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preâmbulo

PREÂMBULO
 Sempre um passo à frente, atuando com aten-
dimento personalizado às necessidades de cada 
cliente, o Escritório Jorge Advogados Associa-
dos prima pela excelência na solução de deman-
das de forma inovadora e criativa, atendendo 
diversas espécies e áreas de atuação. O Escritó-
rio, desde sua constituição, tem compromisso 
inabalável com ética, ambiente de trabalho, diver-
sidade, crescimento e com a confidencialidade das 
informações frente a todas as demandas de seus 
clientes, sempre atuando sob uma perspectiva de 
análise criativa, com independência técnica, 
decoro, lealdade e boa-fé.

 Com um viés inovador e criativo, o Escritório 
possui uma estrutura ágil, multidisciplinar, com 

capital humano altamente capacitado e recursos 
tecnológicos avançados, voltados integralmente 
às necessidades dos que o procuram, indepen-
dentemente da complexidade das demandas a 
serem atendidas.

 Com dedicação e eficiência ímpares, e sempre 
buscando o melhor dos resultados, o Escritório 
orgulha-se de contribuir para o desenvolvimento 
das atividades e para a solução dos problemas 
cotidianos de seus clientes, ocupando lugar de 
destaque no mercado jurídico nacional. 
 Antenado às inovações legais, jurisprudenciais 
e fáticas, o Escritório tem como objetivo o engaja-
mento na advocacia personalizada, com compro-
misso permanente e imutável de ética profissio-

nal, responsabilidade e confidencialidade na 
condução de suas atividades. 

 Com fulcro no mais alto padrão de atendimen-
to e qualidade, de cunho artesanal, o Escritório 
Jorge Advogados Associados sempre esteve e 
sempre estará presente no dia a dia de seus clien-
tes, atendendo suas demandas com presteza, 
agilidade e comprometimento com resultados.
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capítulo i - introdução e definições

CAPÍTULO I
 Este Código tem como fundamento externali-
zar o comprometimento do Escritório com a ética 
na condução de suas atividades, em indiscutível 
conformidade com o Estatuto da Ordem dos 
Advogados do Brasil (Lei nº 8.906/1994 – “EOAB”); 
com os Atos e Normas Infralegais da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB); com o Código de Ética 
de Disciplina da OAB (“CEDOAB”); com a Lei Fede-
ral nº 12.846/2013 (“Lei da Empresa Limpa” ou “Lei 
Anticorrupção”); como também as demais normas 
de combate à corrupção e legislações correlatas 
nacionais e internacionais como o Foreign Corrupt 
Practices Act (FCPA) e Bribery Act (UKBA).
 A não observância de qualquer dos dispositi-
vos constantes do presente Código resultará em 
aplicação de sanções disciplinares, incluindo, mas 

não se limitando a: advertência, suspensão ou 
dispensa por justa causa, de acordo com a gravi-
dade da infração e/ou sua reincidência - sem 
prejuízo da comunicação aos órgãos públicos e/ou 
conselhos de classe sobre o possível cometimento 
de infração cível, criminal ou ética.

 O Colaborador, ou qualquer pessoa, que 
suspeitar ou tiver conhecimento de qualquer 
infração a quaisquer disposições deste Código 
deverá reportá-la imediatamente. A denúncia será 
feita, necessariamente, por meio dos canais espe-
cíficos apontados nas disposições gerais do 
presente Código, sendo sempre garantido, em 
todo e qualquer caso, o anonimato e o sigilo das 
informações do denunciante.

CLÁUSULA P RIMEIRA - Para fins deste Código, 
nos valemos das seguintes definições:

i. “Agente Público”: é todo aquele que exerce, 
ainda que transitoriamente ou sem   remunera-
ção, por eleição, nomeação, designação, contrata-
ção ou qualquer outra forma de investidura ou 
vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em 
Entidades Governamentais;
ii. “Colaboradores”: pessoas (físicas, jurídicas ou 
terceirizadas) que desempenhem atividades dire-
tas ou indiretas em nome do Escritório, em qual-
quer dos níveis da estrutura hierárquica deste, 
seja dentro ou fora do território nacional, incluin-
do, mas não se limitando a: sócios, advogados 
associados, estagiários, empregados, terceiriza-
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dos, correspondentes em outras cidades e/ou 
países, etc.;
iii. “Entidades Governamentais”: empresas, 
sociedades, instituições, agências, departamentos 
e órgãos de propriedade ou controlados pelo 
Estado e outras entidades públicas (total ou 
parcialmente), inclusive instituições de pesquisa, 
universidades e hospitais públicos situados em 
território nacional ou estrangeiro;
iv. “Escritório”: Trata-se do Escritório Jorge 
Advogados Associados;
v. “Vantagem Indevida” ou “Pagamentos Inde-
vidos" ou “Pagamentos facilitadores”: toda 
oferta de algo de valor aos Colaboradores, aos 
agentes públicos ou a seus respectivos parentes, 
incluindo, mas não se limitando a: dinheiro, bene-

fícios, favores, promessas, ingressos/tickets, 
viagens, presentes e doações, entre outros, de 
modo a assegurar, facilitar ou agilizar alguma ação 
ou omissão em benefício de alguém.

