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APRESENTAÇÃO

No país do futebol, torcer e jogar bola significam 
muito mais do que lazer ou profissão, significam 
impor padrões de comportamento, pois o futebol 
é esporte que se faz fora e dentro dos gramados. 
Milhares de jovens de todo o país se inspiram em 
nossos atletas, nos seus cortes de cabelo, nos seus 
dribles, em suas histórias e é por estes jovens que, 
o Cruzeiro Esporte Clube (CEC) quer criar uma 
nova Nação. 
Assim, atento à legislação nacional e internacional, 
aos normativos da Federação Mineira de Futebol 
(FMF), Confederação Brasileira de Futebol (CBF), 
Conmebol e Federação Internacional de Futebol 
(FIFA), que impõem a cada novo dia novos 
parâmetros de conduta, com vista a coibir o mal 
maior; a corrupção, que corrói e destrói a nossa 
sociedade e o nosso país que o CEC se lança hoje 
como o primeiro Clube mineiro a ser exemplo de 
boa conduta e ética. 
Desta forma, lançamos nosso Código de Ética e 
Conduta - “Código de Conduta 5 estrelas”, que 
nasce com o propósito de estabelecer diretrizes 
mínimas de condutas a serem respeitadas por 
dirigentes, colaboradores, atletas, comissão 
técnica, torcedores, patrocinadores, prestadores 
de serviços, fornecedores e todas as pessoas que, 
direta ou indiretamente, se relacionam com o CEC. 
Novos tempos se aproximam e desde logo o 
Cruzeiro quer estar preparado para eles e, por isso, 
convidamos a todos a se unirem a nós neste novo 
momento. 
Desde logo, ressaltamos que a observância ao 
disposto neste Código não afasta o estrito respeito 
ao disposto na legislação nacional e internacional 
e outros normativos referentes ao futebol.
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1.1 PRINCÍPIOS GERAIS E VALORES

Os princípios e valores do CEC devem 
ser observados por todos:

a. Valorização da vida, integridade 
física e moral, respeito à diversidade 
e atuação constante no repúdio a 
qualquer forma de discriminação;
b. Gestão e administração 
responsável dos recursos, garantindo 
desenvolvimento do futebol com 
responsabilidade social;
c. Atuação com profissionalismo, ética 
e probidade, perseguindo elevados 
padrões de excelência dentro e fora dos 
gramados;
d. Repúdio a todas as formas de 
fraude e corrupção, atuando em 
prol da moralidade, impessoalidade, 
transparência e legalidade;
e. Comprometimento sustentável com 
o meio ambiente, optando por práticas 
que minimizem o desperdício; 
f. Responsabilidade com a promoção 
de ambiente de trabalho seguro e 
saudável; 
g. Compromisso social na construção 
de uma sociedade mais igualitária e 
fraterna, incentivando e adotando 
políticas voltadas para este fim; 
h. Adoção de medidas em prol da 
paz e segurança no futebol, coibindo 
qualquer forma de violência, assédio ou 
coação; 
i. Respeito à legislação vigente e 
procedimentos internos; 
j. Proteção da informação, adotando 
padrões rígidos de sigilo e 
confidencialidade; 
k. Preservação da história e imagem 
do CEC, de seus dirigentes, atletas e 

colaboradores.

1.2 APLICABILIDADE 

Este Código de Ética e Conduta é aplicável a:

 
a. Todos os dirigentes do CEC, colaboradores 
e estagiários; 
b. Atletas profissionais, de base, atletas 
parceiros, comissão técnica e equipe médica; 
c. Prestadores de serviços, fornecedores, 
patrocinadores, parceiros e intermediários 
que, direta ou indiretamente, se relacionam 
com o Clube.

1.3 O TOM QUE VEM DE CIMA 

Pelas premissas do Programa de Compliance 
desenvolvido para o CEC, o tom estabelecido 
pela alta Administração é que norteará as 
principais decisões, devendo esta atender: 

a. Ao compromisso de ética e transparência 
em seus comportamentos cotidianos e, 
principalmente, quando representarem o 
CEC; 
b. Ao dever de exigir que todos adotem 
condutas pautadas na integridade; 
c. À busca pela preservação do nome, 
imagem e história do Cruzeiro Esporte Clube, 
compreendendo que estes são seu maior 
patrimônio; 
d. Ao dever de difundir e respeitar os 
princípios estabelecidos neste Código de 
Ética e Conduta.
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CONDUTAS A SEREM 
OBSERVADAS 

Com o objetivo de cumprir os desígnios 
estabelecidos neste Código de Ética e 
Conduta ficam estabelecidas condutas 
a serem observadas por todos aqueles 
abrangidos neste Código.

2.1 FAIR PLAY 

A ideia de jogo justo norteia o futebol 
desde os seus primórdios. Sendo assim, 
com a finalidade de concretizar esta 
filosofia, devem ser observadas as 
seguintes diretrizes: 

a. Atuação amparada no bom senso 
e respeito a jogadores, árbitros, 
torcedores e adversários;  
b. Afastamento da ocorrência de 
condutas antidesportivas; 
c. Observância ao disposto no Código 
Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD); 
d. Adoção de condutas em consonância 
com as regras estabelecidas pelo CEC, 
FMF, CBF e FIFA. 

