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RELATÓRIO SEMESTRAL – 01/2020 
 
O presente relatório tem por objetivo reunir as principais atividades relacionadas ao 
Programa de Integridade do Vezzi Lapolla Mesquita Advogados, realizadas de janeiro a 
junho de 2020. 
 
I. Políticas e procedimentos  
 

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

junho; 
b. Atualização das Políticas de Integridade (“Políticas”) realizada em junho; e 
c. Publicação do CEC e Políticas atualizados na intranet e na rede interna do 

escritório e do CEC na internet, realizada em junho. 
 

II. Treinamentos 
 

i. Introdução ao Programa de Integridade do escritório para novos colaboradores 
(frequência mensal): 
 
a. 28/01: Ministrado por Patrícia Rossi; 
b. 18/02: Ministrado por Patrícia Rossi; e 
c. De março a junho, devido à pandemia de coronavírus, foi instituído o home 

office no escritório. Dessa forma, os treinamentos foram substituídos por 
campanha interna de integridade, veiculada por e-mail, ministrada aos 
mesmos públicos. Haverá um treinamento de introdução a ser realizado em 
julho, após a retomada às atividades presenciais do escritório, para todos os 
novos colaboradores do período. 
 

ii. Treinamento para Administração (frequência semestral): 
 
a. O treinamento destinado ao administrativo do escritório ocorreria em 

março, mas, de março a junho, devido à pandemia de coronavírus, foi 
instituído o home office no escritório. Dessa forma, os treinamentos foram 
substituídos por campanha interna de integridade, veiculada por e-mail, 
ministrada aos mesmos públicos. 
 

iii. Treinamento para todos os colaboradores (frequência semestral): 
 
a. 25/06: Ministrado por Glades Chuery (especialista convidada vinculada ao 

Potencial Compliance), em formato online. 
 

iv. Treinamento para a Alta Direção (frequência semestral): 
 
a. O treinamento destinado à alta direção do escritório ocorreria em março, 

mas, de março a junho, devido à pandemia de coronavírus, foi instituído o 



home office no escritório. Dessa forma, os treinamentos foram substituídos 
por campanha interna de integridade, veiculada por e-mail, ministrada aos 
mesmos públicos. 
 

v. Treinamento para Correspondentes (frequência semestral): 
 
a. O treinamento destinado aos correspondentes do escritório ocorreria em 

junho, mas, de março a junho, devido à pandemia de coronavírus, foi 
instituído o home office no escritório. Dessa forma, os treinamentos foram 
substituídos por campanha interna de integridade, veiculada por e-mail, 
ministrada aos mesmos públicos. 
 

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; 
d. Circulação de convites para palestras internas sobre o tema e para reuniões 

do Grupo de Estudos de Compliance, enviados por e-mail a todos os 
colaboradores; e 

e. Divulgação de fotos de treinamentos e reuniões realizadas no painel de 
comunicação interna. 
 

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

publicados na página do Vezzi Lapolla Mesquita Advogados no LinkedIn;  
b. Em 29/05, o escritório veiculou campanha por e-mail interno e também no 

LinkedIn, unindo a disseminação de suas diretrizes de integridade e 
princípios de solidariedade, na qual cada compartilhamento resultou na 
doação de um quilo de alimento para uma família carente. Tal campanha 
também complementou a substituição dos treinamentos do período. 

 
IV. Eventos 
 

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

 

• 30/01; 

• 27/02; 

• 27/03 (remota); 

• 30/04 (remota); 

• 28/05 (remota); e 

• 25/06 (remota). 
 