capítulo i - introdução e definições
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capítulo ii - dos princípios

CAPÍTULO II
CLÁUSULAS SEGUNDA - Com o propósito de 
manter sua singular reputação profissional, o 
Escritório, desenvolve suas atividades com base 
nos seguintes princípios, aplicáveis a todos seus 
Colaboradores, independentemente de seu nível 
hierárquico:

i. Princípio da Confidencialidade: os Colabora-
dores devem manter uma relação de discrição e 
confiança com todos seus clientes, preservando o 
sigilo das informações e/ou documentos por eles 
revelados, dando publicidade à essas informações 
somente quando por eles expressamente autori-
zados ou para cumprimento de encargo pelo qual 
se deva dar publicidade, observando-se, ainda, as 
disposições na Política de Privacidade do Escritó-

rio e as normas correlatas, em especial àquelas 
previstas na Lei Geral de Proteção de Dados 
(“LGPD” - Lei n. 13.709/2018).

ii. Princípios da Dignidade e Respeito: todos os 
Colaboradores devem tratar seus semelhantes da 
maneira que gostariam de ser tratados, zelando 
pela manutenção de um ambiente de trabalho 
harmônico, agradável e fraterno, sendo vedados 
qualquer tipo de assédio, abuso ou discriminação. 
Deve-se ainda, primar pela urbanidade com os 
clientes, colegas, concorrentes, fornecedores, 
entre outros, promovendo a boa imagem do 
Escritório perante toda a sociedade;

iii. Princípio do Estímulo à Solução Pacífica de 

Conflitos: O Escritório, nos termos do CEOAB, 
sempre estimula a conciliação entre seus clientes 
e as partes adversas, prevenindo, sempre que 
possível, a instauração de litígios, como também 
pugna pela solução pela efetivação dos seus direi-
tos individuais, coletivos e difusos de seus clientes, 
no âmbito de sua área de atuação.

iv. Princípio da Fidelidade: os Colaboradores 
devem ser sempre firmes e leais em suas convic-
ções, cumprindo fielmente os deveres com os 
quais se obrigaram. Não obstante, a fidelidade aos 
clientes, dentro dos limites de sua atuação, deve 
se fazer presente em todo o processo de trabalho, 
demonstrando-se zelo e dedicação às demandas. 
Por fim, deve-se honrar a confiança depositada 
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pelos clientes ao Escritório, devendo os Colabora-
dores serem empenhados, leais e dedicados;

v. Princípio da Honestidade: os Colaboradores 
deverão honrar, com probidade, todos os com-
promissos assumidos, portando-se permanente-
mente com dignidade e respeito, dentro e fora do 
Escritório. Não obstante, todos os Colaboradores 
deverão atuar com franqueza e lealdade entre si, 
perante os clientes, concorrentes, fornecedores e 
perante toda a sociedade, repudiando toda e 
qualquer forma ou prática de corrupção, pública 
ou privada, que enseje atos lesivos à Administra-
ção Pública, ao próprio Escritório e/ou a terceiros;

vi. Princípio da Integridade: todos os Colabora-

dores devem agir com retidão e sempre visando à 
concretização do ideal de justiça na execução de 
suas tarefas diárias, desenvolvendo com o 
máximo de qualidade todos seus afazeres, nunca 
deixando observar, com afinco, as regras e 
normas éticas da advocacia e da boa conduta, em 
especial àquelas previstas no início do presente 
Capítulo;

vii. Princípio da Lucratividade: todos os Colabo-
radores devem primar pelo lucro e pela remune-
ração profissional justa, tratando o lucro como 
consequência de um trabalho dignamente presta-
do. Como corolário, ainda, deve-se evitar a todo 
custo qualquer espécie de desperdício de bens 
e/ou valores, sejam eles provenientes do próprio 

Escritório ou de clientes;

viii. Princípio do Respeito aos Direitos 
Humanos: o Escritório não utiliza de trabalho 
ilegal e nem adota práticas de trabalho análogo ao 
escravo, ou de mão-de-obra infantil, salvo na 
condição de aprendiz e observadas as normas 
inerentes à essa condição. O Escritório, ainda, 
respeita rigorosamente e fomenta os princípios 
estabelecidos nas declarações e convenções 
sobre Direitos Humanos, na Constituição Federal 
e demais legislações;

ix. Princípio da Diversidade: o Escritório prima 
o respeito às diferenças e diversidades de condi-
ção étnica, religiosa, social, cultural, linguística, 

capítulo ii - dos princípios
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política, estética, etária, física, mental e psíquica, 
de gênero, de orientação sexual, de identidade de 
gênero e outras;

x. Princípio da Responsabilidade: todos devem 
executar com presteza, eficiência e exatidão os 
compromissos assumidos perante os clientes, 
colegas e superiores, não permitindo que conflitos 
internos ou contingenciais interfiram na realização 
do propósito de fazer o melhor pelo cliente;

