e opinião pública 

diante da necessidade de perseguir o lucro de forma 

sustentável e com respeito às normas vigentes.

Não obstante os avanços, ainda são facilmente 

identificáveis alguns desafios impostos às corpora-

ções por ocasião da instituição de programas voltados 

à integridade corporativa. Em vista da pouca tradição 

do tema pela maioria das empresas no Brasil, ainda es-

tá sendo construído o entendimento sobre como estru-

turar um programa eficaz e desenvolver uma adequa-

da governança nas empresas. Desse aspecto resulta 

um risco aos programas – e talvez o mais grave – que 

é a propensão de certas empresas aderirem à forma, 

e não à substância da integridade, prestigiando o for-

malismo e a resposta normativa, ao invés de visar ao 

combate à corrupção e à formação de uma cultura or-

ganizacional verdadeiramente ética.

Nesse compasso nasceu o IBDEE, formado por em-

presas e especialistas de diversas carreiras públicas e 

privadas, com a finalidade de refletir com independên-

cia, isenção e absoluto rigor científico a relação entre 

o Direito e a Ética, a fim de influenciar e transformar a 

realidade brasileira por meio de uma plataforma de co-

nhecimentos e relacionamentos entre o poder econô-

mico, o poder político e a academia, pois só com diá-

logo, reflexão e colaboração entre os diferentes atores 

conseguiremos resultados consistentes e disruptivos.

Resultados práticos

Se num certo momento o economista americano 

Milton Friedman afirmou, na década de 1970, que o 

negócio dos negócios são os negócios, sob uma pers-

pectiva pragmática do lucro acima de qualquer coisa, 

aos poucos um novo paradigma jurídico e comporta-

mental é construído no sentido de que as empresas 

não estão sozinhas no mundo, mas só existem porque 

há pessoas, meio ambiente, parceiros e clientes.

Em outras palavras, a responsabilidade ética que 

se deve cobrar das empresas é que elas pertencem a 

algo maior. Se o lucro na década de 1970 era o único 

indicativo de um negócio bem-sucedido, a responsabi-

lidade ética do empresário moderno está em criar lucro 

fundamentado em boas práticas e com transparência. 

Ao fazer isso, a empresa agrega valor para a socieda-

de, proporciona um melhor funcionamento de nosso 

sistema econômico e cria uma referência de que sim, é 

possível dar certo, fazendo a coisa certa, do jeito certo. 

As empresas começam a compreender, portanto, 

que não há custos extras em se fazer a coisa certa.

Boa leitura!

Rodrigo de Pinho Bertoccelli
Presidente e fundador do Instituto Brasileiro 
de Direito e Ética Empresarial – IBDEE.
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Com força e inteligência
Superintendente regional da PF em São Paulo, 
Disney Rosseti faz balanço de sua atuação

Ex-delegado da Polícia Civil de Minas Gerais, 

Disney Rosseti ingressou na Polícia Fede-

ral (PF) em janeiro de 1999, ocupando ini-

cialmente a chefia do Núcleo de Combate ao Cri-

me Organizado na Superintendência em Mato 

Grosso. Após exercer a função de adido policial 

federal na Embaixada do Brasil em Roma, Rosse-

ti foi nomeado novo superintendente regional da 

PF em São Paulo, substituindo o delegado Rober-

to Troncon. Disney Rosseti também foi diretor da 

Academia Nacional de Polícia, a famosa escola 

da PF, o que lhe ajudou muito na tarefa de coorde-

nar e acompanhar um efetivo responsável pelas 

maiores operações no País de combate à corrup-

ção, narcotráfico, pedofilia e crimes ambientais.

Avaliando a formação e a trajetória profissio-

nal de Rosseti, é possível perceber o seu grande 

interesse pela capacitação do policial federal. Gra-

duado em Direito pela Universidade Federal Flumi-

nense (1996), com especialização em Gestão em 

Políticas de Segurança Pública pela Academia Na-

cional de Polícia (2008), e em Ciências Criminais 

pela Universidade do Sul de Santa Catarina (2010), 

o delegado trabalhou na Divisão de Operações de 

Inteligência Policial e na Divisão de Contra-Inteli-

gência Policial da Diretoria de Inteligência, em Bra-

sília, além de ser Mestre em Direito e Políticas Pú-

blicas pelo Centro Universitário de Brasília (2012). 

Confira nesta entrevista o ponto de vista de Disney 

Rosseti sobre o atual momento da Polícia Federal 

e da segurança pública no Brasil.

POR EDGAR MELO

PERFIL

No campo da Polícia Judiciária, 
foram estabelecidas metas 
de saneamento de inquéritos 
policiais e também de 
produtividade, o que tem 
levado a resultados positivos 
e à diminuição de passivo de 
procedimentos e aumento da 
produtividade.
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IBDEE – Quais são as principais atribuições da Polícia Fe-

deral neste momento? Quais são os seus desafios e quais 

tipos de operações e investigações demandam maior 

atenção das equipes em São Paulo?

ROSSETI – A Polícia Federal tem suas atribuições previs-

tas na Constituição Federal, que englobam atividades de 

Polícia Judiciária da União, investigações criminais em 

geral, com ênfase no combate à corrupção e ao crime or-

ganizado, e também de Polícia Administrativa, a exem-

plo da emissão de passaporte, registro e porte de arma 

e imigração. Todas são importantes e dessa forma pro-

curamos executá-las da maneira mais eficiente possível. 

Em São Paulo, temos o desafio proporcional ao peso e à 

importância do Estado no contexto nacional. A título de 

exemplo, o Porto de Santos é o maior da América Latina, o 

aeroporto de Guarulhos responde por mais de 60% da imi-

gração formal de nosso país, além de serem importantes 

rotas do tráfico internacional de drogas, demandando gran-

de atenção e recursos por parte da PF. Também enfrenta-

mos a problemática do crime organizado e, por ser o mais 

importante centro financeiro do Brasil, o Estado de São 

Paulo é estratégico quando se fala em operações de nível 

nacional de enfrentamento à corrupção e à lavagem de di-

nheiro, prioridades absolutas da PF.

IBDEE – O senhor fala muito no uso da inteligência por 

parte da PF. Já estamos em pé de igualdade com as prin-

cipais polícias do mundo, ou faltam recursos?

ROSSETI – O desenvolvimento de metodologias de inves-

tigação, aliado ao uso de moderna tecnologia e de inteli-

gência policial no combate ao crime, é um fator essencial 

ao sucesso de qualquer política de enfrentamento bem-su-

cedida contra a criminalidade. Não há como qualquer ins-

tituição policial ser bem-sucedida em sua missão sem es-

ses fatores. Creio que a Polícia Federal tem um alto nível 

de desenvolvimento em metodologia de investigação e de 

recursos tecnológicos à sua disposição, sem deixar nada a 

desejar às melhores polícias do mundo, o que se reflete em 

nossos resultados operacionais.

IBDEE – Aliás, quais as mudanças no âmbito adminis-

trativo, estratégico e tecnológico o senhor conseguiu im-

plantar desde que assumiu a Superintendência?

ROSSETI – Desde que iniciamos nosso ciclo de gestão à 

frente da Superintendência Regional em São Paulo, pro-

curamos maximizar a utilização dos recursos humanos e 

materiais disponíveis de forma estratégica e atendendo às 

prioridades de nossa atuação. Para tanto, foi dada ênfase 

a um reforço na estrutura de inteligência policial de nos-

sas unidades e uma integração maior entre os setores es-

pecializados, a exemplo da repressão a entorpecentes, trá-

fico de armas e crimes patrimoniais, os quais demandam 

ações mais integradas e um fluxo de informações constan-

te, em razão de muitas vezes utilizarem, ao menos em par-

te, a mesma estrutura criminosa. Como resultado, tivemos 

grande aumento da quantidade de apreensões e prisões 

em ações contra o narcotráfico e o crime organizado em 

geral. O mesmo podemos dizer em relação a operações de 

combate a crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro, 

com o aumento de ações neste campo.

Também foram realizadas ações de contrainteligência 

policial visando a extirpar desvios de conduta de policiais, 

o que levou à prisão de alguns integrantes da corporação.

No campo da Polícia Judiciária, foram estabelecidas 

metas de saneamento de inquéritos policiais e também de 

produtividade, o que tem levado a resultados positivos e 

à diminuição de passivo de procedimentos e aumento da 

produtividade. Tudo precedido de rigorosa análise de situa-

ção e proposição junto às autoridades policiais e às equi-

pes de soluções para problemas enfrentados no cotidiano 

de cada unidade policial.

Da mesma forma, nas ações de Polícia Administrativa, 

foram feitas as adequações necessárias para manter o ní-

vel do atendimento ao público, apesar de termos vivencia-

do crises na área de passaporte e estrangeiros, por fatores 

alheios à PF, mas geridos e superados por nossas equipes. 

IBDEE – O combate à lavagem de dinheiro é uma das 

ações mais difíceis atualmente, tendo em vista o uso da 

tecnologia por parte das organizações criminosas. Como 

a PF de São Paulo trata esse tema?

ROSSETI – Temos a política de realizar sempre paralela-

mente à operação principal, quando se trata de criminali-

dade organizada, a investigação referente à lavagem de di-

nheiro, dentro da estratégia de asfixiar o crime ao não per-

mitir o seu refinanciamento via lavagem. Assim, procura-

mos um resultado mais efetivo, independentemente do 

tipo de investigação criminal desenvolvido. A par disso, te-

mos uma delegacia especializada somente em crimes de 

corrupção e de lavagem de dinheiro, a DELECOR, que con-

ta com profissionais altamente capacitados e com o re-
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O desenvolvimento de 
metodologias de investigação, 
aliado ao uso de moderna 
tecnologia e de inteligência 
policial no combate ao crime, 
é um fator essencial ao 
sucesso de qualquer política de 
enfrentamento bem-sucedida
contra a criminalidade.

curso de ferramentas para investigações dessa nature-

za; essa unidade abriga o Laboratório de Lavagem de Di-

nheiro, com moderno ferramental para tais investigações. 

IBDEE – Muitos juristas criticam o recurso da delação 

premiada, amplamente utilizado na Operação Lava Jato. 

Qual é o papel desse mecanismo atualmente?

ROSSETI – Apesar das críticas, muitas até relevantes, a de-

lação premiada é um instrumento crucial para determina-

do nível de investigações. O combate às máfias nos EUA e 

na Itália somente foi possível com a utilização desse recur-

so. Provavelmente não teríamos todos os resultados alcan-

çados na Operação Lava Jato sem a utilização desse recur-

so. Como toda novidade no mundo jurídico, e em especial 

quando se trata de processo penal e produção de provas, 

existem polêmicas naturais que serão, com o tempo, diri-

midas pelo Poder Judiciário, conferindo o desenho final a 

esse instituto jurídico no nosso país.

IBDEE – A PF mantém um altíssimo nível de independên-

cia e autonomia de governos. Como manter essa “blin-

dagem”? A ideia de transformar a PF em uma autarquia, 

com orçamento próprio, ainda está na pauta de debate da 

organização?

ROSSETI – Uma polícia forte, atuante e eficiente somente 

existe se dotada de um mínimo de independência e auto-

nomia institucional em sua atuação. A interferência políti-

ca pode minar e contaminar o nível de trabalho de uma ins-

tituição policial. Assim, é necessário dotar a Polícia de um 

grau de autonomia e independência institucional para que 

ela não esteja exposta a interferências, sem que com isso 

se pretenda colocar a Polícia acima ou fora de uma estru-

tura de Estado ou do governo, mesmo porque a Polícia de-
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ve executar uma política de segurança pública e estar su-

jeita aos mecanismos de controle que qualquer instituição 

que detém parcela do poder deve estar submetida. Esse 

debate tem que ser amadurecido e aprofundado, mas, sem 

dúvida, algumas medidas se mostram prementes, como a 

questão da garantia da autonomia orçamentária e do man-

dato fixo para o Diretor-Geral, inclusive passando de um go-

verno para o outro.

