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RELATÓRIO SEMESTRAL – 02/2020 
 
O presente relatório tem por objetivo reunir as principais atividades relacionadas ao 
Programa de Integridade do Vezzi Lapolla Mesquita Advogados, realizadas de julho a 
dezembro de 2020. 
 
I. Políticas e procedimentos  
 

i. Padrões de conduta: 
 
a. Atualizações do Código de Ética e Conduta (“CEC”) realizadas em agosto, 

novembro e dezembro; 
b. Atualização das Políticas de Integridade (“Políticas”) realizadas em agosto, 

setembro e outubro; e 
c. Publicação do CEC e Políticas atualizados na intranet e na rede interna do 

escritório e do CEC na internet, à medida em que tais documentos foram 
modificados, em agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. 
 

II. Treinamentos 
 

i. Introdução ao Programa de Integridade do escritório para novos colaboradores 
(frequência mensal), ministrados por Giovanna Barbieri: 
 
a. Em julho, devido à pandemia de coronavírus, o treinamento foi substituído 

por campanha interna de integridade, veiculada por e-mail, ministrada aos 
novos colaboradores e demais públicos.  

b. 07/08, 14/08 e 21/08; 
c. 22/09; 
d. 23/10; 
e. 24/11; e 
f. 16/12. 

 
ii. Treinamento para equipe Administrativa (frequência semestral): 

 
a. 26/10: Ministrado por Juliana Oliveira Nascimento (especialista convidada 

vinculada à KPMG), em formato online. 
 

iii. Treinamento para a Alta Direção (frequência semestral): 
 
a. 26/10: Ministrado por Juliana Oliveira Nascimento (especialista convidada 

vinculada à KPMG), em formato online. 
 

iv. Treinamento para todos os colaboradores (frequência semestral): 
 
a. 10/12: Ministrado por Vivian Nicele Andrade (especialista convidada 

vinculada ao Pro Integridade), em formato online. 
 



v. Treinamento para Correspondentes (frequência semestral): 
 
a. O treinamento destinado aos correspondentes, devido à pandemia de 

coronavírus, foi substituído por campanha interna de integridade, veiculada 
por e-mail. 
 

III. Comunicação 
 

i. Interna: 
 
a. Envio mensal de mensagens relacionadas ao tema integridade, a todos os 

colaboradores, via e-mail; 
b. Atualização mensal da imagem de plano de fundo, contendo mensagem 

relacionada à integridade, em todos os computadores do escritório; 
c. Divulgação de boletins periódicos com informações e atualizações 

relacionadas à integridade; e 
d. Circulação de convites para palestras sobre o tema e para reuniões do Grupo 

de Estudos de Compliance, enviados por e-mail a todos os colaboradores. 
 

ii. Externa: 
 
a. Boletins e mensagens mensais divulgados internamente também foram 

publicados na página do Vezzi Lapolla Mesquita Advogados no LinkedIn. 
 

IV. Eventos 
 

i. Internos: 
 
a. Reunião da Comissão Permanente de Compliance (“CPC”): 

 

• 30/07 (remota); 

• 27/08 (remota); 

• 24/09 (remota); 

• 29/10 (remota); 

• 30/11 (remota); e 

• 21/12 (remota). 
 

b. Grupo de Estudos de Compliance (“GEC”): 
 

• 02/07: Os Desafios do Compliance Durante e Após a Pandemia; 

• 06/08: O Projeto de Lei das Fake News; 

• 03/09: A Proteção de Dados no Setor Público; 

• 01/10: Tendências Atuais de Governança Corporativa; 

• 05/11: LGPD nas Relações de Trabalho; e 

• 17/12: Riscos de Compliance Relacionados a Pessoas Politicamente 
Expostas. 
 

ii. Externos: 
 

a. Comissão Anticorrupção e Compliance OAB/SP Pinheiros: 
 



• 03/11: Giovanna Barbieri; e 

• 08/12: Giovanna Barbieri. 
 

b. Comissão de Compliance IASP: 
 

• 28/07: Giovanna Barbieri; 

• 19/08: Giovanna Barbieri; 

• 16/09: Giovanna Barbieri; 

• 21/10: Giovanna Barbieri; 

• 19/11: Giovanna Barbieri; e 

• 03/12: Giovanna Barbieri. 
 

c. GT Integridade Ethos: 
 

• 28/07: Giovanna Barbieri; 

• 11/08: Giovanna Barbieri; 

• 08/09: Giovanna Barbieri; 

• 13/10: Giovanna Barbieri; e 

• 10/11: Giovanna Barbieri. 
 

d. Outros eventos externos: 
 

• 15/07: VIAETICA - Webinar: Caminho Suave para a Integridade - 
AGRO – participação de Marcelo Lapolla; 

• 03/09: Comissão de Estudos de Compliance da OAB/SP - Live: 
Aspectos práticos e relevantes: incidente de tratamento de dados – 
participação de Marcelo Lapolla; 

• 05/11: Seminário Online LGPD - Painel: Principais impactos da 
proteção de dados pessoais no acesso aos Dados da Justiça e como 
fica a Atuação do DPO nos Escritórios de Advocacia – participação de 
Marcelo Lapolla; e 

• 05/11: III Congresso Integridade 2020 - Caminho Suave para a 
Integridade – participação de Giovanna Barbieri e Marcelo Lapolla. 
 

 
V. Análise de Risco e Monitoramento 
 

i. Nas seguintes datas foi aplicado questionário do monitoramento do Programa 
de Compliance a 10 (dez) colaboradores sorteados aleatoriamente. O 
questionário consistiu em 10 (dez) questões referentes ao nosso Programa: 

• 16/07; 

• 19/08; 

• 21/09; 

• 14/10; 

• 17/11; e 

• 17/12. 
 
 
 
 



VI. Histórico de ocorrências/violações ao Código de Ética e Conduta: 
 

i. Foram registradas 08 (oito) ocorrências no primeiro semestre de 2020, sendo 
que tais documentos são confidenciais. As ocorrências foram analisadas, 
investigadas e tratadas, aplicando-se a penalidade ou tomando-se a providência 
cabível em cada caso. A documentação relativa a cada ocorrência está arquivada 
em poder da Compliance Officer. 

 
VII. Relatos 
 

i. Em agosto, o escritório iniciou o caminho para conquistar a certificação ISO 
37001, realizando o Gap Analysis junto à empresa QMS; 

ii. Considerando a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, o escritório 
iniciou os procedimentos necessários para que esteja adequado às novas 
normas; 

iii. Em outubro, o escritório iniciou a inscrição referente à renovação do selo Pró-
Ética. 

 
 

São Paulo, 21 de dezembro de 2020. 
 
 
 

 
Giovanna Costa Barbieri 

Compliance Officer 


