
	  

CÓDIGO	  DE	  CONDUTA	  DO	  MEBB	  
	  
1.	  Apresentação	  
	  
Para	  orientar	  na	  conduta	  do	  Movimento	  Empresarial	  pela	  Biodiversidade	  -‐	  
Brasil,	  fazendo	  cumprir	  sua	  missão	  de	  mobilizar	  lideranças	  de	  diversos	  
segmentos	  da	  sociedade	  e	  promover	  diálogo	  e	  cooperação	  para	  construir	  e	  
articular	  ações	  visando	  à	  conservação	  e	  uso	  sustentável	  da	  biodiversidade	  foi	  
instituído	  o	  Código	  de	  Conduta	  do	  MEB-‐Brasil.	  
	  
Este	  Código	  estabelece	  princípios	  e	  regras	  que,	  após	  aprovados	  em	  Plenária	  
Geral	  por	  maioria	  simples	  dos	  membros	  do	  Movimento,	  são	  de	  observância	  
obrigatória	  a	  todos	  os	  membros	  do	  MEB-‐Brasil.	  
	  
2.	  Valores	  e	  Compromissos	  são	  valores	  fundamentais:	  
	  
I.	  Ética;	  
II.	  Transparência;	  
III.	  Cooperação;	  
IV.	  Conservação	  e	  Uso	  Sustentável	  da	  Biodiversidade.	  
	  
São	  compromissos	  fundamentais:	  
	  
Conforme	  estabelecidos	  no	  Estatuto	  do	  MEB-‐Brasil.	  
	  
3.	  Vedações	  
	  
É	  vedado	  aos	  membros:	  
	  
I.	  Desrespeitar	  os	  valores	  e	  compromissos	  expressos	  no	  presente	  Código	  de	  
Conduta,	  no	  Estatuto	  e	  na	  Carta	  de	  Compromisso	  do	  MEB-‐Brasil	  
II.	  Usar	  a	  denominação,	  a	  marca	  e/ou	  a	  logomarca	  do	  MEB-‐Brasil	  em	  
desconformidade	  ao	  procedimento	  de	  Comunicação,	  Declarações	  e	  Utilização	  da	  
Marca	  pelos	  membros;	  
III.	  Não	  atender	  ou	  desenvolver	  atividades	  consideradas	  ilícitas	  pela	  legislação	  
brasileira	  em	  vigor;	  IV.	  Figurar	  no	  "Cadastro	  de	  empregadores	  que	  tenham	  
mantido	  trabalhadores	  em	  condições	  análogas	  à	  de	  escravo"	  (lista	  suja	  do	  
trabalho	  escravo,	  atualmente	  regulada	  pela	  Portaria	  540/2004	  do	  Ministério	  do	  
Trabalho	  e	  Emprego);	  
V.	  Praticar	  ilícitos/infrações	  e/ou	  crimes	  ambientais	  previstos	  na	  legislação	  em	  
vigor,	  constatados	  em	  processo	  judicial	  com	  decisão	  definitiva.	  Nos	  casos	  em	  que	  
houver	  pelo	  infrator	  um	  Plano	  de	  Adequação	  de	  Conduta	  formalizado,	  com	  
prazos	  estabelecidos,	  este	  poderá	  solicitar	  ao	  Comitê	  Executivo	  (CE)	  a	  sua	  
permanência	  no	  MEB,	  que	  poderá	  ser	  deferido	  de	  forma	  fundamentada	  pelo	  CE.	  
	  