xi.  Princípio da Responsabilidade Socioam-
biental: o Escritório exerce suas atividades em 
conformidade com a legislação vigente a ele 
aplicáveis, implementando, sempre que possível, 

políticas internas e externas de bem-estar social e 
ambiental, valendo-se, por exemplo, de participa-
ção em programas sociais, políticas de trabalho 
sustentáveis, economia de insumos, entre outros;

xii.    Princípio da Solidariedade: todos os Cola-
boradores devem exercer suas atividades, objeti-
vando sempre o melhor desempenho de toda a 
equipe, respeitando-se a individualidade e limita-
ções de cada um, auxiliando àqueles que estão à 
sua volta, prestando informações permanentes e 
colaborativas a todos os demais colegas de traba-
lho e incentivando práticas de responsabilidade 
social, inclusão e advocacia pro bono;

xiii. Princípio da Veracidade: o compromisso 
com a verdade deve ser o principal princípio das 
atividades do Escritório, cujo se valerá, sempre, 
de afirmações verídicas, leais, responsáveis e 
construtivas.

capítulo ii - dos princípios
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capítulo iii - dos deveres gerais

CAPÍTULO III
CLÁUSULA TERCEIRA - Todos os Colaboradores, 
no exercício de suas atividades deverão:

i.   Oferecer tratamento digno e cortês a todos, 
sem exceção, inclusive respeitando os interesses e 
os direitos dos clientes, sempre preservando suas 
confidências e segredos;
ii.    Colaborar para a preservação de sua integri-
dade e competência durante o exercício de suas 
funções;
iii.    Fazer julgamento profissional independente-
mente do interesse do cliente, respeitando-se os 
limites legais, éticos e profissionais;
iv.    Estimular a comunicação dos clientes com o 
Escritório e considerar suas manifestações no 
desenvolvimento e melhoria das soluções em 

assessoria, serviços e relacionamento;
v.    Representar o cliente com competência, pon-
tualidade, lealdade e zelo;
vi.    Colaborar para o aperfeiçoamento da prática 
do Escritório, seu próprio aperfeiçoamento e dos 
demais colegas de trabalho;
vii.    Zelar por um ambiente de trabalho saudável, 
respeitoso, cordial e de urbanidade;
viii.    Manter conduta proba, ética e justa no exer-
cício de suas atividades e perante a sociedade 
como um todo, resguardando a boa imagem e 
reputação do Escritório;
ix.   Repudiar   e denunciar condutas   que   
possam   caracterizar   assédio e/ou discriminação   
de   qualquer gênero ou natureza;
x.     Contribuir com decisões inerentes à retribui-
ção, reconhecimento e ascensão profissional por 
critérios objetivos de desempenho, mérito, com-
petência e contribuição;

xi.    Adotar princípios de aprendizado contínuo 
para seu respectivo desenvolvimento pessoal e 
profissional;
xii.    Zelar pela melhoria dos processos de comu-
nicação interna, no sentido de facilitar a dissemi-
nação de informações relevantes às decisões do 
Escritório;
xiii.    Apoiar iniciativas que resultem em benefí-
cios e melhoria da qualidade de vida e da saúde 
dos demais Colaboradores e de seus familiares;
xiv. Repudiar e denunciar práticas ilícitas, 
como suborno, extorsão, corrupção, propina, em 
todas as suas formas, se comprometendo a seguir 
o disposto as Leis Anticorrupção e correlatas;
xv. Orientar os demais profissionais contrata-
dos (terceiros, fornecedores, etc.) a   pautarem 
seus comportamentos pelos princípios éticos do 
Escritório.
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capítulo iv - das proibições gerais

CAPÍTULO IV
CLÁUSULA QUARTA - São absolutamente proibi-
das, em qualquer hipótese, por quaisquer dos 
Colaboradores, a prática das condutas abaixo 
mencionadas:

i. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indire-
tamente, vantagem indevida a agente público, 
privado, de economia mista, ou a terceira pessoa a 
ele relacionada, financiar, custear, patrocinar ou 
de qualquer modo subvencionar a prática de atos 
ilícitos, utilizar-se de pessoa física ou jurídica para 
ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a 
identidade dos beneficiários dos atos praticados;
ii. Prometer, oferecer ou dar, fazer, autorizar 
ou proporcionar (diretamente ou indiretamente 
através de terceiros) qualquer vantagem indevida, 

pagamentos, presentes, viagens, refeições ou 
entretenimento, doações, patrocínios, ofertas de 
emprego ou a transferência de qualquer coisa de 
valor para qualquer agente público ou a terceira 
pessoa a ele relacionada para fins de facilitar ou 
acelerar ações, com o objetivo de determiná-lo a 
praticar, omitir ou retardar ato de ofício, assegurar 
ou agilizar a execução de uma ação ou serviço a 
que uma pessoa ou empresa tenha direito normal 
e legal ou ainda para influenciar ou recompensar 
qualquer ação oficial ou decisão em benefício do 
Escritório ou de seus clientes;
iii. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, com-
binação ou qualquer outro expediente, o caráter 
competitivo de procedimento licitatório público ou 
privado, impedir, perturbar ou fraudar a realização 

