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promove, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, o IV Congresso In-
ternacional CBMA de Arbitragem, trazendo o tema ‘Um diálogo entre 
vários stakeholders: What is not in the rules?’. O evento contará com a 
participação de 53 palestrantes nacionais e estrangeiros, permitindo o 
debate e análise da arbitragem nos cenários brasileiro e internacional. 
O primeiro dia da programação será dedicado às discussões práticas no 
âmbito da arbitragem; O segundo dia terá uma abordagem mais teórica 
destacando a visão do judiciário e a arbitragem no direito societário. 
Saiba mais em: (bit.ly/ivcbma2019).

E - Direito Processual 
O Congresso de Direito Processual Penal Coletivo, promovido pela As-
sociação Paulista do Ministério Público, ocorre na segunda-feira (24), 
na Faculdade de Direito da USP, a partir fas 8h30. Os painéis contam 
com palestras de profi ssionais da área do Direito, professores, juristas 
e jornalistas. A ideia é tratar de temas acadêmicos de forma prática, 
projetando novas formas de pensar e fazer Direito, tendo como base os 
quase 35 anos da Lei 7347/85. O evento é aberto ao público, com  en-
trada gratuita. As inscrições devem ser feitas pelo e-mail: (academico@
apmp.com.br).

F - Contratando Profi ssionais 
A Truckpad, empresa que lançou em 2014 o mais conhecido aplicativo 
para contratação de fretes do país, anuncia a abertura de 80 novas 
vagas para atuação em sua sede, na Vila Olímpia. Os postos são para 
áreas de tecnologia, recursos humanos, operações, marketing, vendas e 
atendimento ao cliente, e a empresa oferece uma série de benefícios aos 
novos funcionários, entre eles planos de saúde e odontológico, auxílio 
à universidade ou curso de idiomas e auxílio creche, entre outros. Para 
quem não está tão familiarizado com o setor de transporte de cargas, 
na prática, o Uber liga motoristas de carro de passeio a usuários que 
precisam se deslocar, assim como o Truckpad liga motoristas de cami-
nhões às cargas. Confi ra mais detalhes no site: (https://jobs.kenoby.
com/truckpad).

G - Pesquisa Científi ca
Pesquisadores podem inscrever pesquisas científi cas relacionadas à 
descoberta da causa e cura da esclerose lateral amiotrófi ca (ELA) e 

A - Preparatório para o Enem 
Para quem quer se preparar, mas não tem tempo e nem dinheiro para 
investir em aulas extras e cursos particulares, há a opção do Pré-Enem a 
Distância Uninter. O aluno pode estudar no ritmo que quiser e onde estiver 
as disciplinas contempladas na prova, bem como conteúdos cobrados nas 
edições anteriores, além de contar com aulões de reforço, tutoria on-line e 
até simulados comentados, gratuitamente. O projeto, que é uma parceria 
do Centro Universitário Internacional Uninter com o Eureka, chega ao 
sexto ano com material atualizado, cerca de 350 videoaulas e aulões de re-
dação presenciais e on-line. Inscrições: (https://www.uninter.com/enem/). 

B - Leite em Pó
O Shopping Center 3 abre o seu espaço para ações solidárias e espera um 
saldo bastante positivo, graças ao enorme contingente de frequentadores 
que passam diariamente em seus corredores. Até 31 de julho, o centro 
de compras recebe, no Piso Paulista, doações de leite em pó que serão 
destinadas a crianças de até 13 anos com HIV/AIDS e assistidas pela 
Associação VER - Voluntariado Emílio Ribas, uma ONG que presta apoio 
humanitário aos pacientes e familiares do Instituto de Infectologia Emílio 
Ribas. O programa “Leite em Pó” objetiva proporcionar reforço nutri-
cional e melhorar a adesão ao uso de antirretrovirais pelas crianças em 
tratamento clínico. Outras informações: (www.shoppingcenter3.com.br).

C - Saúde em Transformação 
Discutir o impacto que a transformação digital tem sobre o setor de 
saúde, o futuro da saúde e o papel da medicina diagnóstica no ciclo de 
cuidados do paciente. Esse é o objetivo do 4º FILIS – Fórum Interna-
cional de Lideranças de Saúde, promovido pela Associação Brasileira 
de Medicina Diagnóstica (Abramed). Acontece no dia 30 de agosto, 
no Instituto Tomie Ohtake, das 8h30 às 17h30. Com o tema “Medicina 
Diagnóstica: mais valor para um sistema de saúde em transformação”, a 
quarta edição do FILIS será ainda mais inovadora com a oferta de mais 
conteúdo para o desenvolvimento da cadeia de saúde. Mais informações: 
(www.abramed.org.br/fi lis/).