IBDEE – Com grande exposição na mídia, o senhor desen-

volve algum trabalho entre policiais e investigadores pa-

ra controlar o fluxo de informações, dados, e até garantir 

a segurança das equipes envolvidas em cada operação?

ROSSETI – Existe toda uma doutrina e procedimento que 

são seguidos em relação à questão do sigilo das informa-

ções, sendo que a violação do sigilo é crime e infração ad-

ministrativa punível com demissão do servidor. No tocan-

te à segurança dos nossos policiais, procuramos acompa-

nhar se há alguma ameaça concreta, o que leva a medidas 

para garantir a segurança de nossos policiais.

IBDEE – Quais são os principais déficits nesse momento 

na PF em São Paulo? Verba, concursados?

ROSSETI – Apesar da crise financeira vivida, temos con-

seguido operar normalmente com os aportes de recursos, 

especialmente de custeio, ocorrendo dentro de uma regula-

ridade. No tocante a recursos humanos, temos alguns dé-

ficits, o que tem sido superado pelo trabalho e o sacrifício 

dos integrantes da instituição. Recentemente, foi autoriza-

do um concurso de âmbito nacional que deve ser lançado 

em breve.

IBDEE – O número de operações do tráfico de drogas no 

Porto de Santos e nos principais aeroportos do Estado 

tem impressionado. Quais são os resultados e as metas 

dessas operações? São Paulo continua a ser uma rota in-

tensa de comércio internacional de drogas?

ROSSETI – São Paulo é uma das rotas mais importantes 

do tráfico internacional de drogas da América do Sul para 

Europa e também para os EUA. No ano passado, no Aero-

porto de Guarulhos, apreendemos 1,8 tonelada de cocaína 

e, no Porto de Santos, pouco mais de 12 toneladas de co-

caína. Também em torno de 10% de todas as apreensões 

de maconha no Brasil – 35 toneladas – e 35% de toda co-

caína apreendida em nosso país – perto de 17  toneladas 

-, em 2017, foram trabalhos realizados no Estado de São 

Paulo. Dá para se ter uma ideia da importância de São Pau-

lo nesse contexto. Portanto, a meta é implementar ainda 

mais essas operações.

IBDEE – Qual é a opinião do senhor sobre a desmilitariza-

ção da polícia com foco em unificar as Polícias Civil e Mi-

litar, ou até mesmo para criar uma força nacional única? 

Qual modelo de segurança pública o senhor acredita ser o 

ideal para o Brasil?

ROSSETI – Acredito que precisamos discutir, de forma sé-

ria e livre de corporativismos e interesses outros que não o 

interesse público, este tema tão caro para a sociedade. Pa-

ra tanto, há necessidade de tranquilidade e estabilidade no 

campo político, o que, convenhamos, não tem ocorrido, além 

da disponibilidade de recursos para investimentos maciços 

nessa área, haja vista a falência do Estado do Rio de Ja-

neiro e as consequências na área de segurança pública. A 

criação do Ministério da Segurança Pública foi um avan-

ço, e talvez tenhamos agora o embrião de propostas racio-

nais para melhorias e remodelagem da segurança pública. 

IBDEE – Como funciona a interação da PF de São Paulo 

com as polícias internacionais?

ROSSETI – A Polícia Federal tem representantes em vá-

rios países, por meio de suas adidâncias e escritórios de 

ligação, além de ser a representante da INTERPOL no Bra-

sil. Da mesma forma, interagimos com os representantes 

das polícias de outros países que estão no Brasil. São Pau-

lo tem uma importância imensa nesse quadro, em razão 

de sua importância no cenário nacional e mesmo interna-

cional. Assim, contamos com um Escritório Regional da IN-

TERPOL em nossa Superintendência.

IBDEE – De que forma instituições como o IBDEE podem 

ajudar ainda mais no combate à corrupção nas empresas 

e no trato da coisa pública?

ROSSETI – É de extrema importância que instituições co-

mo o IBDEE atuem fortemente junto às instituições públi-

cas, à sociedade e ao meio empresarial na busca do com-

bate à corrupção e de relações público-privadas permea-

das pela ética. Em boa hora despertamos no Brasil para 

o fato de que, em essência, a corrupção não é privilégio 
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do setor público. A Operação Lava Jato demonstra isso 

com clareza. O público e o privado compõem as duas fa-

ces desta moeda chamada corrupção. A ética, como prin-

cípio, diretriz e, principalmente, ordem valorativa social e 

fio condutor de relações sociais, parece-me não transigir 

ou diferenciar conceitos como “corrupção”, “honestidade” 

ou “integridade” para um agente público e um empresário. 

Não é mais possível justificar transgressões éticas e práti-

cas criminosas com o famoso “é a regra do jogo” e credi-

tar o problema da corrupção endêmica exclusivamente ao 

Estado e a seus agentes. Talvez aí esteja o cerne do pro-

blema cultural que a corrupção representa em nosso país. 

Se, por um lado, o Estado e o Governo precisam se organi-

zar e se estruturar para combater a corrupção, por outro la-

do, a sociedade e o meio empresarial precisam fazer a sua 

parte. E, nesse sentido, instituições como o IBDEE são cru-

ciais na formação de uma cultura de ética, de integridade 

e de lisura nas novas relações que nosso país precisa, de 

uma vez por todas, implantar nas relações entre o público 

e o privado.

IBDEE – Com a evolução das ferramentas de Compliance, 

o senhor acredita que as empresas já assimilaram total-

mente a importância de controlar as ações de seus dire-

tores e funcionários, evitando casos de corrupção, frau-

des e desvios?

ROSSETI – Acredito que o caminho do Compliance é um 

caminho sem volta, constituindo um avanço na busca pe-

las relações permeadas por ética e integridade, prevenindo 

a corrupção. A empresa que não se enquadrar nessa no-

va realidade estará vendo a História passar pela sua jane-

la e certamente perderá espaço no campo dos negócios. 

Esse caminho demanda implantação e absorção de uma 

mudança cultural, o que nem sempre é fácil. Temos visto 

um esforço muito grande na área, o que certamente gerará 

efeitos benéficos para as empresas que entenderem essa 

proposta, para o Estado e para a sociedade brasileira.

IBDEE – Qual é a marca que o senhor deseja deixar no tér-

mino de sua gestão?

ROSSETI – A da eficiência na prestação de nossos servi-

ços e de resultados positivos no enfrentamento ao crime 

organizado. 

É de extrema importância que 
instituições como o IBDEE atuem 
fortemente junto às instituições 
públicas, à sociedade e ao 
meio empresarial na busca 
do combate à corrupção e de 
relações público-privadas 
permeadas pela ética. Em boa 
hora despertamos no Brasil para 
o fato de que, em essência, a 
corrupção não é privilégio do 
setor público.
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Entre lutas e vitórias

Comemorando três anos de 

sua fundação, o Instituto Bra-

sileiro de Direito e Ética Em-

presarial – IBDEE segue pautando a 

sua atuação no meio jurídico e empre-

sarial com total rigor científico, inves-

tindo, assim, em cursos, encontros e 

na promoção de cartilhas e manuais 

que possam definitivamente influen-

ciar os mais diferentes agentes de 

nossa sociedade na busca por um 

comportamento transparente e ético 

nos negócios.

Sem fins lucrativos, o IBDEE po-

de ser definido como uma think tank. 

De acordo com o escritor norte-ame-

ricano Paul Dickson, o conceito é fa-

cilmente traduzido, se pensarmos 

em um laboratório de ideias, ou mes-

mo em uma instituição focada na di-

fusão de conhecimentos e temas vi-

tais para a humanidade. Ao construir 

pontes entre a academia, o poder 

econômico e as forças políticas pre-

sentes no País, o IBDEE colabora pa-

ra o processo essencial de mudança 

da realidade brasileira que tanto an-

siamos há décadas.

Para falar do seu papel, das ações 

na sociedade e sobre o crescimento 

conquistado nos últimos anos, a 

reportagem procurou alguns de 

seus membros. Todos eles, ao lado 

dos demais diretores, associados 

e apoiadores, ocupam lugar de 

destaque na luta contra a corrupção e 

a favor da preservação do Estado De-

mocrático de Direito, sempre com to-

tal isenção e pluralidade.

  

EVOLUÇÃO
Coordenador da Comissão de Or-

ganismos Internacionais e membro do 

Comitê de Ética, o advogado Tiago Cri-

pa Alvim, explica que o Instituto surgiu 

com a proposta clara de trazer os ato-

res do mercado para o âmbito da ética 

e do cumprimento das normas. Isso se 

verifica até mesmo no nome do Insti-

tuto. “Há entes que partilham das mes-

mas preocupações que o IBDEE, mas 

que, até o advento da Lei Anticorrup-

ção e da Operação Lava Jato, e apesar 

de seus esforços, pouco tinham con-

seguido influir na cultura empresarial 

com relação a esses temas. O Institu-

to acredita que a evolução da cultura 

empresarial no que toca à integridade 

é essencial para a construção de um 

ambiente concorrencial mais justo e 

de uma nação melhor”.

POR EDGAR MELO

Com apenas três anos, o IBDEE já é uma importante referência 
no estudo do Direito e da promoção da Ética Empresarial

De acordo com Alvim, o investi-

mento em compliance mitiga riscos 

importantes e traz melhor governan-

ça, levando a organização à situação 

de maior estabilidade. “Ao considerar-

mos que um programa de compliance 

no Brasil não pode ser uma simples 

programação de cumprimento de nor-

mas, mas a instituição de uma cultu-

ra de integridade, a organização que o 

implementar estará cumprindo com 

suas funções sociais, sob as óticas 

O Instituto acredita 
que a evolução da 

cultura empresarial no 
que toca à integridade 

é essencial para a 
construção de um 

ambiente concorrencial 
mais justo...

Tiago Cripa Alvim
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dos cidadãos e do Estado, muito mais 

adequadamente”, opina.

Já o advogado Luciano Guima-

rães C. M. Santos, membro do Comitê 

de Ética do IBDEE, lembra que o Insti-

tuto foi fundado com o propósito de 

refletir e disseminar a cultura da inte-

gridade no Brasil. Para ele, a grande 

importância da criação do Instituto 

para o mercado é servir de fomenta-

dor de boas práticas, com o objetivo 

de disseminar a cultura da transpa-

rência, da ética e da honestidade. “O 

IBDEE tem sido um catalisador de no-

vos talentos que estão comprometi-

dos com as mudanças nos padrões 

éticos pelos quais passa a nossa so-

ciedade, em geral, e o mercado, em 

especial. Nesse aspecto, o Instituto 

transformou-se num profícuo espa-

ço para a troca de experiências, no in-

tuito de fomentar as boas práticas no 

ambiente de negócios. Isso estimu-

la o debate e estimula reflexões que, 

mais tarde, serão aplicadas no merca-

do. Desse modo, fazer parte do Insti-

tuto é estar na vanguarda do pensa-

mento ético e das boas práticas no 

ambiente de negócios”, ressalta.

Santos reflete sobre os últimos 

três anos e avalia que realmente es-

tamos passando por um momento 

de expansão e consolidação das boas 

práticas no ambiente de negócios. 