2.2 CONFORMIDADE À LEGISLAÇÃO 
DE COMBATE À CORRUPÇÃO E 
LAVAGEM DE DINHEIRO 

O presente Código de Ética e 
Conduta visa trazer novos tempos ao 
futebol nacional e, assim, mantém 

compromisso com a legislação vigente 
no combate à corrupção e lavagem de 
dinheiro. Por serem intoleráveis, é dever 
de todos: 

a. Abster-se de oferecer, prometer, dar 
ou aceitar qualquer tipo de benefício 
pessoal ou econômico indevido, em 
função do cargo que exerce no Clube; 
b. Agir com transparência, legalidade e 
integridade em todos os compromissos 
e relações estabelecidas com agentes 
públicos, estabelecendo critérios claros 
e objetivos; 
c. Não ocultar ou dissimular a natureza, 
origem, localização, disposição, 
movimentação ou propriedade de bens, 
direitos ou valores provenientes, direta 
ou indiretamente, de infração penal ou 
os converter em ativos lícitos; 
d. Abster-se de utilizar de interposta 
pessoa física ou jurídica para ocultar 
ou dissimular seus reais interesses ou a 
identidade dos beneficiários dos atos 
praticados; 
e. Atuar em conformidade com o 
disposto nas leis de anticorrupção 
nacionais e internacionais, que regem 
as relações com agentes públicos em 
todas as esferas de poder; 
f. Abster-se de receber ou ofertar 
comissões ou promessas de 
recebimento de comissão para si ou 
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terceiros, salvo se expressamente 
admitido nas normas internas e com 
conhecimento da respectiva entidade;
g. Denunciar qualquer tentativa de 
oferecimento de recursos públicos 
ou exigências de pagamento para 
cumprimento de obrigações legais, 
mantendo-se a idoneidade dos 
compromissos firmados pelo Cruzeiro 
Esporte Clube. 

2.3 POLÍTICA ANTIPIRATARIA 

Todos os conteúdos fornecidos pelo 
CEC em seus canais digitais, como 
textos, fotos, vídeos, gifs e infográficos, 
são de propriedade exclusiva do 
Clube e seu uso é permitido apenas 
com finalidade editorial. O usuário do 
conteúdo deve: 

a. Realizar a menção de créditos em 
nome de “Cruzeiro Esporte Clube” ou 
marcação de suas contas oficiais nas 
redes sociais; 
b. Abster de utilizar os conteúdos para 
fins comerciais, publicitários, associar 

ou aplicar sobre materiais, salvo se 
devidamente autorizado;
c. Requerer prévia autorização para uso 
da marca CEC e atender ao disposto no 
Manual de Marca; 
d. Abster-se de reproduzir ou imitar, 
de modo que possa induzir em erro 
ou confusão o brasão do CEC sem 
autorização, no todo ou em parte, 
em marca, título de estabelecimento, 
nome comercial, insígnia ou sinal de 
propaganda; 
e. Abster de vender, expor ou oferecer 
à venda produtos assinalados com a 
marca Cruzeiro, sem prévia autorização; 
f. O CEC poderá celebrar contrato 
de licença para uso da marca, sem 
prejuízo de seu direito de exercer 
controle efetivo sobre as especificações, 
natureza e qualidade dos respectivos 
produtos ou serviços; 
g. Observar o disposto na legislação 
vigente sobre proteção e conteúdo de 
marca. 

2.4 OFERTA OU RECEBIMENTO DE 
VANTAGENS 

O CEC disciplina internamente a 
oferta e o recebimento de qualquer 
vantagem, sendo basilar que todos 
observem as seguintes diretrizes: 

a. Não são permitidas a oferta ou 
recebimento de presentes, favores ou 
quaisquer vantagens e benefícios que 
possam comprometer sua integridade; 
b. Apenas brindes promocionais sem 

LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992.
Art. 2° Reputa-se agente público, para 
os efeitos desta lei, todo aquele que 
exerce, ainda que transitoriamente ou 
sem remuneração, por eleição, nomeação, 
designação, contratação ou qualquer outra 
forma de investidura ou vínculo, mandato, 
cargo, emprego ou função nas entidades 
mencionadas no artigo anterior.
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valor comercial relevante e com a 
respectiva identidade visual, poderão 
ser aceitos ou enviados; 
c. Havendo a entrega de presentes, 
estes deverão ser imediatamente 
devolvidos. Diante da impossibilidade 
de devolução, os presentes deverão ser 
encaminhados ao Comitê de Ética, para 
que proceda a sua doação a entidade 
apoiada pelo CEC; 
d. Os custos relativos às viagens apenas 
poderão ser aceitos ou oferecidos se 
relacionados à execução da atividade 
profissional, devendo ser autorizados 
pelo setor responsável com observância 
dos padrões de razoabilidade. 
e. A concessão de ingressos deverá 
seguir os procedimentos disciplinados 
em instrumento normativo criado 
para este fim, que coibirá o desvio de 
finalidade dos atos promocionais, e sua 
utilização abusiva; 
f. O CEC adotará práticas de controle da 
utilização promocional de ingressos e 
permissões de acesso. Adotará também, 
práticas para coibir a venda ilícita de 
ingressos; 
g. A oferta e o recebimento de doações, 
de qualquer natureza, deverão ocorrer 
mediante registro em formulário 
próprio que será encaminhado ao 
Comitê de Ética para que seja verificada 
a sua viabilidade; 

