
CÓDIGO DE 
CONDUTA 
E ÉTICA



 
 
 

 1 

Sumário 
O que é o Código de Conduta e Ética? .......................................................................................... 2 

Abrangência do Manual ................................................................................................................ 2 

Ética ............................................................................................................................................... 3 

1. POSTURA CORPORATIVA ........................................................................................................... 4 

1.1. Conduta Profissional e Pessoal .......................................................................................... 4 

1.2. Vestuário Adequado ........................................................................................................... 6 

2. RELACIONAMENTO ANDRE COELHO ADVOGADOS X COLABORADORES E PARCEIROS ............ 7 

2.1. Relações hierárquicas ......................................................................................................... 7 

2.2. Progressão de Carreira ....................................................................................................... 8 

2.3. Recrutamento e seleção ..................................................................................................... 8 

2.4. Demissão ............................................................................................................................ 9 

2.5. Avisos e comprovantes de faltas ........................................................................................ 9 

2.6. Punições e repreensões ................................................................................................... 10 

2.7. Privacidade ....................................................................................................................... 10 

2.8. Diversidade, discriminação e assédio .............................................................................. 10 

2.9. Saúde e Segurança ........................................................................................................... 11 

2.10. Preservação do Patrimônio ............................................................................................ 11 

3. RELACIONAMENTO ANDRE COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS X TERCEIROS ..................... 13 

3.1. Clientes ............................................................................................................................. 13 

3.2. Fornecedores .................................................................................................................... 14 

3.3. Imprensa........................................................................................................................... 15 

3.4. Comunidade ..................................................................................................................... 16 

4. CONFLITO DE INTERESSES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO ................................................. 16 

4.1. Conflito de Interesses ....................................................................................................... 16 

4.2. Aceitação de agrados de clientes e fornecedores ........................................................... 16 

4.3. Segurança da Informação e Confidencialidade ................................................................ 17 

5. PRECISÃO DOS REGISTROS DA EMPRESA ................................................................................ 18 

6. NEGOCIAÇÃO COM INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA .................................................................. 19 

7. RELACIONAMENTO COM GOVERNO ....................................................................................... 20 

Dúvidas a respeito do Código ...................................................................................................... 21 

Consequência da violação ao Código .......................................................................................... 21 

Obrigação de informar violações ................................................................................................ 22 

Termo de Compromisso .............................................................................................................. 23 



 
 
 

 2 

 

O que é o Código de Conduta e Ética? 
 

 O Código de Conduta Ética do André Coelho Advogados Associados possui o 

escopo de estabelecer princípios éticos e diretrizes fundamentais a ser adotado por 

todos os Colaboradores e Parceiros, no seu relacionamento interno e externo, em tudo 

o que estiver relacionado às atividades do escritório. 

 

 Este Código fixa valores de integridade e conduta ética para o melhor 

desenvolvimento do cotidiano no escritório. Espera-se que todos os Colaboradores e 

Parceiros tenham uma conduta íntegra compatível com os valores do escritório, 

agindo de forma justa no combate, no exemplo e no evitar que atos antiéticos sejam 

cometidos ou se repitam ao seu redor no ambiente de trabalho.  

 

 O Código certamente não detalha as inúmeras situações que podem surgir 

cotidianamente; não obstante, a busca pela postura ética deve ser constante.  

 

 

Abrangência do Manual 
 

 O Código de Conduta Ética aplica-se a todos os Colaboradores/ Parceiros do 

Andre Coelho Advogados Associados, sem distinção, inclusive sócios, associados, 

estagiários, consultores externos, temporários ou prestadores de serviços, respeitando 

e não se sobrepondo naquilo em que conflitar aos termos e condições específicos de 

cada uma das formas de vínculo com o escritório, como contratos de associados, 

contratos de estágio, etc. 
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 A observância destas normas evidencia nossa excelência como instituição 

ética e confirma nosso compromisso profissional, além de contribuir para a boa 

imagem do escritório.  

 

Ética 
 

 Ética é um conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta 

humana na sociedade. A ética serve para que haja um equilíbrio e bom funcionamento 

social, possibilitando que ninguém saia prejudicado. Neste sentido, a ética, embora 

não possa ser confundida com as leis, está relacionada com o sentimento de justiça 

social. 

 

 O presente Código está baseado no respeito ao ser humano e ao meio 

ambiente e principalmente nos Valores: 

 

• INTEGRIDADE com todos os públicos. 

• PESSOAS comprometidas, respeitadas e realizadas. 

• Relações baseadas na LEALDADE e CONFIANÇA. 

• EXCELENCIA através de uma comunicação clara e objetiva. 

• SATISFAÇÃO DO CLIENTE através da prestação de um serviço de 

QUALIDADE. 

 

 Pautamos nossa atuação, acima de tudo, pela observância dos mais nobres 

princípios e valores éticos, e, especificamente no exercício da advocacia, fará sempre 

valer os preceitos do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. 