“Após o impacto inicial da Lava Jato, 

que impulsionou a cultura da ética no 

mercado, as empresas começaram a 

perceber que a integridade é um valor 

inestimável para suas marcas. Assim, 

apesar dos grandes avanços ocorri-

dos nos últimos anos, muito se tem a 

fazer de modo a perpetuar essa cultu-

ra no mercado”, afirma.

CONHECIMENTO
No sentido da promoção das boas 

práticas, outra característica elemen-

tar do IBDEE é a sua proximidade 

com o meio acadêmico e com o es-

tudo aprofundado de temas que con-

virjam para o bem comum. Para isso, 

em sua constituição, foi privilegiada a 

formação de grupos interdisciplinares 

e atentos às inúmeras demandas so-

ciais e empresariais. 

Membro-fundador e Diretor Jurí-

dico do Instituto Brasileiro de Direito 

e Ética Empresarial – IBDEE, o advo-

gado Diego Valois Tafur lembra que 

a constituição do IBDEE se deu por 

iniciativa do atual presidente Rodri-

go Pinho de Bertoccelli, por meio de 

sua singular habilidade para reunir e 

liderar profissionais com diferentes 

matizes profissionais. “É certo que o 

O IBDEE tem sido um 
catalisador de novos 

talentos que estão 
comprometidos com as 
mudanças nos padrões 

éticos pelos quais passa 
a nossa sociedade.

É importante esclarecer 
que temos associados 
com pouco ou nenhum 

conhecimento em 
compliance, mas com 
sólida formação em 
outros campos de 

conhecimento.

Luciano Guimarães

Diego Valois Tafur

Ao construir pontes entre a academia, 
o poder econômico e as forças 
políticas presentes no País, o IBDEE 
colabora para o processo essencial de 
mudança da realidade brasileira que 
tanto ansiamos há décadas.

11

Revista IBDEE  |  agosto 2018



convite direcionado aos associados 

fundadores levou em conta a quali-

dade particular de cada associado. 

Essa é uma das grandes razões pa-

ra o sucesso do IBDEE: mais do que 

arregimentar meros amigos, hou-

ve a preocupação de reunir pessoas 

engajadas, que tivessem o compro-

misso de contribuir tecnicamente 

na formulação de conteúdo, como 

as cartilhas que foram produzidas 

e que se encontram acessíveis pelo 

site do IBDEE”, evidencia.

Tafur acredita que esse viés inicial 

seja responsável por uma das princi-

pais características do IBDEE, que é 

pluralidade dos seus profissionais e 

campos de atuação. “Para se ter uma 

ideia, temos hoje publicitário, contador, 

administrador, médico e servidores pú-

blicos nos quadros de associados. Is-

so faz com que nossa pauta seja bem 

abrangente, indo de questões relacio-

nadas à ética da saúde até problemas 

de compliance no esporte”, conta. Tal 

afirmação mostra que o IBDEE não 

qualificação e na experiência dos as-

sociados, no debate multidisciplinar 

e na própria estrutura de governança 

do IBDEE, que privilegia a decisão co-

legiada e valoriza a meritocracia inter-

na”, esclarece o advogado Diego Va-

lois Tafur.

Sobre o tema, o advogado Luiz Fe-

lipe Hadlich Miguel, Diretor Acadêmico 

do IBDEE, destaca que, sem rigor cien-

tífico, todo e qualquer posicionamento 

do Instituto poderia ser encarado co-

mo uma mera manifestação de opi-

nião, desgarrada de conteúdo idôneo 

e coerente aos seus valores. “Nessa 

esteira, foi e sempre será uma carac-

terística do IBDEE o primor da ciência, 

da fidelidade à Justiça e do respeito ao 

Direito posto. Na qualidade de Diretor 

Acadêmico, é nossa missão manter a 

produção do Instituto fiel a essa tôni-

ca. Sem rigor científico, certamente 

não teríamos alcançado o grau de ex-

está adstrito à relevante problemáti-

ca da corrupção, mas sim a todas as 

áreas que o compliance possa ser ob-

jetivamente aplicado. 

Vale lembrar que o IBDEE é um 

instituto aberto para qualquer inte-

ressado, no entanto, tem-se busca-

do agregar profissionais com maior 

nível de senioridade, de modo que 

as discussões possam gerar conteú-

dos mais inovadores e sólidos. As-

sim, a maior parte dos associados é 

composta por doutores, mestres ou 

especialistas com diferentes níveis de 

atuação em compliance. “É importan-

te esclarecer que temos associados 

com pouco ou nenhum conhecimen-

to em compliance, mas com sólida for-

mação em outros campos de conhe-

cimento, o que nos proporciona uma 

análise plural sobre pautas ou produ-

tos que são produzidos pelo IBDEE. O 

rigor científico, deste modo, está na 

Sem rigor científico, 
certamente não 

teríamos alcançado 
o grau de excelência 

em que nos 
encontramos hoje.

Luiz Felipe Hadlich Miguel

Nossa postura facilita 
o entendimento 

das decisões que 
norteiam a Diretoria 
Administrativa, bem 
como eventuais fatos 

relevantes que 
possam influenciar 

tais decisões.

Qualquer associado 
pode solicitar a 

leitura dos pareceres 
do Conselho Fiscal 

nas assembleias 
e sugerir a eleição 

de membros 
qualificados para 

compor seu quadro.

Cesar Caputo Nicholas Weiser
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celência em que nos encontramos ho-

je”, enfatiza. Para o profissional, nes-

tes três anos, o IBDEE ganhou mus-

culatura e atualmente congrega as-

sociados participantes em diversos 

segmentos do mercado. “Já avança-

mos bastante e hoje somos referên-

cia de credibilidade, seriedade, trans-

parência e comprometimento.”

REFERÊNCIA 
Outra iniciativa importante do 

IBDEE   é seu Conselho Fiscal, lide-

rado pelos membros Cesar Caputo, 

Nicholas Weiser e Renato Faria. Sua 

atuação é protocolar, não detendo 

qualquer ingerência na administra-

ção do Instituto; contudo, ele auxilia 

de maneira singular na forma e nas 

formalidades necessárias para a do-

cumentação da parte financeira, con-

tábil e fiscal do Instituto. Um dos fun-

dadores do IBDEE, o advogado Cesar 

Caputo diz que a principal caracterís-

tica e também o diferencial é a pro-

ximidade entre a administração do 

IBDEE e o Conselho Fiscal. “Nossa 

postura facilita o entendimento das 

decisões que norteiam a Diretoria Ad-

ministrativa, bem como eventuais fa-

tos relevantes que possam influenciar 

tais decisões”, diz.

Cofundador e Conselheiro do IBDEE, 

 Nicholas Weiser conta que os mem-

bros do Conselho Fiscal reúnem-se 

para analisar amplamente os assun-

tos de sua competência e emitem 

pareceres e manifestação a respei-

to. “Qualquer acionista/administrador 

pode solicitar a leitura dos pareceres 

do Conselho Fiscal nas assembleias e 

sugerir a eleição de membros qualifi-

cados para compor seu quadro”. Wei-

ser enfatiza que a própria busca por 

maior governança e transparência em 

sua administração representa o DNA 

do IBDEE. “Temos o propósito de ser 

um veículo importante que proporcio-

... IBDEE é um instituto aberto para 
qualquer interessado, no entanto, 
tem-se buscado agregar profissionais 
com maior nível de senioridade, de 
modo que as discussões possam gerar 
conteúdos mais inovadores e sólidos.
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No âmbito da formação de seus membros e associados, 

o IBDEE investe em seminários e congressos sobre os mais 

diferentes temas, porém ganha destaque sua primorosa ini-

ciativa de promover anualmente um curso internacional. 

Segundo o Diretor de Comunicações do Instituto Brasileiro 

de Direito e Ética Empresarial – IBDEE, o advogado Gustavo 

Marinho, os cursos internacionais são importantes para faci-

litar o acesso ao pensamento sobre os 

assuntos estudados no Instituto e que 

são disseminados em outros países. 

“Aprendemos com professores, advo-

gados e empresários de outros países, 

isso com certeza contribui para o de-

senvolvimento do nosso direito aqui 

no Brasil”, constata. 

O evento já foi realizado em duas 

oportunidades, a primeira em 2016, 

entre os dias 23 e 27 de maio, na Barry 

University de Miami, nos EUA, o Curso 

Business & Compliance foi composto 

por aulas expositivas e debates, sen-

do desenvolvido pelo IBDEE em par-

ceria com a Life At Campus. A segun-

da experiência ocorreu em 2017, mais 

precisamente entre os dias 10 e 14 de 

abril, na University of Central Florida, 

a segunda maior universidade ameri-

cana, cujo extenso e moderno campus 

Capacitação

propiciou aos participantes uma 

experiência universitária única. 

Neste ano, em setembro, o Curso 

Business & Compliance do IBDEE 

será realizado no Velho Continen-

te. “A escolha da Alemanha se deu 

por conta de uma parceria que es-

tabelecemos com o Instituto Arq 

e seu laço muito estreito com a 

Alemanha; além disso, o país tem 

uma posição muito relevante, es-

pecialmente sob o ponto de vis-

ta econômico, sem contar que o 

direito brasileiro sofre influência 

muito grande do direito alemão”, 

evidencia Marinho. De acordo 

com ele, os participantes terão a 

oportunidade de compreender, a 

partir da ótica europeia, as princi-

pais e mais atuais medidas relacio-

nadas ao compliance.

surgiram e, com comprometimento, 

foi possível buscar melhorias nos tra-

balhos do Conselho Fiscal. Para a se-

gunda metade da gestão em que es-

tou participando e que se inicia ago-

ra, nosso objetivo é deixar um legado 

para fortalecimento dos trabalhos e 

sugestões de mais transparência nos 

registros contábeis e fiscais”, diz.

Vilela aproveita para salientar a 

postura do IBDEE perante a socie-

dade, já que o Instituto é hoje, com 

larga segurança, uma referência co-

mo ferramenta imparcial nas discus-

sões entre o público e o privado, com 

proposição de ideias para otimizar a 

segurança jurídica nas relações de 

mercado, ao mesmo tempo que va-

loriza a questão ética e moral. “Nes-

tes três anos, o IBDEE consolidou o 

Aprendemos com 
professores, advogados 

e empresários de 
outros países, isso com 
certeza contribui para 
o desenvolvimento do 

nosso direito aqui 
no Brasil.

Gustavo Marinho

na incentivo, discussão e aplicação 

prática da ética e do compliance para 

pessoas e empresas e na busca da 

constante evolução e divulgação do 

tema”, finaliza.

Outro membro do Conselho, o ad-

vogado Renato Faria Vilela revela que, 

ao longo desses anos, o Conselho 

Fiscal teve a oportunidade de deba-

ter com a Diretoria as relações entre 

o Instituto e seus associados, com os 

fornecedores, e ainda entre o Institu-

to e a própria Diretoria. “Dificuldades 
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papel que veio desempenhar. Isso é 

percebido com clareza pelo ingresso 

de novos associados cada vez mais 

qualificados e especializados, com 

as diferentes propostas de debates 

no tocante às ferramentas de com-

bate à corrupção, em diversos seto-

res da economia”. 

Por característica, o IBDEE é um 

instituto de Direito, antes de ser uma 

entidade de Ética Empresarial. Is-

so significa que toda a sua produção 

dentro do espectro de “pensar para in-

fluenciar e transformar” tem viés jurídi-

Nestes três anos, o 
IBDEE consolidou 
o papel que veio 
desempenhar. 

Isso é percebido 
com clareza pelo 

ingresso de novos 
associados cada vez 
mais qualificados e 

especializados...