2.5 PRESERVANDO OS INTERESSES 
DO CEC 

Com a finalidade de manter a 
integridade nas atuações do Cruzeiro 
Esporte Clube, todo conflito de 
interesses deve ser evitado, assim os 
usuários deste devem se abster das 
seguintes condutas: 

a. Divulgar ou fazer uso de informação 
privilegiada, em proveito próprio 
ou de terceiros, obtida em razão das 
atividades exercidas no CEC; 
b. Exercer atividade que implique a 
prestação de serviços ou a manutenção 
de relação de negócio com pessoa física 
ou jurídica que tenha interesse próprio 
em decisões do CEC; 
c. Exercer, direta ou indiretamente, 
atividade que em razão da sua natureza 
seja incompatível com as atribuições 
do cargo ou emprego, considerando-
se como tal, inclusive, a atividade 
desenvolvida em áreas ou matérias 
correlatas; 
d. Celebrar contrato com empresa 
da qual o dirigente, seu cônjuge 
ou companheiro, ou parentes, em 
linha reta, colateral ou por afinidade, 
até o terceiro grau, sejam sócios ou 
administradores, exceto no caso de 
contratos de patrocínio ou doação em 
benefício da entidade desportiva; 
e. Receber qualquer pagamento, 
doação ou outra forma de repasse de 
recursos oriundos de terceiros ou de 
empresa ou sociedade civil da qual o 

Mesmo sem intenção, o oferecimento e o 
recebimento de vantagens comprometem a 
boa condução do trabalho e de contratações. 
Procure o setor responsável ou o setor de 
Compliance sempre que precisar. 
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dirigente, seu cônjuge ou companheiro 
ou parentes, em linha reta, colateral ou 
por afinidade, até o terceiro grau, sejam 
sócios ou administradores, desde que, 
no prazo de até um ano, antes ou depois 
do repasse, tenham celebrado contrato 
com a entidade desportiva profissional; 
f. Receber presente de quem tenha 
interesse próprio em decisão do 
CEC fora dos limites e condições 
estabelecidas neste Código de Ética e 
Conduta. 

2.6 POLÍTICA DE PATROCÍNIO, 
DOAÇÕES E PERMUTA 

A ética aplicável às contratações se 
estende aos patrocínios, doações 
e permutas que são permitidos e 
utilizados apenas para promoção do 
Cruzeiro Esporte Clube, devendo-se 
observar que: 

a. Patrocínios, doações e permutas não 
podem ser utilizados como meio para 
obtenção de vantagens indevidas, 
seja para o Cruzeiro Esporte Clube, 
patrocinadores, doadores ou terceiros; 
b. As empresas que desejarem 
patrocinar o Cruzeiro Esporte Clube 
devem adotar práticas transparentes, 
abstendo-se ou coibindo a oferta ou 
recebimento de qualquer vantagem 

com a intenção de executar ou induzir 
ações ilegais; 
c. As informações relativas a patrocínios 
deverão ser apresentadas de forma clara 
e transparente e em conformidade com 
a legislação nacional e internacional; 
d. As doações realizadas por indivíduos 
ou empresas ao CEC deverão 
ocorrer mediante contrato escrito 
de doação, devidamente registrado 
no setor responsável e observada as 
formalidades legais; 
e. Não poderão ser ofertadas ou 
aceitas quaisquer vantagens como 
contrapartida à realização de doações. 

2.7 POLÍTICA DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE 
PRODUTOS 

Todos aqueles que desejarem prestar 
serviços ou fornecer produtos para o 
CEC deverão, previamente, ter ciência 
do disposto neste Código de Ética e 
Conduta:

 
a. Declarar ciência e anuência quanto 
às regras estabelecidas neste Código de 
Ética e Conduta e demais instrumentos 
normativos internos do CEC; 
b. Renunciar à participação em processo 
de contratação quando caracterizado o 
conflito de interesses; 
c. Atuar com sigilo e confidencialidade 
quanto às informações que venham a 
ter acesso a qualquer tempo, incluindo 
as fases anteriores e posteriores à 
contratação dos serviços; 

Caso tenha alguma dúvida ou não consiga 
compreender se a situação gera conflito de 
interesses, não deixe de procurar o setor de 
Compliance. 
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d. Atuar com dignidade e integridade 
no cumprimento de exigências legais, 
trabalhistas, ambientais, sanitárias e de 
segurança do trabalho; 

2.8 TRANSPARÊNCIA NAS 
NEGOCIAÇÕES DE ATLETAS 

Os preceitos estabelecidos neste 
Código de Ética e Conduta deverão 
nortear as relações negociais 
estabelecidas entre CEC, empresários, 
investidores e intermediadores com a 
finalidade de promover transparência 
e ética no futebol, assim devem ser 
observadas: 

a. A integridade e transparência 
das transações negociais realizadas, 
atendendo, rigorosamente, ao disposto 
na legislação tributária, fiscal e 
trabalhista, nacional e internacional; 
b. O princípio da boa-fé contratual, 
respeitando os termos pactuados e 
preservando as relações futuras; 
c. O atendimento ao disposto na 
legislação quanto ao registro de atletas 
e estabelecimento de seus direitos 
federativos e econômicos; 
d. O afastamento de práticas e condutas 
que possam ser caracterizadas como 
enriquecimento ilícito, desvio e 
lavagem de dinheiro. 