de qualquer ato de procedimento licitatório públi-
co ou privado, afastar ou procurar afastar licitante, 
por meio de fraude ou oferecimento de vantagem 
de qualquer tipo;
iv. Fraudar licitação pública ou privada ou 
contrato dela decorrente, criar, de modo fraudu-
lento ou irregular, pessoa jurídica para participar 
de licitação pública ou privada ou celebrar contra-
to administrativo, obter vantagem ou benefício 
indevido, de modo fraudulento, de modificações 
ou prorrogações de contratos celebrados com a 
administração pública ou empresa privada, sem 
autorização em lei, no ato convocatório da licita-
ção pública ou privada ou nos respectivos instru-
mentos contratuais, manipular ou fraudar o equilí-
brio econômico-financeiro dos contratos celebra-
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capítulo iv - das proibições gerais

dos com a administração pública ou empresa 
privada, dificultar atividade de investigação ou 
fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públi-
cos, ou intervir em sua atuação, inclusive no 
âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de 
fiscalização do sistema financeiro nacional;
v. Receber qualquer vantagem indevida por 
parte contrária a clientes e/ou seus prepostos, 
bem como por qualquer pessoa que, de qualquer 
forma, tenha conflito de interesses com o(s) clien-
te(s) que seja(m) atendido(s) pelo Escritório;
vi. Divulgar lista de clientes e demandas aten-
didas, salvo por interesse do próprio cliente;
vii. Divulgar dados pessoais, dados sigilosos, 
documentos e/ou outras informações cujas o 
Escritório deva guardar sigilo;
viii. Praticar “patrocínio infiel”, ou seja, patroci-
nar causas conflitantes com os interesses de clien-

te já atendidos pelo Escritório;
ix. Entender ou negociar diretamente com a 
parte adversa que tenha advogado constituído, 
sem o consentimento deste;
x. Valer-se da estrutura do Escritório, dos 
dados ou de bens do Escritório para proveito 
próprio ou de seus familiares, salvo se expressa-
mente autorizado pela administração do Escritó-
rio;
xi. Vincular o seu nome a empreendimentos 
de cunho manifestamente duvidoso.
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capítulo v - do relacionamento interpessoal

CAPÍTULO V
O Escritório, para exercício de suas atividades 
relaciona-se com diversas entidades, pessoas, 
órgãos públicos e privados. Para fins de um 
adequado relacionamento interpessoal e de 
modo a resguardar a idoneidade, lealdade e ética 
na condução dos nossos negócios, estipula-se, 
neste Código, diversas diretrizes a serem observa-
das por todos nossos Colaboradores.

CLÁUSULA QUINTA - O relacionamento do Escri-
tório com Clientes inclui atos (processuais e extra-
processuais), operações diversas inerentes à natu-
reza das atividades do Escritório, tratativas, negó-
cios e/ou transações comerciais, bem como as 
ações posteriores   à concretização das opera-
ções, realizados diretamente pelo Escritório ou 

por seus Colaboradores, observados os deveres e 
princípios já previstos neste Código;

Parágrafo Único - O Escritório poderá encerrar 
qualquer relação com determinado(a) cliente 
sempre que seus interesses deixarem de ser aten-
didos, e/ou quando essa relação representar risco 
de qualquer natureza ou forem contrárias aos 
valores e princípios do Escritório;

CLÁUSULA SEXTA - O relacionamento do Escritó-
rio com Fornecedores pauta-se pelo mútuo 
respeito, transparência, cumprimento das normas 
internas e leis vigentes, como também pela ética. 
As operações realizadas com Fornecedores, obri-
gatoriamente, observam aos princípios e leis 
concorrenciais;

Parágrafo Primeiro - Os Fornecedores em situa-

ções equivalentes ou similares receberão o 
mesmo tratamento;

Parágrafo Segundo - A confidencialidade entre o 
Escritório e seus Fornecedores é uma obrigação a 
ser cumprida ainda que não expressamente 
prevista em contrato, orçamentos, ordens de 
serviços ou similares;

Parágrafo Terceiro - O Escritório não prometerá 
vantagens indevidas em contratações ou qualquer 
outro tipo de vantagem que viole o direito de 
concorrência.