D - Análise da Arbitragem
Nos dias 8 e 9 de agosto, o Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem 

concorrer ao Prêmio Paulo Gontijo. O vencedor receberá US$ 20 mil 
e uma medalha de honra ao mérito, além de ganhar direito à partici-
pação em eventos internacionais da European Network to Cure ALS e 
apresentará a tese vencedora no 30º Simpósio Internacional de ELA. 
Desde 2011, o prêmio é concedido anualmente pelo Instituto Paulo 
Gontijo e conta com a parceria internacional da MND Association, da 
Internacional Alliance of ALS/MND Associations e da Encals, além de 
toda a comunidade científi ca internacional. Mais informações: (www.
ipg.org.br/ipg/o-premio/lan/br).

H - Convenção dos Lojistas 
Entre 17 e 20 de outubro, a ederação das Câmaras de Dirigentes Lojistas 
do Estado de São Paulo promove a 43ª Convenção dos Lojistas. O encontro 
terá como tema central “A retomada do crescimento” e contará com a 
presença do jornalista, Caco Barcellos, o historiador, Marco Antônio Villa 
e o velejador, Lars Grael, que irão atuar como palestrantes. O evento 
objetiva mostrar as atualizações para o setor varejista, como a mudança 
de cenário, novas atribuições e tecnologias para o segmento, além de 
incentivar práticas que possam contribuir para o seu crescimento. A 
convenção será realizada no Hotel Monte Resort, em Águas de Lindóia. 
Para mais informações, acesse: (http://www.fcdlesp.org.br/).

I - Construção Sustentável
O LafargeHolcim Awards busca projetos que combinem soluções de 
construção sustentável com excelência arquitetônica, e está aberto para 
inscrições oferecendo um total de 2 milhões de dólares em prêmios em 
dinheiro a projetos e conceitos de arquitetura, engenharia, planejamento 
urbano, materiais e tecnologia de construção e áreas relacionadas. A 
categoria principal inclue projetos de construção sustentável em um 
estágio avançado, com alta probabilidade de realização; já a categoria 
Next Generation, busca conceitos de design visionário e ideias arroja-
das em um estágio preliminar de design. Um guia com o passo-a-passo 
explica o processo em detalhes e mostra como se inscrever por meio 
do link (www.lafargeholcim-awards.org).

J - Gestão de Energia 
O futuro da indústria não está apenas atrelado à diminuição de despe-
sas, mas principalmente à redução do impacto ambiental decorrente 
das suas operações. Com o objetivo de capacitar profi ssionais para 
essa demanda da sociedade e do mercado de trabalho, a FECAP, em 
parceria com a Câmara Brasil-Alemanha, oferta o curso de European 
Energy Manager – Pós-Graduação em Gestão de Energia. As disciplinas 
visam qualifi car os participantes de modo teórico e prático no que diz 
respeito à redução do consumo energético em instalações comerciais e 
industriais. O curso, desenvolvido por engenheiros alemães e com me-
todologia também alemã, garante dupla certifi cação. Mais informações: 
(https://www.eurem.com.br/#curso).
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O empresário, ao 

desenvolver sua 

atividade, muitas vezes 

se coloca em situações 

de risco que são por ele 

desconhecidas

Minúcias da legislação 
tributária, aspectos 
previdenciários, cui-

dados ao participar de licita-
ções, comunicações exigidas 
às autoridades fazendárias, 
necessidade de licenças am-
bientais, rotinas trabalhistas, 
dentre tantas outras hipóteses, 
podem criar ou elevar o risco de 
problemas relacionados a prá-
tica de infrações, inclusive no 
âmbito penal. Na maioria dos 
casos somente a experiência 
empresarial não resolve. 

É necessário que providên-
cias de natureza técnica sejam 
tomadas para evitar a prática 
de infrações penais. Desde 
1990 houve uma infl ação legis-
lativa penal, responsável pela 
criação de normas penais que 
podem recair sobre a atividade 
empresarial. Sonegação fi scal, 
apropriação indébita previden-
ciária, fraude em licitações, 
crimes ambientais e lavagem 
de capitais são exemplos de de-
litos cuja incidência é passível 
de verifi cação nesse contexto.