	  
	  
4.	  Gestão	  de	  conflitos	  



	  

	  
Qualquer	  pessoa	  (jurídica	  ou	  física,	  membro	  do	  MEB-‐Brasil	  ou	  não)	  poderá	  
solicitar	  esclarecimentos	  ou	  denunciar	  atos	  e	  atividades	  de	  membros	  do	  
Movimento	  que	  desrespeitem	  o	  presente	  Código	  de	  Conduta	  e/ou	  a	  Carta	  de	  
Compromisso	  do	  MEB-‐Brasil.	  O	  mesmo	  realizar-‐se-‐á	  por	  meio	  de	  
encaminhamento	  de	  documento	  ao	  CE,	  no	  qual	  deverá	  constar	  de	  forma	  clara	  e	  
objetiva	  a	  justificativa	  para	  os	  questionamentos	  ou	  denúncia	  em	  curso.	  Este	  
encaminhamento	  deverá	  ocorrer	  através	  de	  envio	  de	  formulário	  de	  denúncia	  do	  
MEB-‐Brasil	  preenchido	  via	  carta	  ou	  e-‐mail	  ao	  secretariado	  do	  CE	  
(secretariaexecutiva@mebbrasil.org.br).	  
	  
O	  documento	  deverá	  ser	  assinado	  pela	  pessoa	  física	  ou	  representante	  legítimo	  da	  
pessoa	  jurídica	  responsável	  pela	  ação,	  incluindo	  também	  dos	  devidos	  contatos	  
(endereço	  postal,	  e-‐mail	  e	  telefone).	  Ao	  solicitar	  esclarecimento	  ou	  realizar	  
denúncia,	  o	  autor	  deverá	  indicar	  os	  itens	  do	  Código	  de	  Conduta	  
e/ou	  da	  Carta	  de	  Compromisso	  do	  MEB-‐Brasil	  que	  foram	  descumpridos,	  sob	  
pena	  da	  denúncia	  ser	  considerada	  vazia.	  
	  
As	  informações	  referentes	  ao	  denunciante	  serão	  mantidas	  em	  sigilo	  pelo	  CE,	  que	  
será	  responsável	  pelo	  encaminhamento	  de	  solicitação	  de	  esclarecimento	  ao	  
membro	  alvo	  de	  acusação.	  A	  partir	  da	  denominação	  dos	  pedidos	  de	  
esclarecimento	  e	  denúncias	  será	  conferido	  aos	  membros	  o	  direito	  de	  resposta.	  
A	  resposta	  à	  denúncia	  deverá	  cumprir	  com	  o	  procedimento	  de	  Gestão	  de	  
Conflitos.	  
	  
Se	  o	  pedido	  de	  esclarecimento	  ou	  denúncia	  envolver	  membro	  do	  CE,	  este	  será	  
automaticamente	  impedido	  de	  participar	  do	  processo,	  ficando	  impossibilitado	  de	  
participar	  como	  relator	  ou	  de	  manifestar-‐se	  sobre	  o	  eventual	  encaminhamento	  
do	  processo,	  exceto	  em	  momento	  de	  apresentação	  de	  documentos	  de	  
esclarecimento	  ou	  defesa,	  conforme	  solicitado	  pelo	  CE.	  
	  
O	  CE	  pautará	  todas	  as	  suas	  análises	  nos	  princípios	  constitucionais	  de	  presunção	  
de	  inocência,	  devido	  processo	  legal,	  ampla	  defesa	  e	  dignidade	  da	  pessoa	  humana,	  
entre	  outros.	  
	  
5.	  Penalidades	  aplicáveis	  
	  
Sempre	  que	  a	  conduta	  de	  um	  membro	  for	  denunciada	  como	  infração	  a	  este	  
Código	  e	  à	  Carta	  de	  Compromisso	  do	  MEB-‐Brasil,	  o	  caso	  será	  avaliado	  pelo	  CE,	  
que	  adotará	  as	  medidas	  abaixo	  previstas,	  no	  prazo	  de	  até	  15	  (quinze)	  dias,	  
conforme	  a	  gravidade	  do	  ato/fato:	  
	  
I.	  Propor	  advertência	  por	  escrito,	  no	  caso	  das	  condutas	  descritas	  nos	  incisos	  I	  e	  II	  
do	  Item	  3	  do	  presente	  Código	  de	  Conduta;	  
II.	  Solicitar	  esclarecimento,	  por	  escrito,	  perante	  os	  membros	  do	  MEB-‐Brasil,	  no	  
caso	  das	  condutas	  descritas	  nos	  incisos	  I,	  II,	  III,	  IV	  e	  V	  do	  Item	  3	  do	  presente	  
Código	  de	  Conduta;	  