CLÁUSULA SÉTIMA - O relacionamento do Escri-
tório com a sociedade em geral e com os meios 
de comunicação é orientado pela ética e pela 
plena transparência, ressalvados os casos que 
envolvam sigilo profissional e confidencialidade;
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capítulo v - do relacionamento interpessoal

Parágrafo Primeiro - O Escritório não patrocina-
rá eventos de interesse partidário ou que visem 
interesses específicos de particulares;

Parágrafo Segundo - Somente pessoas autoriza-
das pelo Escritório poderão manifestar-se em seu 
nome, manter relacionamentos com os meios de 
comunicação, divulgar sua marca, prestar esclare-
cimentos e/ou divulgar informações relativas às 
suas atividades, respeitadas as disposições da 
parte final do caput da presente Cláusula;

Parágrafo Terceiro - A veiculação de informações 
inverídicas, incorretas ou sigilosas sobre assuntos 
que se refiram ao Escritório ou seus respectivos 
clientes, constitui falta grave passível de suspen-
são e/ou demissão, além de responsabilização 
perante as autoridades e respectivos conselhos 
de classe;

CLÁUSULA OITAVA - O relacionamento do Escri-
tório com entidades sindicais respeitará os princí-
pios éticos e legais, e buscará sempre o melhor 
acordo entre os interesses destes e dos clientes 
por meio de negociação pautada pelo respeito e 
responsabilidade;

CLÁUSULA NONA - O relacionamento do Escritó-
rio com seus Colaboradores sempre deverá ser 
respeitoso, transparente e pautado pela colabora-
ção recíproca entre todos, resguardados os direi-
tos de opinião e expressão na condução das ativi-
dades.

Parágrafo Primeiro - Quando do Recrutamento/-
Seleção ou Promoção de Colaboradores, o Escri-
tório adota as seguintes diretrizes:

i. Em todos os processos o(a) candidato(a) 

será cuidadosamente avaliado quanto aos requisi-
tos técnicos exigidos para o cargo, sem discrimina-
ção de raça, cor, gênero, idade, sexo, religião, 
crença, nacionalidade, estado civil, orientação 
sexual, identidade de gênero e/ou deficiência;
ii. Para preenchimento de vagas, considerar-
-se-á o aproveitamento/promoção de pessoal 
interno de forma a proporcionar oportunidade de 
crescimento profissional;
iii. Parentes dos atuais membros do Escritó-
rio também poderão concorrer às vagas abertas 
ao público em geral, em igualdade de condições 
com os demais candidatos, vedadas quaisquer 
práticas que ensejem privilégios a uns ou outros.

Parágrafo Segundo - O Escritório segue critérios 
objetivos para avaliação de competências, conhe-
cimentos e habilidades dos Colaboradores, obser-
vados, ainda, os seguintes pontos:
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i. Eventuais/pontuais erros cometidos pelos 
Colaboradores são tratados com compreensão e 
orientação construtiva - ressalvados os casos de 
omissão, descuido, negligencia ou imperícia, que 
deverão ser rigorosamente apurados e corrigidos;
ii. O Escritório adota a boa prática de elogiar 
em público e advertir em particular, de modo a 
impedir constrangimentos aos seus Colaborado-
res - para fins de definição de ambientes públicos 
inclui-se: e-mails, grupos de aplicativos de mensa-
gens, salas de reuniões e/ou similares que possu-
am a participação de mais de 2 pessoas;
iii. Os Colaboradores devem conhecer suas 
responsabilidades, sendo consideradas as compe-
tências de cada colaborador para desempenho de 
cada função e atuação em cada área do Escritó-
rio;
iv. Caso o Colaborador se mostre inapto para 

atuar em determinada área/função do Escritório, 
este será, sempre que possível, realocado para 
área que corresponda às suas habilidades - ressal-
vado o caso em que não houver vaga disponível, o 
que poderá ensejar em seu respectivo desliga-
mento do quadro de Colaboradores.

Parágrafo Terceiro - O relacionamento no 
ambiente do Escritório deve orientar-se pelos 
princípios expostos no presente Código.
Parágrafo Quarto - Bens, equipamentos e insta-
lações do Escritório são destinadas ao desempe-
nho de suas atividades, cabendo a todos zelar pela 
conservação dos mesmos.

capítulo v - do relacionamento interpessoal
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capítulo vi - do conflito de interesses

CAPÍTULO VI
CLÁUSULA DÉCIMA - É vedado aos Colaborado-
res o exercício de atividades que possam gerar 
conflitos de interesse com o Escritório e/ou seus 
clientes.

Parágrafo Primeiro - A existência de qualquer 
atividade remunerada diversa da desenvolvida 
pelos Colaboradores do Escritório, que possa 
ocasionar conflito de interesses, deverá ser comu-
nicada, por escrito, ao superior hierárquico;

Parágrafo Segundo - Existindo qualquer indício 
de prática de atos que possam gerar conflitos de 
interesse, o Colaborador deverá comunicar/de-
nunciar ao superior hierárquico diretamente ou 
por meio do canal anônimo de denúncias, sob 

pena de infração do presente Código;

Parágrafo Terceiro - O Colaborador que estiver 
solicitando seu desligamento, para trabalhar em 
empresa ou escritório que possa ter conflito de 
interesses com as atividades do Escritório, deve-
rão comunicar essa decisão aos seus superiores, 
sob pena de violação ao disposto na Lei nº 
9.279/96, no que diz respeito ao cometimento de 
crime de concorrência desleal;

Parágrafo Quarto - Os Colaboradores não podem, 
direta ou indiretamente, nem para si nem para 
terceiros, sob nenhuma hipótese solicitar, aceitar 
ou admitir dinheiro, benefícios, favores, promessas 
ou quaisquer outras vantagens indevidas;

Parágrafo Quinto - O recebimento ou ofereci-
mento de brindes ou qualquer outro tipo de 
regalo deverá ser feito com parcimônia e boa-fé, 
visando sempre as chances existentes de um 
brinde dado ou recebido poder desviar atos futu-
ros;

Parágrafo Sexto - A omissão de qualquer Colabo-
rador acerca de denúncia/comunicação de fatos 
que violem este código será objeto de aplicação 
de sanção proporcional.
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capítulo vii - da tecnologia da informação e da proteção de dados

CAPÍTULO VII
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Cada Colabora-
dor com acesso à rede receberá um login e senha 
- pessoal, confidencial e intransferível - não sendo 
permitido o seu empréstimo a quem quer que 
seja. 