Além disso, é de fácil cons-
tatação que os órgãos estatais 
de fi scalização e de apuração 
criminal atuam em conjunto, 
com o emprego de recursos 
e instrumentos cada vez mais 
efi cazes. O simples cruzamen-
to de dados e informações 
pode revelar a existência de 
um ilícito, cuja investigação 
poderá ser aprofundada no 
passo seguinte. Fato é que na 
imensa maioria dos casos o 
acompanhamento técnico das 

rotinas das empresas poderia 
evitar a prática desses crimes.

É nessa perspectiva que se 
propõe o compliance crimi-
nal. O grande diferencial é 
atuar na prevenção, antes da 
prática de delito, evitando a 
sua ocorrência. Enquanto a 
atuação tradicional na esfera 
penal repousa sobre o fato já 
praticado, o compliance cri-
minal possui o escopo de se 
antecipar a essa ocorrência. Na 
medida em que uma situação 
de risco é detectada, o profi s-
sional alertará sobre o dano 
potencial daquela prática, e 
trará soluções, sem que haja 
prática de infração penal.

Sendo assim, a aplicação do 
compliance criminal repousa 
sobre um trinômio: preven-
ção, detecção e remediação. 
A orientação técnica e efetiva 
pode fazer com que o empre-
sário, bem como a própria 
empresa, deixe de passar por 
dissabores na justiça criminal. 
É certo que após a prática do 
delito o desgaste será muito 
maior, seja no âmbito da cre-
dibilidade e da reputação da 
fi rma, seja do ponto de vista 
econômico. 

E principalmente no que se 
refere a eventuais consequên-
cias penais, que podem variar 
desde a homologação de uma 
transação penal ou até mesmo 
chegar a uma condenação, com 
imposição de pena e perda 
da primariedade. Ademais, a 
preocupação da empresa em 
seguir parâmetros éticos e le-
gais lhe confere confi abilidade. 

A cultura da autorregulação 
é salutar e pode afastar uma sé-
rie de complicações no futuro.

(*) - É especialista em Direito Penal
e Processual Penal;

(**) - É professor universitário,
Doutor, Mestre e Graduado

em Direito pela PUC/SP.

Daniela Polidoro Knippel (*) e Edson Luz Knippel (**)

A ideia do CEO do Face-
book, Mark Zuckerberg, 
é “simplificar o mais 

possível as transações fi nan-
ceiras para todas as pessoas do 
mundo, onde quer que vivam, 
tenham ou não uma conta 
bancária”.

“Com o Libra nós aspiramos 
tornar mais fácil para todos 
enviar e receber dinheiro, assim 
como usar nossos aplicativos 
para compartilhar instantane-
amente mensagens e fotos”, 
escreveu em uma publicação na 
rede social. O novo projeto, que 
deve fi car disponível a partir 
de 2020, promete um sistema 
seguro de pagamento com base 
no blockchain, tecnologia que 
registra todas as operações 
virtuais mundo afora.

“Dinheiro móvel aumenta 
a segurança e isso é, particu-
larmente, importante para as 
pessoas que não têm acesso a 
bancos tradicionais. Há cerca de 
um bilhão de pessoas que não 
têm conta bancária, mas têm um 
telefone celular”, acrescentou 
Zuckerberg. A gigante tecnoló-

Segundo Zuckerberg, nova moeda global deve ser lançada em 2020.

De acordo com o Perfor-
mance Ranking of Scientific 
Papers for World Universities 
2019, elaborado pela Univer-
sidade Nacional de Taiwan 
(NTU), a USP é a 51ª melhor 
universidade do mundo. Em-
patada com a Universidade 
de Manchester (EUA), a 
USP subiu uma posição em 
relação ao ano passado e con-
tinua sendo a universidade 
latino-americana mais bem 
classificada. 

Outras seis instituições brasi-
leiras foram classifi cadas entre 
as 500 melhores no ranking 
geral: a Unicamp, classifi cada 
em 301º lugar; a Unesp, em 327º; 
a UFRJ, em 350º; a UFRGS, 
em 407º; a UFMG) em 418º; e 
a Unifesp, em 498º. A primeira 
colocada foi a Universidade 
de Harvard, seguida pela Uni-
versidade de Stanford e pela 
Universidade Johns Hopkins, 
empatadas no segundo lugar 
(Jornal da USP).