Esta deve ser também a postura de todos os seus Colaboradores. 
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1. POSTURA CORPORATIVA 
 

1.1. Conduta Profissional e Pessoal 
  

 O André Coelho Advogados Associados tem a intenção de impor-se perante o 

mercado como uma banca de advocacia honesta e íntegra na condução de suas 

atividades, e esta posição apenas é possível a partir da conduta profissional de seus 

Colaboradores e Parceiros. 

 

 Queremos ser reconhecidos por pautar as relações no ambiente de trabalho na 

cortesia, honestidade, integridade e, acima de tudo, pelo respeito mútuo, 

independentemente do cargo, posição ocupada ou tipo de serviço prestado. 

 

 O trabalho em equipe deve ser estimulado através da cooperação mútua, 

considerando-se o respeito e aceitação das características individuais. A postura 

democrática diante da divergência e diversidade deve ser vista como salutar e 

benéfica na medida em que cria oportunidade de desenvolvimento e evolução.  

 

 Orientamos que antes de decidir se uma conduta ou atividade é apropriada, o 

colaborador: 

 

a) Verifique se não é contrária à legislação;  

b) Verifique se não é contrária a este Código, aos Manuais e Políticas Internas, 

Diretrizes ou Práticas do ACAA;  

c) Verifique se é consistente com os Valores da Empresa;  
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 Sendo assim, seguem diretrizes básicas para a conduta ética do Colaborador e 

Associado que proporcionam um ambiente de trabalho agradável: 

 

• Seja honesto em qualquer situação; 

• Antes de realizar alguma ação, pergunte-se se teria orgulho de contar a sua 

família ou de vê-la publicada em jornais. 

• Seja humilde, tolerante e flexível; 

• Dê crédito a quem merece; 

• Pontualidade vale ouro; 

• Evite criticar os colegas de trabalho ou culpar um subordinado pelas costas. Se 

tiver de corrigir ou repreender alguém, faça-o em particular, cara a cara; 

• Respeite a privacidade alheia. É proibido mexer na mesa, nos pertences e 

documentos de trabalho dos colegas e do gestor; 

• Aja de acordo com seus princípios e assuma suas decisões, mesmo que isso 

implique ficar contra a maioria; 

• Afaste-se das fofocas e maledicências; 

• Reconheça os erros, mas não exagere no arrependimento nem na culpa; 

• Evite piadas, apelidos de qualquer referência ofensiva; 

• Durante a jornada de trabalho, assuntos de interesse pessoal devem restringir-

se ao mínimo indispensável; 

• Fica vedado aos Colaboradores receberem ou pagarem comissões ou 

vantagens de qualquer natureza de ou para clientes e fornecedores, que não 

aqueles decorrentes da estrita observância do contrato a ser cumprido e desde 

que, mesmo estipulados, não atentem contra a lei, o decoro ou aos valores 

morais; 
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• É terminantemente proibida a ingestão de bebidas alcoólicas no horário de 

trabalho e a entrada no escritório em estado de embriaguez, bem como o uso 

ou porte de drogas e a permanência no escritório em estado alterado pelo uso 

dessas substâncias.  

• É proibido, também, o porte de armas de qualquer espécie.  

 

Em casos de dúvidas, perguntas deverão ser direcionadas a gestão do ACAA.  

 

1.2. Vestuário Adequado 
 

 A indumentária adequada ao ambiente profissional representa fundamental 

contribuição para a boa imagem do André Coelho Advogados Associados perante 

seus clientes. 

 

 É dever de todo Associado, Colaborador e Parceiro prezar pela utilização do 

bom senso na escolha de suas roupas e acessórios, garantindo uma combinação 

harmônica. Tanto para os homens como para as mulheres, o traje utilizado deve ser 

formal, assim sugerido: 

 

Advogados: 

Terno completo ou blazer; 

• Gravata; 

• Camisa social de manga longa (dentro da calça); 

• Meias (preferencialmente da cor do sapato ou da calça) 

• Sapato e cinto (sempre da mesma cor) 
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 Os funcionários que trabalham em áreas administrativas devem usar 

vestimentas condizentes com o ambiente empresarial. Então não devem ser usados: 

mini blusas, blusas e vestidos frente-única, minissaias, calças de cintura baixa, roupas 

colantes, transparentes, decotes e fendas acentuados, bermudas, shorts, regatas, 

chinelos, tênis e outras vestimentas que possam afetar a imagem profissional e a 

segurança do funcionário ou que sejam incompatíveis com o ambiente de negócios; 

 

 Quando o funcionário estiver em atividade externa, representando o André 

Coelho Advogados Associados, deverá usar vestimentas mais formais. Para os 

homens, calça e camisa social, ou terno e gravata, enquanto que para as mulheres, 

terninho com calça comprida ou saia, dependendo do grau de formalidade do evento; 

 Nas atividades internas nas quais o contato com o público externo é menor, é 

possível vestir-se de maneira menos formal, porém respeitando as orientações 

anteriormente citadas. 

