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Felipe Eduardo Portela de Paulo

ENDEREÇO:

Rua Portela de Paulo nº46 apt:108 – Botafogo Rio de
Janeiro/RJ CEP:22.280-010

TELEFONES:
EMAILS:
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felipe@depaulo.com.br

REGISTRO UEB 2016: 310390-0
FORMAÇÃO ACADÊMICA: Direito
OCUPAÇÃO PROFISSIONAL: Advogado Maritimista
VIDA PROFISSIONAL - BREVE RELATO:
Advogado corporativo de empresas multinacionais do segmento marítimo, membro da International Bar
Association e American Bar Association. Com especialização em gestão de transportes pela Universidade
Mackenzie, em direito societário e europeu pela Fundação Getúlio Vargas e em direito corporativo pelo
Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais.
Formação adicional em direito marítimo, Arbitragem em Londres e Direitos Humanos pela Florida State
University.
Forte atuação na negociação de contratos internacionais e gerenciamento do contencioso judicial e arbitral,
responsável pelo compliance (Conformidade Legal) e especialista no tópico de Tomada de Decisões Éticas,
resultando assim no adimplemento das regras de boa governança corporativa e, em especial, da Lei nº12.846 –
Lei Anticorrupção.

VIDA ESCOTEIRA (FORMAÇÃO, CARGOS OU FUNÇÕES QUE EXERCEU OU EXERCE, ETC.)
2016 - Assessor Jurídico da Área Cível da Região Escoteira de São Paulo
2013-2016 – Comissário Internacional
2011-2014 – Assessor Juvenil do Comitê Mundial do Escotismo – Presidente do Fórum Mundial de Jovens
2009-2011 – Coordenador do Núcleo Nacional de Jovens Líderes
Coautor do Manual Prático de Atuação no Regime Disciplinar da União dos Escoteiros do Brasil
Atuou em diversas posições do nível local, em especial como assistente e chefe de tropa escoteira por mais de
8 anos, em nível regional atuou prestando apoio no reconhecimento e valorização de voluntários, na esfera
internacional participou de diversas atividades: jamboree mundial, conferências mundiais e etc, em especial
sendo membro da Equipe Mundial de Métodos Educativos. No nível nacional, coordenou módulos de

jamborees nacionais, atuou como Conselheiro Nacional como representante dos Jovens Líderes, integrou
diversas comissões do CAN e da DEN.
Recebeu diversas condecorações estrangeiras e nacionais, sendo IM na linha dirigentes institucionais e com
CA – Escoteiro.

TEXTO DE APRESENTAÇÃO PESSOAL
Estimadxs irmxs no escotismo,
Me candidato a posição de membro da Comissão de Ética e Disciplina Nacional, pois acredito que possa
desempenhar esse papel, com lastro na minha experiência profissional, em especial na arbitragem e compliance,
também direcionado pela minha experiência e vivência do escotismo.
Acredito que a rotina diária e dos procedimentos na comissão possa ser aprimorada, gerando um cumprimento
dos prazos da legislação escoteira, evitando eventuais nulidades, assim como a continuidade das iniciativas de
qualificação e aproximação das diversas comissões de ética e seus membros.
Entretanto, acredito que podemos sugerir melhorias, tanto para adequação ao Novo Código de Processo Civil,
como também em relação as práticas mais atuais de solução de conflitos, governança corporativa e tomadas de
decisões em grandes empresas.
Em especial explorar as possibilidades da Resolução Disciplinar buscando um papel de mediação da solução
de conflitos além da aplicação de medidas disciplinares, enfocando um comportamento preventivo junto aos
associados, separando aquelas condutas de cunho mais interpessoal que podem ser gerenciadas cm a
participação de um terceiro para que seja mediado e tudo se resolva com base na prática da Lei e Promessa
escoteira, não agravando a situação com a aplicação de eventual sanção, e naquelas situações onde a conduta
for grave e incompatível com nossos valores, aconselhando inclusive se necessário o correto encaminhamento
judicial, garantindo assim o elevado padrão ético que queremos ter em nosso movimento.

DECLARAÇÃO DE CANDIDATURA
Declaro que estou candidatando-me a ocupar uma vaga de Membro da Comissão de Ética e Disciplina
Nacional, nos termos estabelecidos pelo Estatuto da União dos Escoteiros do Brasil.
Data: 03/04/2017

Assinatura:

Importante: As Fichas de Candidaturas deverão ser encaminhadas ao Escritório Nacional da
União dos Escoteiros do Brasil, via Correios (A/C do Departamento Jurídico) ou por meio digital
para juridico@escoteiros.org.br, até às 18 horas (horário oficial de Brasília) do dia 3 de abril de
2017, sob pena de indeferimento da candidatura.

