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RELATÓRIO SEMESTRAL - 01/2022 
 
 
O presente relatório tem como objetivo reunir os principais acontecimentos de janeiro a junho 
de 2022, levando em consideração, principalmente, as reuniões da Comissão Permanente de 
Compliance (CPC) e o que a Compliance Officer reportou durante o referido período: 
 
 
 Políticas e procedimentos: 

 
a. Padrões de conduta:  

 
i. Atualizações do Código de Ética e Conduta (CEC) e das políticas realizadas em janeiro, 

maio e junho de 2022; 
ii. Publicação dos documentos em janeiro, após aprovação das alterações pela CPC. 

 
 Treinamentos e comunicação: 

 
a. Treinamentos: 

 
i. Introdução ao Compliance:  

 
1. Público-alvo: novos integrantes do escritório; 
2. Frequência mensal; 
3. Realizados em 20/01, 25/02, 29/03, 29/04, 26/05, 29/06 

 
ii. Liderança jurídica e administrativa: 

 
1. Público-alvo: Líderes jurídicos e administrativos; 
2. Frequência semestral; 
3. Realizado em 11/05. 

 
iii. Treinamento Semestral de Compliance: 

 
1. Público-alvo: todos colaboradores; 
2. Frequência semestral; 
3. Postergado para 21/08. 

 
iv. Correspondentes 

 
1. Público-alvo: correspondentes contratados pelo escritório; 
2. Frequência semestral; 
3. Realizado em 12/01 e 24/06. 

 
 

 



b. Comunicação: 
 
i. Interna 

 
1. Boletins informativos circulados por e-mail quando da publicação de notícias 

relacionadas a temas anticorrupção, proteção de dados e integridade; 
2. Mensagens mensais de integridade circuladas por e-mail; 
3. do 

Programa de Compliance VLM; 
4. Plano de fundo de tela atualizado mensalmente. 

 
ii. Externa  

 
1. Boletins e mensagens mensais foram publicadas também na página do LinkedIn 

do VLM; 
2. Publicações no LinkedIn do VLM sobre temas de Compliance e sobre os grupos 

de estudos apresentados. 
 
 Eventos: 

 
a. internos 

 
i. Semana LGPD VLM  26/01 a 28/01; 

ii. Reuniões da Comissão Permanente de Compliance ocorreram nas datas: 19/01; 
31/01, 10/02, 01/04, 29/04, 27/05 e 04/07/2022; 

iii. Grupo de Estudos de Compliance: 
 

1. 10/02: Compliance e o esporte 
2. 03/03: ESG e Compliance 
3. 07/04: Blockchain e LGPD 
4. 05/05: Compliance nos Contratos 
5. 02/06: Casos reais de Corrupção 

 
b. Eventos externos 

 
i. Comissão de Compliance IASP: 28/01, 22/02, 07/04, 29/04, 31/05, 30/06; 

ii. Instituto Ethos: Roda de Diálogo: 23/03, 13/04 e 26/04. 
 
 Ocorrências: 

 
No primeiro semestre de 2022, foram realizados 25 relatos através dos canais de compliance do 
VLM. 

 
i. Foram registradas o total de 25 ocorrências no segundo semestre de 2022, 

sendo que algumas em caráter sigiloso e outras para esclarecimento de 
dúvidas.  

ii. As ocorrências foram analisadas, investigadas e tratadas, aplicando-se a 
penalidade correspondente ou as providências cabíveis em cada caso.  

iii. Algumas ocorrências ainda demandam de acompanhamento. A 
documentação relativa a cada ocorrência está arquivada em poder da 
Compliance Officer. 

 



 Cadastro e Due Diligence de terceiros: 
 

i. Foram realizadas 6 pesquisas de terceiros, onde todas as 
empresas/organizações pesquisadas possuíam baixo risco para contratação, 
sendo a contratação recomendada.  

ii. O histórico das informações de contratação está em poder da Compliance 
Officer. 

 
 Relatos/Certificações  

 
i. O escritório foi certificado pelo ISO:ABNT 37001/2017; 

ii. Em junho, em razão da saída da colaboradora Isabelle Donzelli, a Compliance 
Officer passou a ser Letícia Silva Mesquita, advogada e membro da equipe 
jurídica do escritório.  

 
 

São Paulo, 04 de julho de 2022. 
 
 
 
 

 
Letícia Silva Mesquita 

Compliance Officer 