Renato Faria

co, o que enriquece sobremaneira as 

boas práticas empresariais, os progra-

mas de compliance e, em última ins-

tância, a disseminação da Ética Em-

presarial. Dessa forma, um Comitê de 

Ética foi criado para que todas as ati-

vidades do IBDEE estejam diretamente 

ligadas ao seu objeto social, assim co-

mo seus associados possam observar 

o Estatuto, o Código de Ética e as de-

mais orientações emanadas pelo Co-

mitê de Ética, que visam a manter es-

sa conexão entre as atividades desem-

penhadas e o objetivo do Instituto.

No âmbito da formação de seus 
membros e associados, o IBDEE 
investe em seminários e congressos 
sobre os mais diferentes temas.
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Com o objetivo de ampliar a discussão 

sobre a ética no esporte e sobre como cada 

modalidade esportiva pode ser uma pode-

rosa ferramenta de educação e transforma-

ção, a Legal, Ethics & Compliance – LEC, ao 

lado do IBDEE, promoveu, no dia 9 de ju-

nho, no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, 

em São Paulo, a primeira edição do Jogo 

pela Ética.

“A proposta foi reunirmos empresas in-

teressadas na sustentabilidade de seus ne-

gócios e levar o debate a campo, para que 

a prática desportiva funcione como um la-

boratório para influenciar condutas éticas 

conscientes em toda a sociedade”, disse 

Roberto Armelin, Coordenador da Comis-

são de Ética no Esporte do IBDEE. “Além 

disso, o esporte, enquanto ambiente em-

presarial, ainda precisa se familiarizar me-

lhor com as boas práticas de governança, 

integridade e com o compliance”, reforçou 

o Coordenador do IBDEE.

O evento contou com a presença dos 

ex-jogadores Darío Pereyra, Mauro Silva e 

Paulo Jamelli. Para encerrar as discussões 

que trouxeram autoridades e especialistas 

em compliance e governança no esporte, 

foram realizadas duas partidas de fute-

bol – com arbitragem de Sálvio Spinola 

(ex-árbitro FIFA), momento este marcado 

pela experiência única dos participantes, 

os quais tiveram a oportunidade de entrar 

em campo com o uniforme personalizado 

do time do seu coração. “No mundo es-

portivo, a ética é colocada à prova a todo 

momento. Nesse sentido, o Jogo pela Éti-

ca é o pontapé inicial de um projeto que se 

propõe a abrir para a sociedade, como um 

todo, exemplos de ações para o aprimo-

ramento da ética em todas as áreas”, afir-

ma Marcio Kalay, Sócio e Diretor de Novos 

Negócios da LEC.

Jogo 
pela ética 

CAPA
LÉ

O
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Fundador e membro do Comitê 

de Ética do IBDEE, o advogado Ricar-

do F. Arruda destaca que, consideran-

do que o IBDEE se ocupa de produzir 

conteúdo isento e técnico, o Comitê 

de Ética é de suma importância para 

evitar desvios. “Pode ocorrer que um 

associado tenha uma convicção po-

lítica – para exemplificar – que não 

corresponda ao posicionamento insti-

tucional do IBDEE, e este mesmo as-

sociado a propague em nome do Ins-

tituto. Ou ainda possa ser identifica-

da, mesmo fora do âmbito do IBDEE, 

conduta que seja contrária às normas 

do Instituto, com relação aos demais 

associados ou quanto à coletividade”, 

alerta. Arruda explica que, em casos 

como esses, o Comitê de Ética deve 

atuar apurando e processando even-

tuais denúncias recebidas pelos ca-

Está em avaliação a 
contratação de um 
canal de denúncias 
profissionalizado, 
a exemplo do que 

diversas empresas 
utilizam atualmente.

Ricardo F. Arruda

ção de ferramentas mais modernas 

e profissionais ao Comitê de Ética. 

“Está em avaliação a contratação de 

um canal de denúncias profissionali-

zado, a exemplo do que diversas em-

presas utilizam atualmente. Isso in-

centivará ainda mais as denúncias 

de desvios, conferindo mais indepen-

dência e confidencialidade ao canal”, 

afirma o advogado.  

... um Comitê
de Ética foi criado 
para que todas
as atividades do 
IBDEE estejam 
diretamente
ligadas ao seu 
objeto social.

nais respectivos ou que, de alguma 

forma, tenham chegado ao conheci-

mento do Comitê.

Com seu crescimento em núme-

ro de associados e frentes de atua-

ção, o IBDEE acaba por impor a ado-
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Acordos de leniência 
da Lei Anticorrupção: 
alguns aprimoramentos

O acordo de leniência nada 

mais é do que a substitui-

ção da sanção administrativa 

por um pacto ou um contrato1 firma-

do entre o Estado e a pessoa jurídica 

infratora por meio do qual esta reco-

nhece a sua responsabilidade em re-

lação a determinada infração, repara 

integralmente o dano causado e cola-

bora com as investigações, tudo isso 

tendo como contrapartida a isenção 

ou a suavização das sanções que lhe 

seriam aplicáveis. 

Diante das obrigações assumidas 

por cada uma das partes signatárias, 

o acordo de leniência pressupõe nego-

ciação e consenso em relação às suas 

cláusulas. Assim, seja para inicialmen-

te confirmar o interesse na celebração 

do ajuste, seja para dimensionar o que 

será objeto de colaboração, estabele-

cer o valor da multa, definir o modo de 

1 O termo deve ser lido em sua acep-
ção mais ampla, no sentido de ajuste 
firmado livremente entre duas ou mais 
partes.

reparação do dano, dentre outras cláu-

sulas, devem Estado e pessoa jurídi-

ca colaboradora transigir de modo a 

construir uma composição.

Ao negociar e celebrar o acordo, 

as tradicionais facetas repressora e 

de agir unilateral do Estado dão lugar 

a um modelo consensual e dialógico 

de ação administrativa. 

O Estado flexibiliza seu ônus de 

apurar a verdade dos fatos, transfe-

rindo-o (total ou parcialmente) à em-

presa colaboradora. A esta incumbe a 

apresentação de elementos de prova 

necessários ao esclarecimento das 

infrações administrativas cometidas. 

Passa o particular, desse modo, a ter 

participação efetiva na solução do 

conflito, cuja responsabilidade, histo-

ricamente, sempre pertenceu ao Esta-

do, exclusivamente.

ACORDO DE LENIÊNCIA 
A Lei 12.846/13, ao estabelecer a 

responsabilização objetiva adminis-

trativa e civil de pessoas jurídicas pe-

la prática de atos contra a administra-

GIUSEPPE GIAMUNDO NETO
Vice-Presidente e Coordenador do Comitê de Estudos sobre a Lei Anticorrupção do IBDEE.

O Estado 
flexibiliza seu 
ônus de apurar 

a verdade 
dos fatos, 

transferindo-o 
(total ou 

parcialmente) 
à empresa 

colaboradora.
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ção pública permitiu a celebração de 

acordo de leniência como instrumen-

to para a colaboração das pessoas 

jurídicas infratoras com as investiga-

ções e o processo administrativo.

A competência para tanto perten-

ce à autoridade máxima de cada ór-

gão ou entidade pública. No âmbito 

federal esta atribuição é do Ministé-

rio da Transparência e Controladoria 

Geral da União. Para celebrar o acor-

do, cabe à pessoa jurídica identificar, 

quando couber, os demais envolvidos 

na infração, assim como fornecer in-

formações e documentos comproba-

tórios do ilícito sob apuração. Tam-

bém lhe compete: cessar completa-

mente seu envolvimento na infração 

investigada; admitir sua participação 

no ilícito; e cooperar com as investiga-

ções e o processo administrativo até 

o seu encerramento.

Como contrapartida, a autorida-

de administrativa afastará a sanções 

correspondentes à publicação ex-

traordinária da decisão condenatória 

e à proibição de receber incentivos, 

subsídios, subvenções, doações ou 

empréstimos de órgãos ou entidades 

públicas e de instituições financeiras 

públicas. Em relação à multa aplicá-

vel, permite-se a sua redução em até 

dois terços, sem prejuízo do dever de 

reparação integral do dano causado.

A mesma lei ainda deixa claro que 

o seu conteúdo não exclui as com-

petências do CADE, do Ministério 

da Justiça e do Ministério da Fazen-

da para processar e julgar fato que 

constitua infração à ordem econômi-

ca. Outro dispositivo registra que as 

sanções previstas não prejudicam os 

processos de responsabilização e res-

pectivas penalidades decorrentes de 

improbidade administrativa e atos ilí-

citos alcançados pela Lei 8.666/93.

Com isso, verifica-se que a pessoa 

jurídica infratora interessada em cele-

brar acordo de leniência não fica isenta 

de responsabilização pelos mesmos fa-

tos em outras esferas. E é exatamente 

neste ponto que se concentram as prin-

cipais críticas ao acordo de leniência 

previsto na Lei 12.846/13. Não foi dis-

ciplinada a participação da advocacia 

pública e do Ministério Público na cele-

bração do acordo nem tampouco o mo-

mento em que se deve dar a fiscaliza-

ção do Tribunal de Contas.

LEI 12.846/13 – MAIS 
EFICIENTE E ATRAENTE

Considerando que uma mesma 

conduta tipificada como ilícito admi-

nistrativo pelo art. 5º da lei pode ser 

enquadrada como ilícito civil, admi-

nistrativo ou penal em outras normas, 

atraindo por consequência a compe-

tência fiscalizatória e sancionatória 

de outros órgãos e entidades estatais, 

é certo que o acordo de leniência pre-

visto na Lei 12.846/13 é duplamente 
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precário: (i) sob o espectro do Estado, 

não disciplina a participação e fisca-

lização dos atores responsáveis pela 

aplicação de sanções em suas res-

pectivas esferas, inviabilizando uma 

ação estatal mais eficaz e holística; e 

(ii) sob a visão da pessoa jurídica co-

laboradora, não oferece qualquer se-

gurança jurídica acerca da extensão 

de sua responsabilização, conside-

rando que pela mesma conduta fica-

rá sujeita a outras sanções pelos de-

mais órgãos competentes.

Para ilustrar, tomemos como 

exemplo a conduta de “combinação 

de preços entre licitantes”. Tal ato cor-

responde, na Lei 12.846/13, ao ilícito 

de “frustrar ou fraudar, mediante ajus-

te, combinação ou qualquer outro expe-

diente, o caráter competitivo de proce-

dimento licitatório público” (art. 5º, IV). 

Ao mesmo tempo, constitui infração 

da ordem econômica assim prevista 

na Lei 12.529/11: “acordar, combinar, 

manipular ou ajustar com concorrente, 

sob qualquer forma, preços condições, 

vantagens ou abstenção em licita-

ção pública” (art. 36, §3º,  I, d). Na Lei 

8.443/92 (Lei Orgânica do Tribunal de 

Contas da União), é enquadrado co-

mo fraude à licitação (art. 46). Já pela 

Lei 8.429/92, o ato constitui improbi-

dade administrativa (art. 10, VIII: “frus-

trar a licitude de processo licitatório”).  

Na esfera penal, é crime contra a ad-

ministração pública (arts. 328 a 337-A 

do Código Penal), assim como crime 

contra as licitações (art. 89 a 98 da 

Lei 8.666/93). E tudo isso sem con-

tar a aplicabilidade da Lei 4.717/65, 

que disciplina a ação popular (art. 1º: 

“Qualquer cidadão será parte legítima 

para pleitear a anulação ou a declaração 

de nulidade de atos lesivos ao patrimô-

nio [público]”).