2.9 ÉTICA CONTÁBIL E 
TRANSPARÊNCIA FINANCEIRA 

Para preservação do Cruzeiro 
Esporte Clube, de seus parceiros, 
fornecedores, prestadores de serviço e 
patrocinadores, deverão ser adotadas 
as seguintes diretrizes contábeis: 

a. Os relatórios financeiros serão 
acompanhados por auditores 
especializados 
b. Qualquer movimentação financeira 
terá registro de forma transparente e 
completa, com base nos padrões legais; 
c. Os auditores terão independência em 
seus pareceres e relatórios, contando 
com amplo acesso para verificação das 
informações contábeis; 
d. Aqueles que mantém ou possam 
manter relação com as informações 
contábeis devem preservar o sigilo, 
discrição e veracidade da atuação. 
Firmando, quando solicitado, termo 
com esse propósito; 
e. Todos os que se relacionam com 
o CEC deverão realizar adequada 
declaração de rendimentos, bens ou 
serviços, nos termos da legislação 
vigente; 
f. As irregularidades, devidamente 
apuradas, serão reportadas aos 
órgãos responsáveis, garantindo a 
confiabilidade das informações. 

2.10 PROTEÇÃO E TRATAMENTO DE 
DADOS E INFORMAÇÕES 

A fim de preservar o sigilo das 
informações e dados que são 
fornecidos ao Cruzeiro Esporte Clube: 
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a. Todos devem manter a 
confidencialidade dos dados e 
informações a que venham a ter 
acesso por qualquer meio ou forma, 
em decorrência de suas atuações no 
Cruzeiro Esporte Clube; 
b. As pessoas autorizadas a ter acesso 
a informações privilegiadas guardarão 
confidencialidade, tratando o assunto 
apenas com seus pares e dentro do 
ambiente de trabalho; 
c. Documentos confidenciais e sigilosos 
deverão ser picotados antes de seu 
descarte em lixeiras; 
d. Todas as senhas de acesso são 
pessoais e intransferíveis, cabendo a 
cada um zelar por seu sigilo, reportando 
ao setor responsável qualquer 
irregularidade; 
e. Aqueles que não mais possuírem 
relações com o Cruzeiro Esporte Clube 
serão descadastrados de seus acessos, 
no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas, após comunicado oficial de seu 
desligamento; 
f. O CEC atenderá às exigências legais 
relativas ao tratamento de dados, 
disponibilizados por colaboradores, 
fornecedores, prestadores de serviços, 
torcedores, clientes e associados; 
g. O CEC adotará práticas de 
tratamento de dados nos termos 
previstos na legislação pertinente se 
comprometendo a obter o devido 
consentimento do titular dos dados e 
promover sua adequada identificação. 

Somos todos apaixonados pelo Cruzeiro 
Esporte Clube. As informações do CEC 
devem ser discutidas e mantidas com 
discrição, a preservação da informação 
também preserva o Clube.  

2.11 ACESSO AOS SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO 

O Cruzeiro Esporte Clube busca o 
desenvolvimento tecnológico de 
seus sistemas de informação, aliado 
a segurança e proteção dos dados, 
devendo ser observadas as seguintes 
condutas: 

a. Uso adequado de computadores e 
banco de dados; 
b. Uso restrito do e-mail institucional 
disponibilizado pelo Cruzeiro 
Esporte Clube apenas para assuntos 
profissionais; 
c. Não disponibilização a terceiros de 
senhas pessoais ou outras informações 
de acesso a dados do Cruzeiro Esporte 
Clube; 
d. Navegação segura e consciente 
aos sites e páginas da internet, sendo 
vedado acesso a conteúdo impróprio 
ou que exponha a risco a rede integrada 
de acesso do Cruzeiro Esporte Clube; 
e. Declaração de ciência do 
monitoramento interno de mensagens 
e acessos; 
f. Emissão de aviso de acesso remoto 
pelo setor de Tecnologia e Informação; 
g. Utilização apenas de softwares e 
aplicativos com licença regular de uso. 



COMPLIANCE CRUZEIRO 13

 

2.12 POLÍTICA DE SEGURANÇA DO 
TRABALHO 

O CEC busca proporcionar um ambiente 
seguro e saudável aos colaboradores, 
portanto, condiciona que todos 
respeitem os padrões normativos 
externos e internos exigidos, devendo, 
ainda, serem observadas as seguintes 
condutas: 

a. Adoção de rígidos padrões de 
controle de qualidade de alimentos, 
água e outros insumos disponibilizados 
aos colaboradores; 
b. Uso adequado pelos colaboradores 
dos equipamentos de proteção 
individual; 
c. Fiscalização ostensiva dos gestores 
quanto ao uso de equipamentos de 
proteção individual; 
d. Atendimento prioritário para 
questões que envolvam a saúde e 
segurança dos colaboradores; 
e. Realização periódica de treinamentos 
aos colaboradores sobre saúde, higiene 
e segurança no trabalho; 
f. Atendimento pelos colaboradores 
de convocações para treinamentos, 
palestras e instruções fornecidas por 
profissionais da saúde e segurança; 
g. Comprometimento com a 

apresentação aos setores responsáveis 
quanto a ocorrência de situações 
inseguras ou insalubres.

2.13 MANIFESTAÇÕES PÚBLICAS 

Encontram-se abarcados neste 
item todas as formas públicas de 
manifestação e expressão, seja por meio 
de imprensa, redes sociais (pessoais e 
institucionais) ou páginas oficiais do 
CEC, assim: 

a. As manifestações públicas dos 
colaboradores do CEC deverão, em 
todos os casos, preservar a imagem e a 
integridade do Clube; 
b. Todos devem agir com diligência, seja 
por meio de palavras ou ações, durante 
sua atuação profissional; 
c. Evitar a realização de 
pronunciamentos públicos, de qualquer 
natureza, sem prévia autorização 
institucional;
d. Repúdio a quaisquer manifestações 
públicas ou privadas, que tenham por 
objetivo ferir a dignidade de outrem; 
e. Atender rigorosamente ao sigilo e 
confidencialidade das informações; 

No caso de emergência ligue para serviço 
especializado, busque preservar sua 
integridade física e auxilie apenas se estiver 
devidamente capacitado para isso. Fale com 
o setor responsável se encontrar alguma 
situação de risco. 