A Justiça de São Paulo acei-
tou o pedido de recuperação 
judicial do Grupo Odebrecht. 
A holding controladora e mais 
19 empresas do grupo deve-
rão apresentar um plano de 
recuperação em até 60 dias. 
Serão renegociadas dívidas 
em um total de R$ 51 bilhões, 
excluindo dívidas entre as 
próprias empresas do grupo e 
que não podem ser negociadas 
dessa forma, como créditos 
trabalhistas. O montante total 
de dívidas chega a R$ 83,6 
bilhões.

A administração judicial será 
feita pela Alvarez & Marsal. O 
juiz João de Oliveira Rodrigues 
Filho, da 1ª Vara de Falências, 
determinou prazo de 15 dias 
para que sejam apresentadas 
divergências sobre as dívidas 
colocadas no processo. O ma-
gistrado também suspendeu 

O grupo Odebrecht, que chegou a ter mais de 180 mil 

empregados há cinco anos, hoje conta com 48 mil.
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Facebook anuncia criação da 
Libra, sua própria criptomoeda
A empresa norte-americana Facebook anunciou ofi cialmente ontem (18) a criação de sua própria 
criptomoeda, a Libra, que servirá para transações e será integrada em suas plataformas digitais, como 
WhatsApp e Messenger, além de um aplicativo independente

gica ainda apresentou a partici-
pação de cerca de 30 empresas, 
como Visa, Mastercard, PayPal, 
Uber, Spotify e a operadora de 
telefonia Vodafone. De acordo 
com o Facebook, estes parceiros 
vão contribuir para a criação de 
um sistema “seguro, escalável e 
de credibilidade confi ável”.

Além disso, a empresa anun-
ciou a subsidiária independente 

Calibra, que fornecerá serviços 
para enviar, gastar e armazenar 
a Libra por meio de uma carteira 
digital que estará disponível no 
WhatsApp, no Messenger e em 
um aplicativo independente, 
e “será regulada como outros 
provedores de serviços de 
pagamento ”.

“Com o tempo, esperamos 
oferecer mais serviços a pessoas 

e negócios, como pagar contas 
com um botão, comprar café es-
caneando um código ou usando 
o transporte público local sem 
ter que carregar dinheiro ou 
cartão”, explicou Zuckerberg. A 
empresa ressaltou que promete 
adotar medidas para proteger 
a privacidade de todos os 
usuários da sua carteira digital 
(ANSA).

USP é classifi cada como a
51ª melhor do mundo

Justiça aceita pedido de 
recuperação judicial da Odebrecht

todas as execuções judiciais 
contra as empresas como forma 
de proteger as operações das 
companhias. 

Foram protegidas as partici-
pações societárias em empresas 
fora do acordo, como a Braskem 

e da Ocyan, que atuam nos 
ramos petroquímico e de per-
furação de petróleo. O grupo 
Odebrecht, que chegou a ter 
mais de 180 mil empregados 
há cinco anos, hoje conta com 
48 mil (ABr). 

Infl ação do 
aluguel é de 
6,46% em
12 meses

O Índice Geral de Preços-
-Mercado (IGP-M), usado 
no reajuste dos contratos de 
aluguel, registrou 0,75% na 
segunda prévia de junho. A taxa 
é superior ao apurado na segun-
da prévia de maio (0,58%), de 
acordo com dados divulgados 
ontem (18), no Rio de Janeiro, 
pela Fundação Getulio Vargas 
(FGV).

Com a prévia de junho, o IGP-
-M acumula infl ação de 4,33% 
no ano e de 6,46% em 12 meses. 
A alta da taxa de maio para 
junho foi puxada pelos preços 
no atacado, já que o Índice de 
Preços ao Produtor Amplo, que 
mede esse segmento, registrou 
infl ação de 1,15% na segunda 
prévia de junho, acima do 0,72% 
de maio.

O Índice de Preços ao Con-
sumidor, que mede o varejo, 
teve defl ação (queda de preços) 
de 0,05% em junho. Em maio, 
havia registrado alta de 0,4%. 
Já o Índice Nacional de Custo 
da Construção fi cou estável em 
junho, depois de uma infl ação 
de 0,06% em maio (ABr).