Já no campo das sanções, ainda 

no exemplo da “combinação de pre-

ços entre licitantes”, as normas aci-

ma indicadas podem implicar, dentre 

outras, nas seguintes penas: publica-

ção em jornal da decisão condenató-

ria; proibição de contratar com insti-

tuições financeiras oficiais; proibição 

de receber benefícios ou incentivos 

fiscais; proibição de participar de lici-

tação e contratar com o poder públi-

co; declaração de inidoneidade; perda 

dos bens ou valores acrescidos ilicita-

mente ao patrimônio; pagamento de 

multa civil de até duas vezes o valor 

do dano; pagamento de multa que po-

de variar de 0,1% a 20% do faturamen-

to bruto da pessoa jurídica. 

O cipoal de normas apresenta-

do atrai, por sua vez, uma competên-

cia fiscalizatória e/ou sancionatória 

múltipla e simultânea dos seguintes 

órgãos do Estado: Tribunal de Contas; 

órgão de Controle Interno do respecti-

vo ente; Advocacia Pública; Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica 

(CADE); Ministério Público (em seu 

duplo âmbito, criminal e cível); além 

do próprio Poder Judiciário.

O acordo de leniência poderá implicar em redução máxima 
de até 2/3 (dois terços) da multa, independentemente se 
realizado antes de a Administração Pública ter tomado 
conhecimento da infração e instaurado processo 
administrativo ou se realizado no curso – ou mesmo ao 
final – do processo de responsabilização.

A mesma Lei 
12.529/11 dividiu 

ainda o acordo de 
leniência em duas 

modalidades: prévio 
e concomitante.

Giuseppe Giamundo Neto

Fica fácil perceber, portanto, pe-

lo quadro acima, a insegurança gera-

da à pessoa jurídica que decide cele-

brar acordo de leniência à luz da Lei 

12.846/13 apenas com a autoridade 

máxima do órgão ou entidade da Ad-

ministração Pública. Tal acordo, por is-

so, acaba por se tornar precário e pou-

co atraente, sendo incontornável a ne-

cessidade de aprimoramento da lei pa-

ra tornar a leniência mais eficiente e 

harmônica com os demais órgãos de 

controle do Estado competentes.

Nesse sentido, algumas referên-

cias podem e devem ser utilizadas. O 

acordo de leniência no âmbito do CA-
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É premente, pelo que brevemen-

te se expôs, a necessidade de revi-

são da Lei 12.846/13 no que se re-

fere ao acordo de leniência. O apri-

moramento da lei deve se voltar à 

previsão de participação do Ministério 

Público e da Advocacia Pública nas 

negociações e na celebração do 

acordo, assim como do momento em 

que a fiscalização exercida pelo Tribu-

nal de Contas deve ocorrer. Além dis-

so, seria salutar a realização de es-

pelhamento com o que prevê a Lei 

12.529/11, que trata do acordo de le-

niência no âmbito do CADE, no senti-

do de isentar a multa da pessoa jurí-

dica colaboradora que se apresentar 

antes da existência de processo ad-

ministrativo de responsabilização. Do 

mesmo modo, seria de bom tom que 

a lei impedisse, assim como fez a lei 

de leniência do CADE, o oferecimen-

to de denúncia com relação ao agente 

beneficiário da leniência nos crimes 

correspondentes aos ilícitos admi-

nistrativos revelados por ocasião do 

acordo firmado. 

É premente, pelo que brevemente se expôs, 
a necessidade de revisão da Lei 12.846/13 
no que se refere ao acordo de leniência.

multa aplicável quando se trata de 

acordo prévio (art. 86, §4º, I). No caso 

do acordo concomitante, admite-se a 

sua redução em até 2/3 (dois terços) 

(art. 96, §4º, II).

Note-se, em relação a tal ponto, 

que a Lei 12.846/13 não faz qualquer 

distinção, para efeito de redução de 

pena, quanto ao momento em que a 

pessoa jurídica decide por colaborar. 

O acordo de leniência poderá implicar 

em redução máxima de até 2/3 (dois 

terços) da multa, independentemente 

se realizado antes de a Administração 

Pública ter tomado conhecimento da 

infração e instaurado processo admi-

nistrativo ou se realizado no curso – 

ou mesmo ao final – do processo de 

responsabilização. Perguntemo-nos, 

nesse contexto, o seguinte: que vanta-

gem teria a pessoa jurídica infratora de 

revelar ilícito praticado quando ainda 

não existe processo administrativo de 

responsabilização instaurado? Não lhe 

seria mais conveniente aguardar que a 

Administração tome conhecimento da 

infração – com a chance de a Admi-

nistração nunca tomar conhecimento 

por conta própria – para, só então, e se 

for o caso, colaborar com as investiga-

ções e o processo administrativo? Ao 

não conceder qualquer benefício adi-

cional para o acordo prévio – utilizan-

do aqui o termo empregado pela Lei 

12.529/11 -, a Lei 12.846/13 acaba por 

desincentivar ou mesmo inviabilizar, 

na prática, que a pessoa jurídica cola-

bore com o Estado no momento em 

que este desconhece o ato ilícito.

DE, por exemplo, estabelecido na Lei 

12.529/11, abarcou os efeitos penais 

da conduta, ficando o Ministério Pú-

blico impedido do oferecimento de de-

núncia com relação ao agente benefi-

ciário da leniência nos crimes contra 

a ordem econômica e os demais cri-

mes diretamente relacionados à prá-

tica de cartel, tais como os tipificados 

na Lei 8.666/93 e os tipificados no 

art. 288 do Código Penal. Consideran-

do que as condutas ilícitas, apesar da 

responsabilidade da pessoa jurídica, 

são sempre praticadas por pessoas 

físicas, tem-se que tal previsão serve 

como grande incentivo para a colabo-

ração efetiva das empresas. Do con-

trário, ficando o funcionário, acionista 

ou representante da pessoa jurídica, 

sujeito à responsabilização pessoal 

das infrações delatadas, certamente 

seria reduzido o seu interesse em re-

velar fatos que posteriormente pode-

riam prejudicá-lo.

A mesma Lei 12.529/11 dividiu 

ainda o acordo de leniência em duas 

modalidades: prévio e concomitante. 

No acordo prévio, o CADE toma co-

nhecimento da infração por meio da 

solicitação de acordo pelo infrator. 

Em outras palavras, ainda não há pro-

cesso administrativo instaurado tra-

tando do ilícito objeto do acordo. Já 

no acordo concomitante o infrator co-

munica a sua intenção de colaborar 

no âmbito de processo administra-

tivo de responsabilização existente. 

Tal distinção tem efeito nas sanções. 

A lei permite o afastamento total da 
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senvolvidas, não só permitem, como 

incentivam o desenvolvimento desse 

tipo de produção.

De acordo com a agência ame-

ricana FDA (Food & Drug Administra-

tion), atualmente, 13 estados per-

mitem a venda do leite cru direto ao 

consumidor em lojas, 17 estados per-

mitem a venda do leite cru nas fazen-

das onde são produzidos e 8 estados 

permitem a utilização de leite cru por 

Food law: a Lei 
nº 13.680/2018 
e a produção 
de queijos no 
Brasil

Os queijos artesanais de lei-

te cru são aqueles produzi-

dos de forma rústica, a par-

tir do leite recém ordenhado, sem o 

processo de pasteurização. Original-

mente, esse era o processo de fabri-

cação por meio do qual surgiram al-

guns dos mais emblemáticos queijos 

hoje conhecidos.

Passados os anos, novos meios e 

processos foram desenvolvidos, mas 

os queijos artesanais resistiram tor-

nando-se, em alguns casos, a pró-

pria identidade de algumas regiões. 

Assim como ocorre na produção de 

vinhos que são atrelados ao terroir, 

também os queijos artesanais são 

resultado da comunhão de uma sé-

rie de fatores que incluem o conhe-

cimento de uma determinada popu-

lação, o meio-ambiente, entre outros, 

tornando único o resultado.

Mas sobreviver às mudanças e às 

exigências sanitárias não é tarefa fá-

cil. Ainda hoje se discute como conci-

liar as práticas tradicionais de produ-

ção e os avanços econômico-sociais, 

o que traz uma certa dose de contro-

vérsia à questão, sobretudo por envol-

ver interesses e pontos de vistas bas-

tante distintos.

Aos que defendem um rigor abso-

luto que impeça a circulação desses 

produtos no mercado, há argumentos 

de ordem sanitária, destacando-se a 

possível contaminação pela ação de 

microorganismos como Salmonella, 

E. Coli e campylobacter, cujo o consu-

mo poderia ocasionar intoxicações ali-

mentares, sobretudo em crianças, ido-

sos e pacientes imunodepressivos.

Alguns estados norte-america-

nos e países da União Europeia, todos 

com regras sanitárias bastante de-

GERARDO FIGUEIREDO JUNIOR E MARIANA QUEIROZ FERREIRA
são sócios do Zeigler e Mendonça de Barros Sociedade de Advogados

Embora 
alcancem passos 
cada vez maiores 
no conhecimento 

e aceitação 
dos paladares 

mais refinados, 
a produção 
de queijos 
artesanais 

ainda esbarra 
em rigorosos 

entraves 
regulatórios.
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meio de acordos do tipo “cow-share”1.

No âmbito da União Europeia, des-

de 1992 são utilizadas regulamenta-

ções com base na análise de riscos e 

pontos críticos de controle (APPCC). 

O Ato normativo 92/42/CEE, de 1992, 

estabelece normas sanitárias aplicá-

veis à produção e à comercialização 

de leite cru, leite tratado e produtos 

lácteos, assim como à apresentação, 

armazenamento e transporte dos pro-

dutos finais. No tocante às normas 

sanitárias para comercialização dos 

produtos, é definido que o leite cru de-

ve provir de vacas e búfalas sadias, 

isentas de sintomas patológicos, com 

exames negativos para tuberculo-

se, brucelose ou qualquer doença in-

fectocontagiosa transmissível ao ho-

mem pelo leite e que não tenham sido 

tratadas com substâncias nocivas ao 

homem que possam estar presentes 

no leite.

Como era de se intuir, a França, 

dado seu histórico cultural na produ-

ção de queijos, desempenha papel 

fundamental na elaboração de regras 

de fabricação e fiscalização desses 

produtos. Ainda assim, mesmo com 

a legalização das práticas de fabrico, 

produtores locais estimam que nas 

últimas décadas cerca de 50 queijos 

“genuinamente franceses” não sobre-

viveram em virtude das barreiras sa-

nitárias, dentre eles o Bleu de Termig-

non, o Vacherin d’Abondance e o Galette 

des Monts-d’Or.

MERCADO 
Os prejuízos não são apenas pe-

la perda de produtos tão tradicionais, 

1  EUA, FDA. 2018. Disponível em: 
https://milk.procon.org/view.resource.
php?resourceID=005192 Acesso em 04. 
Jun. 2018. 

os impactos econômicos se mostram 

bem mais significativos. Basta lem-

brar que a cultura secular na produção 

de queijos atrai apreciadores de todas 

as nacionalidades tornando o turismo 

gastronômico da queijaria de extre-

ma importância, da mesma forma que 

ocorre com as famosas vinícolas das 

regiões de Bordeaux e Bourgogne, isso 

para citar somente a França.

No Brasil, a situação é um pouco 

mais complicada. Embora alcancem 

passos cada vez maiores no conhe-

cimento e aceitação dos paladares 

mais refinados, a produção de queijos 

artesanais ainda esbarra em rigoro-

sos entraves regulatórios.