Busque a razoabilidade quando utilizar à 
internet para resolver assuntos pessoais. 
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Lembre-se, quando não for autorizado, 
deixe claro: Infelizmente não posso 
responder, existem diretrizes de sigilo e 
confidencialidade sobre o assunto.  

f. Não emitir opiniões pessoais, em 
nome do CEC, principalmente, se 
não refletirem os princípios e valores 
estabelecidos neste Código. 
g. Atuar de forma preventiva para 
que as condutas praticadas em 
manifestações públicas não configurem 
em ofensas aos princípios e valores 
consagrados neste Código. 

2.14 POLÍTICA DE ATUAÇÃO DOS 
GESTORES 

O termo “gestores” abrange todos 
aqueles que exercem função de direção 
e administração, e nessa qualidade, 
devem: 

a. Observar para a contratação, 
promoção, demissão e transferência de 
pessoal, as políticas e procedimentos 
internos de seleção, pautando-se em 
critérios objetivos, tais como: formação 
técnica, experiência, habilidades, 
desempenho, valores e liderança; 
b. Exigir dos prestadores de serviços 
e fornecedores atendimento a 
confidencialidade e ao sigilo das 
informações recebidas; 
c. Selecionar prestadores de serviços 
e fornecedores utilizando critérios 

transparentes, justos e objetivos que 
considerem a conformidade técnica, o 
desempenho, a qualidade, as condições 
de garantia, entre outros aspectos, de 
modo a afastar a caracterização de 
favorecimentos de qualquer espécie, 
que coloquem em dúvida a integridade 
das relações estabelecidas; 
d. Abster-se de praticar condutas 
que possam ser categorizados como, 
abuso, assédio moral ou sexual e 
discriminação; 
e. Atuar com profissionalismo 
e diligência no monitoramento 
das atividades exercidas pelos 
colaboradores, sempre buscando o 
diálogo e o bom entendimento; 
f. Tratar com urbanidade e respeito 
todos os colaboradores e estagiários, 
sob sua supervisão; 
g. Atentar-se para o disposto nos 
instrumentos normativos internos, 
incluindo análises de riscos, portarias e 
circulares, bem como aos princípios e 
regras estabelecidas neste Código de 
Ética e Conduta; 
h. Encaminhar aos setores responsáveis, 
todos os contratos e demais 
documentos que venham a ser 
celebrados, para que procedam análise 
e respectiva autorização.

 

Situações constrangedoras devem ser 
reportadas pelo Canal de Denúncia ou para 
o setor responsável. Ambiente seguro e 
mentalmente saudável é o objetivo do CEC.
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2.15 POLÍTICA DE ATUAÇÃO DOS 
COLABORADORES 

O termo “colaboradores” abrange todas 
as pessoas que exerçam alguma função 
no Cruzeiro Esporte Clube, sejam estes 
contratados, terceirizados, nomeados 
e/ou eleitos que operem, de forma 
remunerada ou voluntária, em todas as 
unidades e em seus diversos setores, 
devendo para tanto: 

a. Manter-se adequadamente 
uniformizados e identificados, por 
meio de crachá, durante sua atuação 
profissional; 
b. Atuar com decoro e profissionalismo 
no ambiente de trabalho e atendimento 
ao público em geral; 
c. Manter sigilo das informações a que 
vier a ter conhecimento em decorrência 
de sua função ou cargo; 
d. Utilizar de forma consciente do 
patrimônio interno e recursos materiais 
disponibilizados pelo Cruzeiro, evitando 
seu manuseio inadequado, perdas, 
extravios e desperdícios; 
e. Apresentar-se com pontualidade 
e assiduidade aos compromissos de 
trabalho; 
f. Atuar com urbanidade e respeito 
aos dirigentes, gestores, supervisores, 
colegas de trabalho, visitantes e 
torcedores que estejam nas instalações 
do Cruzeiro; 
g. Buscar conhecimento sobre as 

leis e regulamentos aplicáveis ao 
desenvolvimento de suas atividades 
profissionais e áreas de atuação; 
h. Solicitar auxílio sempre que houver 
dúvidas quanto a interpretação de leis e 
regulamentos. 
i. Atender aos princípios e regras 
estabelecidos neste Código de 
Ética e Conduta, bem como demais 
instrumentos normativos. 

2.16 POLÍTICA DE ATUAÇÃO DE 
ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA 

A integridade das condutas dispostas 
neste Código de Ética e Conduta, 
deverá ser expandida também para 
dentro dos gramados, assim atletas e 
comissão técnica devem: 

a. Sempre agir com o devido respeito 
em relação ao público em geral, aos 
demais atletas, tanto do CEC como 
de equipes adversárias e aos demais 
funcionários e dirigentes do CEC; 
b. Não incitar a torcida cruzeirense 
na prática de atos violentos e 
discriminatórios; 
c. Zelar pela integridade física dos 

Conhecer alguém pelo nome é mais 
fácil quando o crachá está visível, essa 
identificação aproxima as pessoas e traz 
segurança para todos. 
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atletas cruzeirenses e adversários; 
d. Respeitar, rigorosamente, as 
instruções médicas e nutricionais 
repassadas pela equipe médica do 
Cruzeiro Esporte Clube; 
e. Respeitar as disposições previstas nos 
regimentos de antidoping, não fazendo 
uso de entorpecentes ou bebidas 
alcoólicas; 
f. Obedecer às disposições da legislação 
desportiva, normativos internos 
e regulamentos das entidades de 
administração desportiva às quais o 
CEC estiver filiado; 
g. Comissão Técnica deverá ser 
consultada sobre a prática de esportes 
radicais ou que coloquem em risco a 
integridade física dos jogadores;
h. Solicitar prévia autorização ao 
CEC para que possa se manifestar 
publicamente sobre assuntos que 
digam respeito ao Clube ou a sua 
condição de atleta; 
i. Solicitar prévia autorização ao CEC 
para que possa participar de atividades 
promocionais e publicitárias.