Parágrafo Primeiro - Além do previsto no caput 
da presente Cláusula, os Colaboradores deverão:

i. Responsabilizar-se pelas informações e 
uso de ferramentas durante o desenvolvimento 
de suas atividades nas dependências ou não do 
Escritório a fim de manterem seguras as informa-
ções de sua propriedade ou por ele custodiadas e 
garantir que as ferramentas de sua propriedade, 
ou de terceiros sob sua responsabilidade sejam 

utilizadas apenas para as atividades que envolvam 
diretamente o Escritório;
ii. Não conectar à rede de computadores do 
Escritório nenhuma ferramenta própria;
iii. Não utilizar a(s) conta(s) de correio eletrô-
nico fornecida(s) pelo Escritório para envio de 
mensagens particulares;
iv. Não utilizar dos acessos aos sistemas, à 
rede, à Internet, entre outros, disponibilizados 
pelo Escritório, inclusive do correio eletrônico, 
para visitação ou qualquer veiculação ou ação 
(propaganda, discussões) que envolva raça, 
religião, classe, política, pornografia ou SPAMs 
(mensagem não solicitada pelo destinatário) de 
qualquer natureza;
v. Não executar tentativas de violação ou 
acessos (lógicos ou físicos) a instalações, sistemas, 
equipamentos (servidores, microcomputadores) e 
informações/documentos cuja autorização para 
tanto não tenha sido expressamente fornecida 

pelo Escritório;
vi. Não instalar quaisquer softwares e/ou 
sistemas nos equipamentos cedidos pelo Escritó-
rio sem possuir autorização prévia e escrita para 
cada caso específico;
vii. Respeitar a propriedade intelectual e os 
direitos autorais relativos às informações e recur-
sos que lhe forem confiados, ou aos quais venha a 
ter acesso. Não copiar, emprestar, transmitir, 
distribuir ou reproduzir, eletrônica ou por outro 
meio, no todo ou em parte, quaisquer dados, 
softwares e/ou sistemas cedidos pelo Escritório;
viii. Antes de ausentar-se do seu local de traba-
lho, o Colaborador deverá fechar todos os progra-
mas acessados, evitando, desta maneira, o acesso 
por pessoas não autorizadas e se possível efetuar 
o logout/logoff da rede ou bloqueio do desktop 
através de senha;
ix. Ao imprimir qualquer documento, conferir 
junto à impressora se o que foi solicitado já está 
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capítulo vii - da tecnologia da informação e da proteção de dados

impresso. Evitando, assim que várias impressões 
"sem dono" se acumulem;
x. Os recursos e ativos do Escritório, tais 
como os e-mails “@jorgeadvogados.com”, impres-
soras, conexão de internet, computadores, scan-
ners, telefones, etc. são de uso exclusivo para suas 
atividades fins;
xi. É obrigatório armazenar os arquivos 
inerentes ao Escritório na respectiva pasta da 
rede, de forma organizada, para garantir o backup 
dos mesmos;

Parágrafo Segundo - O Escritório se reserva no 
direito de:
i. Monitorar qualquer e-mail armazenado na 
caixa postal ou nas áreas privadas da rede;
ii. Monitorar qualquer arquivo armazenado 
na estrutura de TI, esteja no disco local da estação 
ou nas áreas privadas da rede, visando assegurar 

cumprimento desta política;
iii. Proibir a divulgação de toda e qualquer 
informação do Escritório ou de seus clientes em 
grupos de discussão, listas ou bate-papo, não 
importando se a divulgação foi deliberada ou inad-
vertida, sendo possível sofrer as penalidades 
previstas nas políticas e procedimentos internos 
e/ou na forma da legislação;

Parágrafo Terceiro - O não cumprimento pelo 
Colaborador das normas estabelecidas, seja isola-
da ou cumulativamente, poderá ensejar, de 
acordo com a infração cometida, medidas discipli-
nares, administrativas, cíveis e/ou criminais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O Colaborador 
deverá, ainda, tomar ciência da Política de Privaci-
dade e Proteção de Dados disponível no(s) websi-
te(s) do Escritório, que tem como fundamento o 

comprometimento com os dados pessoais de 
todos os envolvidos em suas atividades (clientes, 
parceiros, colaboradores, terceiros, entre outros) 
de maneira ética, íntegra, responsável e transpa-
rente, sempre de acordo com os termos da Lei nº 
13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais - “LGPD”) e legislações correlatas.