No caso Paulista, a Lei Estadual 

nº 10.507, de 01 de março de 2000 

permite a elaboração de produtos 

comestíveis de origem animal sob a 

forma artesanal, todavia, para tan-

to, os pequenos produtores rurais de-

verão se utilizar de matérias primas 

próprias, podendo adquirir de tercei-

ros até 50% (cinquenta por cento) da 

quantidade de matéria prima, com-

provando a inspeção higiênico sani-

tária por órgão oficial (artigo 2º, pa-

rágrafo único da Lei Paulista). Mais 

recentemente, ciente da promissão 

do setor, o Estado de Santa Catari-

na também regulamentou o tema 

com a publicação da Lei Estadual nº 

17.486/2018, considerando queijo ar-

tesanal aquele elaborado com leite 

cru de fazenda própria e com méto-

dos tradicionais.

O queijo da Serra da Canastra, 

produzido na região sul do Estado de 

Minas Gerais por pequenos artesãos 

que se valem de técnicas seculares 

é, ao mesmo tempo, exemplo das di-

ficuldades vivenciadas e de como o 

aprimoramento normativo pode mu-

dar a história desses produtores.

Consoante a Lei Federal nº 1.283, 

datada da década de 1950, existe a 

obrigatoriedade de fiscalização prévia 

de todos os produtos de origem ani-

mal, adentrando na fiscalização o lei-

te e seus derivados. O Decreto Fede-

ral regulamentador da Lei, embora pu-

blicado no ano passado (2017), tam-

pouco facilita a vida dos pequenos 

produtores. Em seu artigo 2º, encon-

tra-se a seguinte disposição:

Artigo 2º. A inspeção e fisca-

lização de estabelecimentos de 

produtos de origem animal que 

realizam o comércio interesta-

dual ou internacional, de que 

Aos que defendem um rigor absoluto 
que impeça a circulação desses 
produtos no mercado, há argumentos 
de ordem sanitária, destacando-se a 
possível contaminação pela ação de 
microorganismos como Salmonella, 
E. Coli e campylobacter...

Gerardo Figueiredo Junior
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trata este Decreto, são de com-

petência do Departamento de 

Inspeção de Origem Animal – 

DIPOA e do Serviço de Inspeção 

Federal – SIF, vinculados ao Mi-

nistério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento.

Para os pequenos produtores, 

umas das grandes dificuldades era 

obter o  selo do Serviço de Inspeção 

Federal – SIF, que não fazia qualquer 

distinção entre os requisitos neces-

sários para indústrias ou pequenos 

produtores. Em razão disso, muitos 

desses artesãos se viam impossibi-

litados de expandir seus negócios, o 

que certamente traria, além dos bene-

fícios econômicos sociais diretos em 

emprego e arrecadação de tributos, 

proveitos no turismo e expansão da 

culinária local.

“ARTE”
Retomando ao caso do queijo da 

Serra da Canastra, importante des-

tacar que o próprio IPHAN já o reco-

nhece como patrimônio cultural ima-

terial brasileiro, desde 2008, mas so-

mente agora sua produção vislumbra 

a chance de expandir sua fabricação. 

No dia 28 de maio, por meio do Ofício 

nº 688 do Senado Federal, foi encami-

nhada a comunicação pela aprovação 

do Projeto de Lei nº 3.859/2015, que 

deu origem a Lei nº 13.680/2018 (pu-

blicada em 15 de junho), alterando en-

tão a Lei nº 1.238/50 para dispor so-

bre o processo de fiscalização de pro-

dutos alimentícios de origem animal 

produzidos de forma artesanal, crian-

do-se o selo “ARTE”.

De acordo com a nova legislação, 

buscando facilitar a vida dos peque-

nos produtores e às práticas tradicio-

nais de produção, cria-se o selo “AR-

TE” como forma de garantir a perpe-

tuação da tradição culinária, simplifi-

cando o procedimento de regulação 

sem se abrir mão de normas mínimas 

de higiene. Após sua efetiva sanção, 

estima-se que o setor colherá frutos 

diretos na criação de emprego e ren-

da, além de fomentar o turismo gas-

tronômico e arte próprias da gastro-

nomia, cuja experiência internacional 

já provou ser sustentável e desejada.

O “ARTE” não pode se tornar um 

novo obstáculo ao produtor, uma vez 

que a mudança na legislação deixou 

clara a intenção em desburocratizar 

e proporcionar oportunidades a es-

ses pequenos empreendedores que 

contribuem não só com seus produ-

tos, mas com a cultura e história de 

suas regiões.

Mas retirar as travas do processo 

não significa fechar os olhos às condi-

ções sanitárias exigíveis para garantir 

a saúde e segurança do consumidor. 

Afinal, os países que estruturam suas 

legislações em um modelo de food law, 

notadamente os da União Europeia e 

Estados Unidos, tratam a segurança 

alimentar como princípio fundamental. 

Em termos de atuação das auto-

ridades, é possível identificar a divi-

são do food law em três momentos, 

de acordo com as regras da UE: a pre-

caução, as boas práticas e as políti-

cas de reparação.

Os produtores que não se atenta-

rem aos requisitos mínimos da lei, o 

que inclui regras de compliance aplicá-

veis a todo e qualquer empresário no 

Brasil, podem colocar a perder todo 

esforço até então realizado para tra-

zer à luz produtos que muitas vezes 

eram mantidos na clandestinidade, 

embora estivessem perfeitamente ap-

tos ao consumo.

As regras de compliance, tratando-

-se de um pequeno produtor ou mes-

mo de um artesão devem se adaptar 

à realidade de cada um, mas é papel 

de cooperativas, associações de pro-

dutores ou quaisquer outros tipos de 

organização difundir junto a seus as-

sociados os conceitos mais elemen-

tares para o cumprimento das regras 

de conformidade.

Preparar o pequeno produtor para 

o comércio regular envolve também o 

conhecimento de todo um arcabouço 

de normas que devem ser estritamente 

observadas, afinal, esses novos empre-

sários passam a se sujeitar a uma reali-

dade que, para muitos, era desconheci-

da. O êxito na produção também atrai o 

dever de adequação a regras que visam 

preservar a qualidade dos produtos. 

De qualquer forma, a saga dos 

produtores de queijo é apenas um 

dos muitos exemplos de como uma 

mudança normativa pode desenca-

dear um verdadeiro ciclo virtuoso. Mariana Queiroz Ferreira

... os países que estruturam suas legislações em 
um modelo de food law, notadamente os da União 
Europeia e Estados Unidos, tratam a segurança 
alimentar como princípio fundamental.
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Ética no esporte

para preservar a integridade física do 

atleta é tão presente nessa modalidade 

quanto no velho “boxe”, assim como nas 

modalidades de lutas orientais (judô, 

karatê, tae kwon do, e outros), nas quais, 

aliás, a presença dos fundamentos éti-

cos é ainda mais marcante. 

 A ética está presente na “certi-

dão de nascimento” do esporte mo-

derno: a Carta Olímpica. Em junho de 

1894, por iniciativa do Barão de Cou-

bertin, nasceu o Movimento Olímpico 

moderno, com a fundação do Comitê 

Olímpico Internacional (COI), resga-

tando a tradição da Grécia antiga, de 

reunir povos para disputar “jogos”(!) 

desportivos periodicamente.

A Carta Olímpica é, até hoje, o do-

cumento principal do desporto mun-

dial, pois ao COI estão voluntariamen-

te filiadas todas as federações inter-

nacionais de organização de todas as 

modalidades desportivas disputadas 

no globo2.  

2  Essa pode ser uma “meia verdade”, na 
medida em que pode haver modalidade 
desportiva cuja federação internacional 
não esteja filiada ao COI. A consequência 
da não filiação ao COI é a impossibilida-
de de disputar os Jogos Olímpicos. Por es-
sa razão que arriscamos dizer que não há 
federação internacional não filiada – sal-
vo, eventualmente, organização de “novas 
modalidades desportivas”, como, e-sports.

Vale, pois, reproduzir alguns dos 

“Princípios Fundamentais do Olimpis-

mo” reproduzidos antes mesmo do 

Capítulo 1 da Carta:

“1. O Olimpismo é uma filosofia 

de vida que exalta e combina de for-

ma equilibrada as qualidades do cor-

po, da vontade e do espírito. Aliando 

o desporto à cultura e educação, o 

Olimpismo é criador de um estilo de 

vida fundado no prazer do esforço, no 

valor educativo do bom exemplo e no 

respeito pelos princípios éticos funda-

mentais universais.

4. A prática do desporto é um di-

reito do homem. Todo e qualquer in-

divíduo deve ter a possibilidade de 

praticar desporto, sem qualquer for-

ma de discriminação e de acordo 

com o espírito Olímpico, o qual re-

quer o entendimento mútuo, o espíri-

to de amizade, de solidariedade e de 

fair play. As organização, administra-

ção e gestão do desporto devem ser 

controladas por organizações des-

portivas independentes.

6. Pertencer ao Movimento Olím-

pico exige o respeito da Carta Olímpi-

ca e o reconhecimento pelo COI”.

Note-se que a Carta Olímpica ex-

pressamente adere ao “valor educati-

vo do bom exemplo e no respeito pe-

los princípios éticos fundamentais 

universais”, além do “espírito de ami-

ROBERTO SOARES ARMELIN
Membro fundador e Coordenador da Comissão de Ética no Esporte 
do Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial (IBDEE).

A falta de ética 
desportiva, ou 

de fair play, não 
se resume ao 

doping. Há casos 
de uso abusivo 

de violência.

DEBATE

A ética é elemento essencial do 

esporte. Nenhuma modalida-

de desportiva prescinde de 

fundamentos éticos, nem mesmo na-

quelas em que o contato físico é ca-

racterístico, como nas lutas. Em to-

das modalidades há a presença da 

ética conhecida pelos praticantes – 

com maior ou menor evidência ao pú-

blico e a torcedores.

Competição sem fundamentos 

éticos não é esporte; talvez uma es-

pécie de “vale-tudo”. Mas não existe 

“vale-tudo”! 

Mesmo quando surgiu essa mo-

dalidade desportiva, trouxe (algumas) 

regras, certamente derivadas de valo-

res e, pois, fundadas em preceitos éti-

cos1. Aliás, essa modalidade, que se di-

vidiu em vários estilos de luta “vale-tu-

do, refinou suas normas, como forma 

de – a nosso ver – reforçar os precei-

tos éticos subjacentes às suas regras, 

para tornar o esporte mais atrativo ao 

público, certamente desconfortável com 

situações de massacre de um lutador 

pelo outro.  A intervenção do árbitro 

1  As modalidades desportivas que se 
desenvolveram a partir do princípio do 
máximo contato entre lutadores (Full Con-
tact, Ultimate Fighting Championship – 
UFC, Mixed Martial Arts – MMA) sempre 
trouxeram algumas regras, o que distingue 
“briga” de “luta desportiva”.
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potencialidade desportiva dos este-

roides anabolizantes e das anfetami-

nas, que traziam os resultados des-

portivos desejados para “demonstrar” 

a alegada supremacia da raça ariana, 

obsessão do ditador Hitler.

Mesmo depois que o COI adotou 

procedimentos de investigação de 

uso de substancias dopantes (exa-

mes antidoping), em 1967, a prática 

continuou, como se podia notar com 

certa facilidade dos atletas dos paí-

ses que formavam a antiga “cortina 

de ferro” (especialmente a União So-

viética e a Alemanha Oriental). Há no-

tícias que atletas do sexo feminino 

que, depois de usarem tanto hormô-

nio masculino (esteróides e testoste-

rona), desenvolveram definitivamente 

características masculinas4. 

Mas casos de doping são infeliz-

mente muitos, como Ben Johnson, 

velocista que chegou a ganhar os 100 

metros rasos do atletismo com recor-

de mundial, mas perdeu tudo após o 

exame antidoping. Ainda, o caso da 

nadadora brasileira Rebeca Gusmão, 

eliminada do esporte, assim como 

Ben Johnson, por reincidência.