	  

III.	  Propor	  suspensão	  de	  participação	  nas	  atividades	  do	  MEB-‐Brasil,	  no	  caso	  das	  
condutas	  descritas	  nos	  incisos	  III,	  IV	  e	  V	  do	  Item	  3	  do	  presente	  Código	  de	  
Conduta;	  
IV.	  Encaminhar	  proposta	  de	  exclusão	  ao	  CE,	  com	  suspensão	  prévia	  até	  decisão	  
final,	  no	  caso	  das	  condutas	  descritas	  nos	  incisos	  III,	  IV	  e	  V	  do	  Item	  3	  do	  presente	  
Código	  de	  Conduta.	  
	  
Da	  decisão	  que	  decretar	  a	  exclusão	  do	  membro,	  caberá	  recurso,	  por	  escrito	  e	  
com	  efeito	  suspensivo,	  ao	  CE,	  no	  prazo	  de	  15	  (quinze)	  dias,	  contado	  da	  data	  em	  
que	  o	  signatário	  for	  notificado	  de	  sua	  exclusão.	  
	  
A	  exclusão	  será	  considerada	  definitiva	  se	  o	  membro	  excluído	  não	  apresentar	  
recurso	  conforme	  descrito	  no	  Procedimento	  de	  Gestão	  de	  Conflito	  ou	  nos	  casos	  
em	  que	  a	  infração	  denunciada	  se	  confirme	  e	  caracterize	  má	  conduta	  intencional,	  
não	  cabendo	  ajuste	  de	  conduta,	  ou	  falta	  de	  interesse	  do	  membro	  em	  se	  adequar.	  
	  
6.	  Tomada	  de	  Decisões	  
	  
6.1	  Cada	  instância	  deverá	  tomar	  decisões	  de	  acordo	  com	  as	  funções	  
estabelecidas	  no	  Estatuto	  do	  
MEBB	  e	  de	  acordo	  com	  os	  procedimentos	  oficiais	  pré-‐estabelecidos.	  
	  
6.2	  Apenas	  os	  membros	  presentes,	  conforme	  estabelecido	  em	  Estatuto,	  nas	  
instâncias:	  Plenária,	  Reunião	  do	  Comitê	  Executivo	  e	  Reunião	  de	  Subcomitê	  terão	  
direito	  a	  voto.	  
	  
6.3	  Reuniões	  de	  Comitê,	  Subcomitês	  e	  Grupos	  de	  Trabalho	  podem	  ser	  
substituídas	  por	  reuniões	  virtuais	  via	  telefone	  e/ou	  videoconferências,	  desde	  
que	  todos	  os	  membros	  possam	  ser	  ouvidos	  e	  ouvir	  os	  demais	  membros.	  
	  
6.4	  Os	  tópicos	  a	  serem	  decididos	  pelo	  CE	  podem	  ser	  submetidos	  para	  
conhecimento	  e/ou	  aprovação	  via	  e-‐mail	  aos	  integrantes	  do	  CE.	  Neste	  caso,	  o	  
pedido	  de	  aprovação	  deve	  ser	  encaminhado	  no	  modelo	  estabelecido	  pelo	  CE,	  
com	  prazo	  mínimo	  de	  7	  (sete)	  dias	  para	  resposta.	  O	  silêncio	  será	  considerado	  
como	  aprovação	  no	  final	  do	  prazo	  estipulado.	  
	  
	  
7.	  Dissolução	  
	  
A	  dissolução	  do	  MEB-‐Brasil	  poderá	  ser	  considerada	  sob	  decisão	  unânime	  da	  
Plenária	  Geral,	  caso	  haja	  participação	  de	  todas	  as	  empresas	  membros.	  As	  
instituições	  parceiras	  não	  terão	  direito	  de	  voto	  nesta	  pauta,	  podendo	  se	  
manifestar	  em	  momento	  anterior	  à	  votação.	  
Este	  Código	  de	  Conduta	  é	  parte	  integrante	  do	  Plano	  de	  Governança	  que	  rege	  o	  
MEB-‐Brasil.	  