Parágrafo Primeiro - Qualquer violação, a este 
Código e/ou à Política mencionada no caput desta 
Cláusula, que venha a ser constatada pelo Colabo-
rador, deverá ser imediatamente reportada ao 
respectivo canal de denúncias e/ou Encarregado 
da Dados (“DPO”) para a tomada de medidas cabí-
veis.

Parágrafo Segundo -  Os dados pessoais a que se 
referem o caput desta cláusula incluem, mas não 
se limitam a nome completo, números de docu-
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capítulo vii - da tecnologia da informação e da proteção de dados

mentos de identificação, endereço (físico e/ou 
eletrônico), dados pessoais sensíveis (aqueles que 
versem sobre origem racial ou étnica, convicção 
religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a 
organização de caráter religioso, filosófico ou 
político, dado referente à saúde ou à vida sexual, 
dado genético ou biométrico, quando vinculado a 
uma pessoa natural) e/ou qualquer outro que 
torne qualquer pessoa identificada ou identificá-
vel;

Parágrafo Terceiro - O Colaborador deverá valer-
-se de todos os meios necessários e suficientes a 
evitar e mitigar quaisquer riscos com vazamento 
de dados pessoais seus ou de terceiros, devendo 
observar mais lídimas práticas de tratamento, 
incluindo, mas não se limitando, a:

i. proibição de compartilhamento de suas 

senhas/chaves de acesso, logins, crachás; a 
guarda ou quaisquer outros meios que possibili-
tem a terceiros o acesso às dependências físicas 
do Escritório ou aos seus sistemas eletrônicos e 
telemáticos;
ii. guarda dos documentos em local seguro e 
apropriado que impossibilite o acesso facilitado a 
terceiro não autorizado;
iii. bloqueio dos equipamentos (computado-
res e/ou celulares/smartphones) em caso de afas-
tamento temporário dos mesmos;
iv. não divulgação ou fornecimento de cópias 
de documentos ou dados a terceiros não autoriza-
dos e/ou alheios às atividades do Escritório;
v. qualquer outra medida que implique ao 
vazamento ou compartilhamento indevido de 
dados pessoais.
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capítulo viii - do programa de compliance

CAPÍTULO VIII
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O Programa de 
Compliance do Escritório consiste em uma série 
de atos organizados para garantir que os Colabo-
radores e terceiros a ajam de acordo com os mais 
elevados padrões éticos, morais e legais;

Parágrafo Primeiro - Na implementação do 
presente Programa serão adotados procedimen-
tos internos para garantir a integridade nas ativi-
dades do Escritório visando monitorar, detectar e 
corrigir desvios, fraudes, irregularidades e atos 
ilícitos que eventualmente sejam praticados;

Parágrafo Segundo - O Programa de Compliance 
do Escritório tem caráter amplo, geral e irrevogá-
vel para todos seus Colaboradores, intervenientes 

e clientes;

Parágrafo Terceiro - A implementação do Progra-
ma se dará:

i. Por meio de realização de reunião com 
todos os Colaboradores, para análise preliminar 
de riscos e direcionamento às áreas mais expos-
tas;
ii. Por meio de treinamentos básicos sobre 
valores éticos e objetivos da implementação do 
Programa de Compliance, onde serão tratados 
temas como: Ética e transparência; o que é Com-
pliance e qual é sua abrangência; como identificar 
e fugir de atos de corrupção; a importância da 
denúncia e seu caráter sigiloso; benefícios para 

empresa; principais erros e acertos dos Colabora-
dores;
iii. Por meio de elaboração de materiais conci-
sos sobre o tema e principais regras inerentes ao 
Escritório;
iv. Criação de canal para recebimento denún-
cias e/ou informações de caráter anônimo, seguro 
e contínuo;

Parágrafo Quarto - A omissão de qualquer Cola-
borador no que tange a denúncia da ocorrência 
de desvio às Leis, regulamentações, políticas inter-
nas e ao Código de Ética e de Conduta será objeto 
de aplicação de sanção proporcional à violação.
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capítulo ix - das sanções disciplinares

CAPÍTULO IX
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com o intuito de 
assegurar boas práticas, manter a produtividade e 
a ordem adequadas no ambiente de trabalho, em 
caráter educativo e não punitivo, o Escritório 
estabelece os principais motivos para advertência 
aos Colaboradores: 

i. Desídia: recorrente execução de faltas e 
erros, frutos da negligência, desatenção, desinte-
resse ou de práticas que atrapalham o desempe-
nho profissional do empregado. Como exemplos 
podem ser citados: pouca produção, atrasos 
frequentes, faltas injustificadas, abandono do local 
de trabalho antes do término da sua jornada, 
troca de escala sem autorização, descumprimento 
das obrigações e normas da empresa, dormir em 