 
2.17 TORCEDORES E TORCIDAS 
ORGANIZADAS 

Este Código de Ética e Conduta também 
se aplica às torcidas organizadas e 
torcedores do Cruzeiro Esporte Clube: 

a. As Torcidas organizadas e torcedores 
deverão empreender esforços na 
prevenção da violência nos estádios, 
repudiando práticas discriminatórias 
e atos lesivos à dignidade da pessoa 
humana dentro e fora dos estádios; 

b. As torcidas organizadas deverão 
manter cadastro atualizado de seus 
associados e/ou membros, nos termos 
da legislação vigente; 
c. As torcidas organizadas deverão 
zelar para que seus associados e/
ou membros não causem danos em 
local de evento esportivo, em suas 
imediações ou no trajeto de ida e volta 
para os eventos. Caso seja identificada 
a prática de infração por algum de 
seus membros, a torcida organizada 
informará ao CEC por meio de seu canal 
de denúncia; 
d. O CEC dará apoio aos órgãos 
competentes para identificar torcedores 
que provoquem tumultos, incitem a 
violência ou invadam local restrito;
e. O Canal de Denúncia poderá receber 
informações para a identificação dos 
responsáveis; 
f. O Cruzeiro repudia qualquer ato 
atentatório à vida, à dignidade humana 
e ao meio ambiente praticado por seus 
torcedores e reforça que estes atos além 
de gerarem aos envolvidos punições 
nos termos da legislação vigente, 
também causam danos à imagem 
do Cruzeiro Esporte Clube, enquanto 
entidade promotora do esporte, da paz 
e boa convivência. 

2.18 CUIDADOS COM A FAMÍLIA 

Por sua tradição o Cruzeiro Esporte 
Clube zela pela família de seus 
associados, dirigentes, colaboradores e 
atletas, pois são a base do seu futebol. 



COMPLIANCE CRUZEIRO 17

Assim, devem ser observados: 

a. O incentivo ao convívio familiar e 
o auxílio aos familiares, por meio de 
encontros e outras modalidades de 
convívio social; 
b. O repúdio ao uso de entorpecentes, 
havendo ostensiva fiscalização nas 
instalações do Cruzeiro Esporte Clube; 
c. O cuidado, prioritário, com os atletas 
jovens, garantindo seu desenvolvimento 
saudável e humanitário; 
d. O repúdio a qualquer forma de 
violência física, verbal ou psicológica. 

2.19 POLÍTICA DE ATUAÇÃO NAS 
RELAÇÕES ESPORTIVAS 

O CEC e seus colaboradores seguirão 
as condutas éticas aqui expostas em 
suas relações com outros clubes e 
agremiações, devendo: 

a. Agir com urbanidade e respeito para 
com os dirigentes, jogadores e torcedores 
de outros Clubes, agremiações, bem como 
representantes de entidades desportivas 
reguladoras; 
b. Atender aos limites do espírito 
competitivo dentro e fora dos gramados, 
não revidando a provocações, incitações à 
violência e ao desentendimento; 
c. Erradicar a incitação ao preconceito 
e à violência em cânticos e mensagens 
futebolísticas; 
d. Abster-se da realização de promessas, 

do recebimento ou da entrega de 
quaisquer vantagens indevidas a 
funcionários e representantes das 
entidades desportivas reguladoras com a 
finalidade de obter benefício pessoal ou 
em nome do CEC; 
e. Repudiar qualquer ação que tenha por 
objetivo definir resultados de partidas e 
campeonatos; 
f. Utilizar apenas dos meios 
administrativos e legais para buscar 
reparações a injustiças; 
g. Zelar pela transparência dos 
procedimentos estabelecidos nas 
entidades desportivas reguladoras, 
prestando informações sempre que 
solicitado. 

2.20 PATRIMÔNIO, INSTALAÇÕES E 
RECURSOS 

O Cruzeiro Esporte Clube é a segunda 
casa da nação cruzeirense e, por isto, 
exige que todos que estiverem em suas 
instalações: 
a. Zelem pelo patrimônio do Cruzeiro 
Esporte Clube colocado à disposição para 
a realização das atividades cotidianas; 
b. Evitem desperdícios, extravios, danos 
ou perdas de equipamentos ou materiais 
com qualquer finalidade. 
c. Mantenham rigoroso controle de 
entrada e saída de materiais e objetos, 
exigindo que estejam acompanhados das 
respectivas ordenes de serviço ou outras 
autorizações; 
d. Mantenham rigoroso controle de 
entrada e saída de pessoas, exigindo que 
estejam devidamente identificadas; 
e. Deem correta destinação aos aparelhos 
eletrônicos disponibilizados pelo 
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Cruzeiro, tais como, computadores, 
notebooks e celulares, tendo 
ciência de que seu uso é restrito ao 
ambiente de trabalho, podendo ser 
auditados pelo Cruzeiro Esporte 
Clube a qualquer tempo. 