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

• 09/01: Pró Ética: Reconhecimento Público do Comprometimento 
com a Integridade; 

• 06/02: A Exigência de Programas de Integridade pela Administração 
Pública; 

• 05/03: LGPD: Casos de Vazamento de Dados; 

• Abril: Grupo de Estudos suspenso devido à pandemia de coronavírus 
e a instituição de home office no escritório; 

• Maio: Grupo de Estudos suspenso devido à pandemia de coronavírus 
e a instituição de home office no escritório; e 

• 04/06: O Uso de Dados no Combate à Covid-19. 
 

ii. Externos: 
 

a. Comissão Anticorrupção e Compliance OAB/SP Pinheiros: 
 

• 10/02: Patrícia Rossi. 
 

b. Comissão de Estudos de Compliance OAB/SP: 
 

• 06/02: Marcelo Lapolla; 

• 05/03: Marcelo Lapolla; e 

• 19/05: Marcelo Lapolla, Júlia Bandeira e Giovanna Barbieri. 
 

c. Comissão de Compliance IASP: 
 

• 30/01: Patrícia Rossi;  

• 13/02: Patrícia Rossi; 

• 19/03: Patrícia Rossi;  

• 23/04: Patrícia Rossi; 

• 26/05: Giovanna Barbieri; e 

• 30/06: Giovanna Barbieri. 
 

d. GT Integridade Ethos: 
 

• 10/03: Patrícia Rossi; 

• 14/05: Patrícia Rossi; e 

• 16/06: Giovanna Barbieri. 
 

e. Outros eventos externos: 
 

• Em 28/05, Marcelo Lapolla participou de live realizada pela Esquema 
Imóveis, que teve como tema “Compliance no Mercado Imobiliário: 
Ética, Princípios e Comprometimento”; 

• Em 09/06 foi realizado o 1º Pitch de Soluções em Compliance e Lei 
Geral de Proteção de Dados, de iniciativa do Vezzi Lapolla Mesquita 
Advogados, em formato online; 

• Em 18/06, Giovanna Barbieri participou do evento nacional Núcleo 
Digital Compliance, realizado em formato online, organizado pela 



Faculdade Baiana de Direito e o JG Compliance Group, que teve 
como tema da palestra “Crimes Digitais e a Atuação do Ministério 
Público”, ministrada por João Paulo de C. da Costa; e 

• Em 30/06, Giovanna Barbieri participou do Webinar promovido pela 
QMS Certification Services, o qual teve como tema “A ISO 37001 e os 
Controles Internos nos Programas de Compliance”. 
 

V. Análise de Risco e Monitoramento 
 

i. Janeiro: a sessão de monitoramento foi feita mediante iniciativa de integridade 
em que os colaboradores, representando suas respectivas equipes, 
responderam 05 (cinco) questões relativas ao Programa de Integridade do 
escritório. A equipe que respondeu todas as respostas corretas primeiro teve 
direito a picolés; 

ii. Fevereiro: a sessão de monitoramento foi feita mediante iniciativa de 
integridade em que os colaboradores responderam 05 (cinco) questões relativas 
ao Programa de Integridade do escritório. O colaborador que enviou primeiro 
todas as respostas corretas recebeu, como brinde, uma caneca doada por um 
parceiro. 

iii. Março: a sessão de monitoramento foi realizada mediante o envio, por e-mail, 
de 10 (dez) perguntas relativas ao Programa de integridade do escritório, para 
10 (dez) colaboradores sorteados aleatoriamente. 

iv. Maio a junho: devido à pandemia de coronavírus, foi instituído o home office no 
escritório. Dessa forma, os monitoramentos foram substituídos por campanha 
interna de integridade, veiculada por e-mail, ministrada aos mesmos públicos. 
 

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

i. Foram registradas 19 (dezenove) 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. Algumas ocorrências ainda demandam acompanhamento. 
A documentação relativa a cada ocorrência está arquivada em poder da 
Compliance Officer. 

 
VII. Relatos 
 

i. Em maio, Giovanna Barbieri assumiu a posição de Compliance Officer, 
substituindo Patrícia Rossi. 

 
 

São Paulo, 25 de junho de 2020. 
 
 
 

 
Giovanna Costa Barbieri 

Compliance Officer 