A falta de ética desportiva, ou de 

fair play, não se resume ao doping. Há 

casos de uso abusivo de violência. De 

manipulação de resultado por árbitros 

de futebol5. De gol de mão em partida 

de Copa do Mundo de futebol (Mara-

dona em 1986: “la mano de Dios”).

4  Cfr. O caso de Heidi Krieger, medalhis-
ta de ouro no arremesso de peso, que hoje 
chama-se Andreas Krieger (https://www.
dn.pt/desporto/antidoping/noticias/inte-
rior/a-campea-europeia-que-o-doping-o-
brigou-a-mudar-de-sexo-1402647.html).
5  Edilson Pereira de Carvalho no Cam-
peonato Brasileiro de Futebol de 2005.

A vitória mediante emprego de qualquer 
meio, mesmo aqueles contrários às regras 
da modalidade, e os princípios éticos da 
prática desportiva sempre foi uma tentação.

zade, de solidariedade e de fair play”. 

Tudo isso mediante a reunião do es-

porte com educação e cultura. 

AS TENTAÇÕES MODERNAS
Dos tradicionais sete pecados ca-

pitais, cinco certamente sempre ofe-

receram risco ao resultado ético do 

esporte: vaidade, avareza, inveja, ira e 

luxuria. O mundo moderno potenciali-

zou esse risco com: exposição de mí-

dia; e riqueza (dinheiro). 

A vitória mediante emprego de 

qualquer meio, mesmo aqueles con-

trários às regras da modalidade, e os 

princípios éticos da prática desportiva 

sempre foi uma tentação.

O uso de substancias dopantes e 

tantos outros meios de fraudar o re-

sultado desportivo sempre foi um de-

safio dos organizadores das competi-

ções esportivas, como os Jogos Olím-

picos e tantos outros.

Há relatos do consumo de subs-

tancias exógenas, para melhoria de 

performance física desde a antigui-

dade: na Grécia (chás, cogumelos e 

testículos de touro), Egito (papoula), 

vikings (bufoteína), China, (efedrina: 

erva Machuang). Na América, a folha 

de coca, mascada como os astecas 

faziam com raízes do cacto Peiote3.

Mas o desenvolvimento do doping 

acelerou-se na chamada Era Moder-

na (século XX), especialmente com os 

alemães nazistas, que descobriram a 

3  Cfr. Nelson Kautzer Marques Jr. in ht-
tp://www.efdeportes.com/efd200/breve-
-historia-sobre-o-doping.htm

27

Revista IBDEE  |  agosto 2018



O que motiva a violação do fair 

play? Vaidade, ganância, exposição de 

imagem e riqueza.

Os problemas decorrentes das 

tentações antigas e modernas à pre-

servação dos valores éticos da Carta 

Olímpica não se resumem à competi-

ção propriamente dita, mas atingem 

profundamente a gestão das entida-

des desportivas, como amplamente 

noticiado no escândalo de corrupção 

da FIFA, envolvendo, ainda, as confe-

derações continentais CONCACAF e 

CONMEBOL6.

Felizmente são muitos os casos 

de fair play, paralelamente a tantos 

casos de burla do resultado compe-

titivo puro, ético. Dentre tantos, des-

taca-se o caso do maratonista espa-

nhol Ivan Fernandez Anaya, que dis-

putando uma maratona em 2012, te-

ve a chance de vencer o queniano 

Abel Mutai, que se confundiu nos úl-

timos 15 metros da corrida, reduzin-

do a velocidade por achar que já ha-

via vencido. Ivan, notando o equívoco 

do adversário, não o ultrapassou, aler-

tou-o e conduziu-o, em primeiro, até o 

final efetivo da disputa. Questionado 

pela imprensa acerca das razões de 

sua atitude, respondeu: “Ainda que ti-

vesse me dito que ganharia uma vaga 

na Seleção espanhola para disputar 

o Campeonato Europeu, eu não teria 

me aproveitado. Acho que é melhor o 

que eu fiz do que se tivesse vencido 

nessas circunstâncias. E isso é muito 

6  Cfr. https://www.theguardian.com/
football/2017/nov/06/fifa-scandal-fbi-ne-
w-york-trial-chuck-blazer-sepp-blatter

importante, porque hoje, como estão 

as coisas em toda sociedade, no fu-

tebol, na sociedade, na política, onde 

parece que vale tudo, um gesto de ho-

nestidade vai muito bem.”7.

Ainda, vale lembrar o grande Ro-

ger Federer. Durante um jogo da Taça 

Hopman, na Austrália, Federer jogava 

contra Alexander Zverev. Perdia por 15-

0 e estava prestes a vencer o primeiro 

set. Zverev serviu e o árbitro conside-

rou que a bola bateu fora. Federer, no 

entanto, disse ‘Foi dentro’. Zverev per-

guntou-lhe ‘Quão dentro?’ e Federer 

respondeu-lhe ‘Por muito pouco’, o que 

levou o alemão a pedir ao árbitro para 

utilizar a tecnologia do “tira-teima”, que 

viria a revelar que a bola tinha batido, 

de fato, dentro. O fair play de Federer 

fê-lo perder, não só esse set, mas tam-

bém o jogo (7-6, 6-7 e 7-6), mas o suíço 

mostrou porque é um dos melhores te-

nistas do mundo.

No futebol tivemos um lance que 

mostrou como os valores do atleta 

podem contribuir para o fair play, ou 

uma atitude mais ética: Rodrigo Caio, 

futebolista que corrigiu o árbitro ao 

marcar falta de oponente, quando ele 

mesmo houvera atingido seu compa-

nheiro sem intenção. Sua ação evitou 

uma punição ao adversário, o que lhe 

teria imposto uma suspensão para a 

partida seguinte. Esse gesto, parado-

xalmente, recebeu mais críticas de 

7  Vale conferir o depoimento do pró-
prio Ivan Fernandez (https://www.youtu-
be.com/watch?v=mma4B-djIsg), e os co-
mentários de Mario Sergio Cortella acerca 
de sua atitude (https://www.youtube.com/
watch?v=RUERE46-HU4).

torcedores do que elogios – o que de-

monstra o estado patológico no plano 

ético da sociedade em que vivemos.

UMA NOVA ERA 
Vivemos um momento em que a 

preocupação com atitudes mais éti-

cas transcende o esporte, refletindo 

anseios de grande parte da sociedade, 

especialmente a brasileira. Nesse am-

biente, o IBDEE Instituto Brasileiro de 

Direito e Ética Empresarial e a LEC® 

Legal Ethics Compliance, uniram-se pa-

ra realizar o “Jogo pela Ética”. 

As atitudes éticas e íntegras não 

podem ser exceção. Está na hora de 

“reinverter” os valores invertidos da 

sociedade moderna, para a qual frau-

des e corrupção fazem parte do dia 

a dia, e atos de honestidade acabam 

noticiados pela excepcionalidade.

E o esporte, pelo enorme poder de 

comunicação, pode ser ferramenta 

valiosíssima nesse processo.

Iniciamos, portanto, IBDEE, com a 

LEC, e sem previsão de acabar, o “Jogo 

pela Ética” no esporte e na vida. Para 

já, mas pelas novas gerações.  

A ética está presente 
na “certidão de 
nascimento” do 

esporte moderno: a 
Carta Olímpica.

Roberto Soares Armelin

Vivemos um momento em que a preocupação 
com atitudes mais éticas transcende o esporte, 
refletindo anseios de grande parte da sociedade.
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Debate essencial

As comissões criadas e apoia-

das pelo IBDEE são grupos 

formados por associados 

com diferentes experiências acadêmi-

cas e profissionais que visam a apro-

fundar temas de interesse da socie-

dade, como ética, inclusão, meio am-

biente, governança e saúde. Tal pos-

tura coloca o IBDEE em destaque e 

chancela sua participação em gran-

des eventos, como o V Fórum Nacio-

nal de Direito e Infraestrutura realiza-

do em 2017. O encontro, além de sua 

importância científica, permitiu a inte-

gração acadêmica e profissional dos 

membros da COINFRAs, do IBDEE e 

do Instituto Brasileiro de Estudos Jurí-

dicos da Infraestrutura (IBEJI). Temas 

de interesse nacional foram debati-

dos e foram reverberados em cada 

uma das entidades. “A parceria com o 

IBDEE, de forma específica, revelou a 

importância do compliance e da ética 

para o desenvolvimento sustentável. 

As entidades coirmãs saíram do even-

to fortalecidas e com o compromisso 

de realizar novos eventos e aproximar 

seus membros”, relata Carlos Sanse-

verino, advogado, membro do IBDEE 

e Diretor da Comissão Especial de Di-

reito Infraestrutura, além de Membro 

da Comissão Nacional de Direito Am-

biental do Conselho Federal da OAB. 

Sanseverino diz que a adoção de 

uma política fundamentada na ética e 

o exercício que promove a efetivação 

integral dos preceitos legais estabe-

lecidos no sistema jurídico pátrio são 

caminhos que permitem maior segu-

rança aos investidores. “Sua impor-

tância está no fato de ser precursor 

na tarefa de expurgar desvios de con-

duta ética estabelecendo, por exem-

plo, políticas de compliance que exi-

gem compromisso da direção, seja da 

Administração Pública, seja da inicia-

tiva privada, com ampla rede de infor-

mação, possibilitando a reverberação 

das boas práticas negociais que per-

mitem e garantem a segurança aos 

investidores”, reflete. 

Fundador, junto a outros mem-

bros da Academia, e atual presiden-

te do IBEJI, Augusto Neves Dal Pozzo 

conta que o IBEJI surgiu para siste-

matizar o debate, perante a socieda-

de, das questões que envolvem a in-

CONEXÃO

fraestrutura no âmbito do Direito. E foi 

exatamente a área da infraestrutura, 

a mais impactada por práticas noci-

vas, que motivou a criação do IBDEE. 

“Nossos vínculos se deram por propó-

sitos comuns e uma afinidade muito 

grande com os idealizadores do pro-

jeto do Instituto Brasileiro de Direito 

e Ética Empresarial, em especial seu 

presidente, Rodrigo Bertoccelli”, diz.

Sobre as principais ações em par-

ceria com o IBDEE, Dal Pozzo destaca 

a presença, na academia, em defesa 

de um debate ampliado com os futu-

ros advogados, a organização de se-

minários em prol da qualificação pro-

fissional e as viagens internacionais 

que objetivaram a atualização e a pro-

dução literária, permitindo perpetuar 

o conhecimento. “Hoje, o Fórum é a 

principal iniciativa do IBEJI que pro-

cura promover o debate mais apro-

fundado sobre os diferentes aspec-

POR EDGAR MELO

Comissões promovidas pelo IBDEE representam um marco no 
meio jurídico e na busca por soluções para a sociedade

Carlos Sanseverino

Augusto Neves Dal Pozzo
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Tendo como meta atuar em todos os Estados brasileiros, o IBDDE 

conta com uma importante comissão local de compliance na Bahia, 

coordenada pelo advogado José Guimarães, em parceria com a Facul-

dade Baiana de Direito em Salvador. Guimarães diz que a estratégia de 

atuação de Comissão de Compliance do IBDEE na Bahia foi efetuar reu-

niões de 15 em 15 dias, abertas e gratuitas, com palestras sobre temas de 

compliance, ética e integridade, nesses nove meses de funcionamento, 

ministradas por diretores, gerentes de Compliance, assim como espe-

cialistas de empresas, órgãos púbicos, escritórios, agências e grandes 

empresas de consultorias internacionais. “Com média de 25 pessoas por 

reunião, a comissão vem alcançando uma excelente visibilidade, entre 

meus profissionais e nas redes sociais, com forte repercussão em Salva-

dor, São Paulo e com efeito para outros Estados, já que várias empresas 

e suas consultorias têm atuação nacional e internacional”. 