serviço, entre outros fatores que prejudicam o 
Escritório e demonstram o desinteresse e a 
inadimplência para com o serviço; e
ii. Violação de regras morais ou jurídicas e 
comportamento incompatível com a seriedade 
da Advocacia: furtos, adulteração de documen-
tos, falsificação de atestados, assinatura de ponto 
para terceiros, falsidade ideológica, utilização dos 
bens da empresa para benefício próprio sem 
autorização, comportamentos inaceitáveis para 
um convívio social razoável, comportamentos que 
constrangem ou prejudiquem colegas, o Escritó-
rio ou os clientes, fofocas, agressões físicas e/ou 
verbais e atos discriminatórios, de indisciplina e 
insubordinação, entre outros.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Na ocorrência de 
eventuais desvios éticos ou de conduta profissio-
nal, serão impostas algumas penalidades confor-
me as transcritas a seguir:

i. Advertência verbal: a primeira advertên-
cia é feita verbalmente após ato de inadimplência. 
Situação na qual o responsável pela aplicação da 
advertência esclarece o motivo, assim como orien-
ta o Colaborador para evitar a reincidência;
ii. Advertência por escrito: a segunda 
advertência é feita por escrito. Os motivos que 
levaram à advertência ser lavrada por escrito 
serão descritos na carta de advertência, cuja 
deverá ser assinada pelo Colaborador. No caso de 
recusa do Colaborador em assinar a advertência, a 
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capítulo ix - das sanções disciplinares

mesma deverá ser assinada por duas testemu-
nhas, as assinaturas serão consideradas válidas 
desde que assinadas na presença do Colabora-
dor. Cabe ressaltar que a advertência deve ser lida 
em voz alta na presença das duas testemunhas e 
do Colaborador;
iii. Suspensão ou Dispensa: ocasião em que 
o Colaborador poderá ser suspenso ou desligado 
imediatamente do Escritório, motivadamente. A 
suspensão será aplicada em situações de reinci-
dência comprovada através da advertência por 
escrito. Em situações específicas, de faltas consi-
deradas de maior gravidade, a suspensão ou a 
dispensa poderá ser aplicada sem que haja adver-
tência por escrito.

Parágrafo Único - A sanções serão aplicadas 
pelo(s) Sócio(s) do Escritório, respeitados o 
contraditório e a ampla defesa, como também 
todos os requisitos legais para sua efetivação.
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capítulo x - dos canais de denúncias e do compliance officer

CAPÍTULO X
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Todo aquele que se 
considerar discriminado, seja ele(a) Colaborador 
ou não, alvo de preconceitos, práticas de temor ou 
em situação de desrespeito deve comunicar os 
fatos imediatamente ao Escritório por meio de 
seus canais de denúncia;

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - A Denúncia tem 
caráter sigiloso, obrigatório e irrevogável, e é dever 
de todo e qualquer Colaborador a comunicação 
de qualquer violação e/ou suspeita de violação aos 
requisitos das Leis, regulamentos, políticas inter-
nas e do presente Código de Ética e de Conduta;

Parágrafo Primeiro - A denúncia tem caráter 
absolutamente sigiloso, sendo opcional a identifi-

cação ou não do denunciante;

Parágrafo Segundo - A denúncia poderá ser feita 
via web através do endereço http://www.jorgead-
vogados.com ou por meio do e-mail contato@jor-
geadvogados.com, de forma anônima ou não, 
contendo os fatos que levaram ao envio da denún-
cia;

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Fica desde já nome-
ado(a) o(a) Srta. Nádia Maria de Faria e Cunha 
como responsável pela implementação do presen-
te Programa, treinamento dos Colaboradores de 
acordo com o disposto no presente Programa de 
Compliance e recebimento e apuração de denún-
cias.
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capítulo xi - disposições finais

CAPÍTULO XI
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - De tempos em 
tempos, o Escritório poderá efetuar atualizações 
e ajustes neste Código, de acordo com o necessá-
rio para refletir as suas práticas, bem como acom-
panhar e atender eventuais normas legais ou infra 
legais que sejam alteradas ou que venham a 
surgir;

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - Todos os Colabora-
dores são permanentemente convidados a apre-
sentar ideias e sugestões que visem à melhoria 
contínua deste Código e ao aprimoramento da 
prática da ética, contribuindo, dessa forma, para a 
excelência do Escritório;

CLÁUSULA VIGÉSIMA - Aquele que discordar de 

práticas ou políticas adotadas pelo Escritório 
deve discutir suas ideias com o(s) Sócio(s). Estimu-
la-se o clima de abertura como forma de impedir a 
estagnação e encorajar a iniciativa, a criatividade e 
o não-conformismo. As críticas feitas às claras e 
pelos canais de comunicação adequados são 
bem-vindas e consideradas demonstração de 
lealdade ao Escritório;

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - É obrigação de 
todos observar o que está contido neste Código, 
praticando e promovendo a sua aplicação em toda 
e qualquer ação ou negócio que envolva interes-
ses do Escritório;

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - As hipóteses 

não tratadas nesse Código deverão ser analisadas 
na forma e termos determinados pela legislação 
brasileira - em especial, nas normas expressas na 
Introdução deste Código.

Versão aprovada em 11/05/2021. 
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