2.21 CONDUTAS A SEREM 
ADOTADAS PELO PÚBLICO EM 
GERAL 

O Cruzeiro Esporte Clube constitui-
se como associação civil sem 
fins lucrativos com reconhecida 
utilidade pública e renome 
internacional, assim, exige do 
público em geral que esteja em 
suas instalações: 

a. Respeito à história do Cruzeiro 
Esporte Clube e sua tradição no 
futebol nacional; 
b. Uso adequado de suas 
instalações, marcas e símbolos; 
c. Respeito aos seus dirigentes, 
conselheiros, associados, 
colaboradores, torcedores e 
jogadores.

2.22 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 
E SUSTENTABILIDADE 

O compromisso ético do Cruzeiro 
Esporte Clube também está aliado 
à sua responsabilidade com o meio 
ambiente e sustentabilidade, de 
forma que todos necessitam: 

a. Atender às políticas internas de 
utilização dos recursos, tais como 
água, energia e papel; 
b. Observar ao disposto nos 
procedimentos internos de 
reciclagem e reaproveitamento 
de materiais; 
c. Respeitar as exigências legais 
de descarte de resíduos, evitando 
que ocorram em local proibido; 
d. Realizar parcerias com 
empresas e prestadores de 
serviços que possam auxiliar 
o CEC na execução deste 
compromisso socioambiental; 
e. Privilegiar a parceria com 
empresas e prestadores de 
serviços que tenham o mesmo 
compromisso socioambiental.
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Com a finalidade de apurar 
infrações e garantir a 
efetividade do disposto neste 
Código de Ética e Conduta 
será instituído o Comitê de 
Ética. Este órgão que tem por 
finalidade subsidiar o Conselho 
Diretor em informações e fatos 
para que possa fundamentar 
suas deliberações.
Sua composição, 
funcionamento, prerrogativas e 
penalidades encontram-se aqui 
disciplinados:

03ESTRUTURA E 
PROCEDIMENTOS 
DO COMITÊ DE 
ÉTICA
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3.1 COMPOSIÇÃO E 
FUNCIONAMENTO DO COMITÊ DE 
ÉTICA 

a. O Comitê de Ética será composto 
por três membros, um Conselheiro 
indicado pela Mesa Diretora do 
Conselho Deliberativo, um colaborador 
do Cruzeiro Esporte Clube eleito pelo 
conjunto de colaboradores e um 
membro indicado pelo Presidente; 
b. Cada membro terá um suplente, 
definido nos mesmos critérios que 
o titular. Sua função será substituir o 
respectivo membro titular, em caso de 
impossibilidade de comparecimento 
nas reuniões ou impedimentos no 
julgamento; 
c. Os membros escolhidos não serão 
remunerados para o exercício desta 
função e deverão desempenhá-la 
com independência, imparcialidade e 
autonomia; 
d. O Comitê de Ética se reunirá 
ordinariamente uma vez a cada mês 
e, extraordinariamente, sempre que 
um dos membros convocar os demais 
ou, ainda, nos casos em que houver 
denúncia de irregularidade a ser 
apreciada; 
e. Todas as reuniões do Comitê de Ética 
deverão ser reduzidas a termo em ata 
detalhada a ser lavrada pelo secretário 
da reunião; 
f. No início de cada reunião os membros 
do Comitê de Ética deverão indicar 
aquele dentre eles que irá secretariá-la. 

3.2 FUNÇÕES E PRERROGATIVAS DO 
COMITÊ DE ÉTICA 

a. Receber as denúncias e instaurar 
os procedimentos para apuração das 

condutas; 
b. Aplicar as diretrizes expressas no 
Código de Ética e Conduta; 
c. Apurar eventuais violações a este 
Código de Ética e Conduta; 
d. É garantida a imparcialidade e 
independência da atuação dos 
membros do Comitê de Ética, de 
forma que não sofrerão represálias 
em decorrência do exercício de suas 
funções; 
e. Dentro dos limites do exercício de 
suas atribuições o Comitê de Ética 
terá livre acesso aos departamentos e 
documentos do Clube; 
f. Os membros do Comitê de Ética 
deverão, previamente, assinar termo de 
sigilo e confidencialidade; 
g. O relatório final de apuração 
de denúncia pelo Comitê de Ética 
será encaminhado ao Conselho 
Diretor de forma a subsidiá-lo em 
suas deliberações e aplicações de 
penalidades. 

3.3 COMUNICAÇÕES E APURAÇÃO 
DE DENÚNCIA 

A comunicação de denúncias e suas 
respectivas apurações serão pautadas 
nos seguintes procedimentos: 

a. Recebida a denúncia pelos meios de 
comunicação próprios, o Comitê de 
Ética abrirá procedimento de apuração 
de condutas; 
b. Durante a execução do procedimento 
de apuração, deverá ser assegurado aos 
denunciados amplo direito de defesa; 
c. Apurados os fatos que compõem 
a denúncia, o Comitê de Ética 
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encaminhará relatório de suas 
atividades ao setor de Compliance que 
emitirá seu parecer; 
d. Após o recebimento do parecer do 
setor de Compliance, o Comitê de Ética 
se reunirá e elaborará relatório final 
contendo suas conclusões ao Conselho 
Diretor do Cruzeiro Esporte Clube; 
e. Elaboração de relatório trimestral 
indicando quantas denúncias foram 
recebidas, apuradas, arquivadas, o 
prazo de apuração e os elementos 
constitutivos de cada uma. 