 O presidente da Comissão de Compliance na Faculdade Baiana 

de Direito ressalta que o Instituto vem assumindo um papel de grande 

relevância nessa construção de uma ponte entre uma nova forma de fazer 

negócios, ética e compliance. “Em face do perfil e da conexão do Instituto, 

não tendo propósitos e fins comerciais e políticos, o IBDEE agrega empati-

camente uma forte convergência e conexão com as empresas que querem 

divulgar seus programas. A sociedade quer conhecer o que é compliance, 

os alunos que querem estudar 

o tema e os empresários que 

estão avaliando e iniciando 

a percepção das vantagens 

de se realizar os negócios em 

ambiente ético”, avalia Gui-

marães. Outra ação de José 

Guimarães como diretor do 

IBDEE é seu apoio e orienta-

ção técnica aos profissionais 

que estão implantando com-

pliance nas Associações Irmã 

Dulce, que atendem mais de 

4,5 mil pessoas por mês.

Expansão nacional

tos jurídicos que impactam o desen-

volvimento da infraestrutura em nos-

so país. Tivemos o privilégio de contar 

com diversos diretores do IBDEE nos 

debates do quinto encontro, como já 

havia ocorrido na edição anterior. Es-

tamos preparando o VI Fórum com 

o mesmo espírito que inspirou o pla-

nejamento dos anteriores, qual seja, 

a promoção e a difusão do conheci-

mento”, enfatiza.

MOMENTO CERTO
Discussões sobre compliance fa-

zem parte do IBDEE desde o seu iní-

cio, mas foi apenas no fim de 2017 

que o Instituto resolveu criar uma co-

missão dedicada a aprofundar ain-

da mais os debates que envolvem 

o compliance corporativo. O objetivo 

da comissão é um reflexo do objeti-

vo e do propósito do IBDEE como um 

todo: refletir o Direito (e, no caso da 

comissão, o compliance corporativo) 

como meio de contribuir para a in-

tegridade dos negócios e da relação 

público-privado, além de ser referên-

cia no estudo do compliance para a 

promoção da ética empresarial, fun-

damentando-se em estudos, pesqui-

sas, produções acadêmicas, entre 

outras ferramentas.

De acordo com o advogado Ales-

sandro De Franceschi da Cruz, coor-

denador da Comissão de Compliance 

Corporativo do IBDEE, um dos desa-

fios mais significativos que enfrenta-

mos é cultural, já que, no mundo pú-

blico e privado, um programa de com-

pliance composto por todas as suas 

políticas e mecanismos tem como 

finalidade a instituição e o fortaleci-

mento de uma cultura ética. “O IBDEE 

tem um papel fundamental no fortale-

Alessandro De Franceschi da Cruz

José Guimarães
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cimento e na propagação dessa cul-

tura mais ética, partindo de seus três 

focos de atuação, que são (i) o incen-

tivo a pesquisas, palestras, cursos e 

treinamentos; (ii) o estímulo ao deba-

te entre o setor público e o privado, o 

networking entre profissionais e a pro-

dução acadêmica multidisciplinar, e 

(iii) a atuação como força representa-

tiva na sugestão de regulamentações 

e textos legislativos, bem como a pro-

posição de ações efetivas de integri-

dade corporativa, combate à corrup-

ção e respeito ao Estado Democrático 

de Direito”, garante o profissional.

Atualmente responsável pela Comis-

são de Ética e Saúde do IBDEE, a advo-

gada Aline Moura afirma que, sem dú-

vida, em última análise, para o setor de 

saúde, em especial, toda e qualquer mi-

tigação de riscos de corrupção, desvios, 

fraudes ou irregularidades em geral, pro-

porcionará um benefício coletivo, um be-

nefício aos pacientes. “Ao investir em um 

programa de compliance ou em grupos 

de combate à irregularidade, as empre-

sas impactarão positivamente os servi-

ços de saúde, sejam eles públicos, se-

jam eles privados, ou por meio da me-

lhoria da qualidade, do aumento da se-

gurança, da diminuição do custo ou do 

aumento de sua oferta”, evidencia. 

Para a especialista, o debate so-

bre ética na saúde tem se intensi-

ficado ultimamente, o que é mui-

to bom, mas é preciso permear to-

dos os meandros do setor que pos-

sui intensa assimetria de informação 

quando o tema é compliance. “Nossa 

comissão é muito jovem, porém ani-

mada e muito produtiva. Somos um 

grupo que realmente acredita no que 

faz e tem muito prazer em fazê-lo. Ao 

formá-la, eu me preocupei em reunir, 

além de grandes talentos, representan-

tes dos diversos nichos existentes no 

setor de saúde, isso para a garantia da 

nossa isenção. Nossa atual missão é 

atuar em ações de Advocacy, elabora-

ção de conteúdo e fomento do deba-

te sobre ética na saúde”, explica Ali-

ne. Ela destaca o desejo de fazer com 

que o IBDEE seja uma referência im-

portante para o tema ética na saúde, 

Aline Moura
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sobretudo, reconhecida por asserti-

vas em efetivas ações de contribui-

ção para o setor.

POTENCIAL
Gabriela Blanchet, coordenado-

ra da Comissão de Ética, Diversidade 

e Igualdade do IBDEE e também do 

Grupo Mulheres do Direito, destaca 

que, além das reuniões mensais e da 

participação dos membros da comis-

são em eventos, palestras, painéis e 

debates para discussão e conscien-

tização sobre o tema, a Comissão já 

nomeou um grupo de estudos que 

está trabalhando, ainda em estágio 

inicial, na elaboração de um cader-

no com sugestões das melhores prá-

ticas para a implementação de polí-

ticas fomentadoras da diversidade 

nas empresas. “Investir em progra-

mas de equidade de gênero e cons-

Gabriela Blanchet

cientização alavanca o desempenho 

do negócio, faz com que as empre-

sas sejam mais inovadoras, capazes 

de gerar impacto positivo na socie-

dade, e tenham maior potencial de 

crescimento”, garante. 

Segundo a advogada, empresas 

com maior diversidade e equidade de 

gênero conseguem atrair e reter ta-

lentos, apresentam melhores índices 

de satisfação e clima organizacional, 

além de melhores processos de to-

mada de decisão. Consequentemente, 

essas empresas com programas es-

truturados possuem melhor qualida-

de de gestão, complementaridade de 

competências e maior integração en-

tre seus colaboradores, o que contribui 

significativamente para uma melhor 

rentabilidade. “Com o apoio do IBDEE, 

podemos disseminar a importância 

da diversidade por meio da propositu-

ra de ações afirmativas, da promoção 

de eventos e seminários, grupos de es-

tudo e debates para uma maior cons-

cientização sobre tema tão relevan-

te, não apenas entre seus associados, 

mas também para fazer a ponte com 

as empresas do setor público e priva-

do. Afinal de contas, uma empresa éti-

ca é também uma empresa que preza 

pela diversidade”, finaliza.  
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SAMUEL SABINO
Fundador da consultoria Éticas Consultoria, 
filósofo, mestre em bioética e professor.

IDEIAS

A ética é sem dúvida o projeto de evolução da raça humana. É por 

ela que trilharemos um caminho mais justo e feliz entre as pes-

soas. É por ela também que distinguimos o certo e o errado; o 

justo e o injusto; assim como o adequado e o inadequado.

Mas a primeira pergunta que devemos fazer é: como ser ético em 

meio a tanta diversidade de comportamentos? As possibilidades vão ao 

infinito, mas os primeiros passos a compreender é que inicialmente po-

demos aceitar dois pontos de partida para a existência da ética na prá-

tica do dia a dia.

Ao analisarmos a motivação ética para a conduta (a motivação pa-

ra as ações são muitas: trabalho, estudo, relacionamento, família, etc.), 

encontraremos duas qualidades distintas da própria motivação ética da 

ação: ou ela é por empatia, ou princípio racional do dever. 

Se ora estamos na presença de uma conduta apropriada agindo 

motivados por pura empatia - porque aquele que cuido ou me relacio-

no é um dos meus e logo farei tudo para ser justo e preservar a dignida-

de -, em determinados momentos; ora estaremos distantes de qualquer 

vínculo emocional de simpatia e zelo, mas por respeito ao princípio ra-

cional que aponta as melhores práticas e condutas, farei eu, em minha 

motivação ética para a conduta, o resultado do próprio princípio, ou se-

ja, mesmo não apreciando certa situação ou pessoa, por amor ao prin-

cípio, por respeito a esse norteador que será supremo em minhas esco-

lhas, farei tudo para que ele se realize em minha conduta. A sorte das 

duas condições para a ética é que: no fim estaremos por amor ao próxi-

mo, ou, por respeito ao princípio que também resultará na preservação 

da dignidade. 

A conclusão que podemos analisar é que: ou estamos por amor, ou 

por moral; ou estamos por inclinações imediatas e intenções egoístas, 

ou estamos por princípios supremos para as nossas condutas que di-

zem respeito à moralidade.

A ética ou é por amor ou é por razão, cabe a nós identificarmos qual 

delas eu precisarei convidar para que a justiça, liberdade e dignidade 

possam se realizar como resultado das minhas próprias escolhas. 

Os caminhos da ética: 
empatia x razão

... a primeira 
pergunta que 

devemos fazer 
é: como ser ético 
em meio a tanta 
diversidade de 

comportamentos?

Samuel Sabino
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DIFERENCIAIS TREVISAN

Neste mesmo conceito que une qualidade 
e tradição, oferecemos o curso de Ciências 
Contábeis a distância (EaD), possibilitando 
você estudar de onde estiver e no horário 

em que puder. A mesma excelência 
encontrada nas salas de aula, agora em um 

ambiente virtual.

EAD TREVISAN

35 ANOS ALÉM DA FRONTEIRA DO CONHECIMENTO

TREVISAN
ESCOLA DE NEGÓCIOS

MBA

GRADUAÇÃO

Perícia Contábil

Investigação de Fraudes

Escrita Fiscal

Administração

Gestão de Riscos e Compliance

Gestão Tributária

Gestão de Pequenos e Médios Negócios

Ciências Contábeis (EAD)

Gestão e Marketing Esportivo

Gestão de Negócios

Ciências Contábeis 

Gestão Financeira e Controladoria

Normas Brasileiras de Contabilidade e IFRS

ALTO NÍVEL DE 
APROVAÇÃO NO EXAME 
DE SUFICIÊNCIA DO CFCENADE MEC

(11) 3138-5201

4003-6924

(16) 3344-3238

faleconoscosp@trevisan.edu.br

faleconoscorj@trevisan.edu.br

faleconoscorb@trevisan.edu.br

(11) 9-6456-0105

(21) 9-9787-9293

(16) 99270-3789

gestores de destaque no mercado, por 
meio de uma metodologia de ensino 
que visa a formação e desenvolvimento 
de profissionais que geram resultados 
efetivos nas organizações e na sociedade.

A Trevisan Escola de Negócios é a única 
instituição de ensino superior criada a partir 
de uma grande empresa de consultoria. 

Este DNA corporativo há 35 anos forma 

Nota MÁXIMA no ENADE/MEC.

5 estrelas na edição do Guia do Estudante 
2015 em Ciências Contábeis.

Parceria integrada com as principais 
empresas de auditoria do mundo. 

Alto índice de aprovação dos alunos no 
Exame de Suficiência do Conselho Federal 
de Contabilidade (CFC). 

Alto índice de empregabilidade entre os 
alunos e ex-alunos.

trevisan.edu.brEntre em contato e consulte os descontos especiais para associados IBDEE.
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