3.4 PRAZOS E PROCEDIMENTO DE 
APURAÇÃO DE DENÚNCIAS 

a. Recebida a denúncia o Comitê de 
Ética terá 03 (três) dias úteis para 
instauração do procedimento; 
b. Instaurado o procedimento, o Comitê 
de Ética terá o prazo de 10 (dez) dias 
úteis para efetuar a apuração dos fatos; 
c. Apurados os fatos, o Comitê de 
Ética dará aos denunciados vista do 
procedimento de apuração, no prazo de 
10 (dez) dias úteis, findo o qual deverá 
ser apresentada a defesa; 
d. Expirado o prazo de defesa, o 
procedimento será encaminhado ao 
setor de Compliance para emissão de 
parecer, no prazo de 10 (dez) dias úteis; 
e. Entregue o parecer, o Comitê de 
Ética terá o prazo de 10 (dez) dias úteis 
para encaminhar ao Conselho Diretor 
relatório final da denúncia; 
f. Recebido o relatório final pelo 
Conselho Diretor este terá o prazo de 
10 (dez) dias úteis para deliberação e 
aplicação de eventuais penalidades; 
g. Extinto o procedimento de apuração 
da denúncia toda a documentação será 
encaminhada ao setor de Compliance 

para arquivamento; 
h. Durante todo o procedimento será 
garantida a confidencialidade. 

3.5 PROCEDIMENTOS ATINENTES À 
APLICAÇÃO DE PENALIDADES 

a. Para aplicação das penalidades 
decorrentes da violação do Código 
de Ética e Conduta deverão ser 
observados os normativos internos, 
a fim de averiguar a competência 
e o procedimento de aplicação de 
penalidades específicas para as 
condutas praticadas. 
b. Em caso de dúvidas ou omissões 
relativas extensão da penalidade, 
competência e procedimento de 
aplicação da penalidade específica 
para a conduta praticada deverão 
ser observados os princípios de 
proporcionalidade e razoabilidade. 

3.6 PRAZOS PRESCRICIONAIS 

a. A violação às condutas descritas 
neste Código de Ética e Conduta 
prescreve-se em 05 (cinco) anos 
contados da ocorrência do fato; 
b. A instauração do procedimento, 
interrompe o prazo prescricional; 
c. O prazo prescricional do 
procedimento de apuração pelo 
Comitê de Ética não afasta as 
responsabilizações administrativas, civis 
e criminais.

Veja o fluxograma do procedimento de 
apuração de denúncias no item 5 
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4.1 VIGÊNCIA 

a. O presente Código de Ética e 
Conduta entra em vigor na data de sua 
publicação.;
b. A vigência deste Código de Ética e 
Conduta será de 01 (um) ano, contado a 
partir do início de sua vigência.

4.2 MODIFICAÇÕES E 
ATUALIZAÇÕES 

As modificações e atualizações deste 
Código de Ética e Conduta serão 
realizadas pelo setor de Compliance. 

4.3 DÚVIDAS E OMISSÕES 

Eventuais dúvidas e omissões atinentes 
ao disposto neste Código de Ética e 
Conduta deverão ser apresentadas ao 
setor de Compliance. 

4.4 DIVULGAÇÃO 

É importante que os colaboradores 
auxiliem na divulgação deste Código 
de Ética e Conduta, assim, todos 
saberão quais os limites e possibilidades 

do Cruzeiro Esporte Clube nos 
relacionamentos internos e externos. 
O Cruzeiro Esporte Clube incentiva para 
que, por meio do canal de denúncias, 
sejam indicados os responsáveis 
que atuarem de forma contrária a 
estabelecida neste Código; 
As denúncias são sigilosas e a apuração 
das condutas é realizada pelo Comitê 
de Ética, órgão independente, imparcial 
e autônomo, cuja estrutura e forma 
de funcionamento encontram-se 
disciplinadas neste Código; 
Para relatar fatos que contrariem o 
disposto neste Código podem ser 
utilizados os seguintes canais: 
Via site:
www.compliancecruzeiro.com.br 
Via e-mail:
contato@compliancecruzeiro.com.br 
O canal de denúncia deve ser utilizado 
exclusivamente para reportar 
preocupações relacionadas à conduta 
ética e ao cumprimento da lei, 
regulamentos e políticas internas do 
Cruzeiro Esporte Clube; 
Para informações adicionais, favor 
contatar a Equipe Compliance Cruzeiro 
Esporte Clube em:
contato@compliancecruzeiro.com.br

04
DISPOSIÇÕES 
GERAIS
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FLUXOGRAMA DO 
PROCEDIMENTO DE 
APURAÇÃO DE DENÚNCIA

05
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Eu ________________________________________________________________

declaro, para os devidos fins, que recebi e tenho ciência do conteúdo integral do 

Código de Ética e Conduta do Cruzeiro Esporte Clube e me comprometo a atuar 

em conformidade com suas diretrizes, adequando minhas condutas e ações a 

seus princípios e valores éticos, a fim de zelar pela integridade e conformidade 

das relações estabelecidas com o Cruzeiro Esporte Clube. Ao assinar este termo 

ratifico minha adesão às diretrizes estabelecidas neste Código. 

CPF: _____________________________________________________________; 

Setor/Unidade: ____________________________________________________; 

Representante legal: ________________________________________________; 

Local: ____________________________________________________________; 

Data: ____________________________________________________________; 

______________________________________________ 

Assinatura do anuente

06 TERMO DE 
CONSENTIMENTO 
LIVRE E 
ESCLARECIDO 
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COMPL IANCE