 

 

2. RELACIONAMENTO ANDRE COELHO ADVOGADOS X 

COLABORADORES E PARCEIROS 
 

2.1. Relações hierárquicas 
 

 Para melhor distribuição de tarefas e consequentemente melhor fluxo dos 

trabalhos do escritório, o André Coelho Advogados Associados adota estrutura 

organizacional composta por níveis hierárquicos relacionados à competência 

profissional, experiência e desempenho. Cada um desses níveis implica em graus 

variados de responsabilidade e autoridade, os quais devem ser claramente expostos e 

respeitados por todos os Colaboradores e Parceiros. 
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 O relacionamento entre gestores e subordinados deverá ser pautado, sempre, 

pelo respeito mútuo e pela liberdade de expressão. 

 

 Os supervisores diretos de cada área poderão reunir e discutir com suas 

equipes a forma de sua atuação e integração, podendo apontar individualmente aos 

profissionais eventuais deficiências em sua atuação ou ressaltar seu bom 

desempenho. 

 

2.2. Progressão de Carreira 
 

 Sabemos que é importante reconhecer os talentos individuais e das equipes, 

propiciando igualdade de acesso às oportunidades existentes de desenvolvimento 

profissional, segundo as habilidades, formação, experiência, desempenho, valores e 

liderança de cada um. 

 

 Nenhuma decisão que afete a carreira de um ou mais Colaboradores e 

Parceiros, será tomada em função de preferências, vínculos pessoais ou interesses 

alheios aos do escritório. 

 

2.3. Recrutamento e seleção 
  

 Todos os candidatos a quaisquer postos vagos ou novos na estrutura do André 

Coelho Advogados Associados serão submetidos a processo seletivo adequado à 

área em que o profissional atuará, o qual atenderá aos princípios de justiça e 

igualdade e sempre pautado por critérios técnicos, visando incorporar futuros 
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Colaboradores e Parceiros que possam contribuir para o crescimento institucional e 

manter o rígido padrão de qualidade vigente. 

 

 A contratação de parentes de Colaboradores e Parceiros será aceita, desde 

que aqueles sejam submetidos ao mesmo processo seletivo e critérios de avaliação 

dos demais candidatos. 

 

2.4. Demissão 
 

 Sempre que identificado que a atuação do Colaborador e Parceiro está abaixo 

da expectativa do escritório, este será convocado pelo supervisor direto de seu 

trabalho para reunião na qual serão indicados os pontos que necessitem de 

aprimoramento na conduta profissional, sempre no interesse de garantir o bom 

andamento dos trabalhos. 

 

 Caso seja constatada a necessidade de desligamento de um Colaborador e 

Parceiro, o processo demissional, independente de sua motivação, ocorrerá de forma 

sigilosa, sendo expostos ao Colaborador e Parceiro, os motivos da rescisão e 

formalizado o desligamento. 

 

 A demissão é entendida como um momento particular na vida profissional do 

indivíduo, devendo o Colaborador e Parceiro encará-la como uma oportunidade de 

reavaliação pessoal e profissional. 

 

2.5. Avisos e comprovantes de faltas 
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 Quaisquer ausências por parte dos Colaboradores e Parceiros deverão ser 

comunicadas com a devida antecedência ao respectivo supervisor direto, devendo a 

justificativa documental ser apresentada com a máxima brevidade possível ao 

Departamento Administrativo. 

 

 

2.6. Punições e repreensões 
 

 Os Colaboradores e Parceiros que forem considerados inadimplentes com o 

cumprimento de suas responsabilidades ou culpados de procedimentos inadequados 

poderão ser punidos com advertências, suspensão disciplinar, demissão por justa 

causa, levando em consideração o contexto da situação, as causas e consequências 

do ato, bem como o histórico profissional do Colaborador/Parceiro. 

 

2.7. Privacidade 
 

 Será preservada a privacidade dos Colaboradores e Parceiros quanto a 

assuntos de ordem pessoal que, eventualmente, venham a ser de conhecimento do 

André Coelho Advogados Associados. Por isso o escritório somente requer, obtém 

e usa informações pessoais na medida em que são necessárias à eficiente gestão dos 

negócios, em conformidade com as leis e regulamentos sobre o assunto. 

 

2.8. Diversidade, discriminação e assédio 
 

 Não serão admitidas, sob qualquer hipótese ou circunstância, posturas 

discriminatórias de qualquer natureza, seja com base em cor, etnia, credo religioso ou 
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político, sexo, idade, preferência sexual, estado civil, descendência, lugar de origem e 

etc. 

 

 Caso o Colaborador e Parceiro sinta-se de qualquer forma ilegalmente 

assediado ou discriminado, deverá reportar imediatamente a queixa à gestão do 

escritório. Todos os assuntos a este respeito serão tratados com o devido sigilo para 

preservação da imagem dos envolvidos. 

 

2.9. Saúde e Segurança 
 

 O André Coelho Advogados Associados garantirá a todos os Colaboradores e 

Parceiros condições adequadas de trabalho, atendendo aos mais elevados princípios 

de higiene e segurança, através de investimento em recursos, treinamentos, e 

elaboração de procedimentos de saúde e segurança.   Através de ações preventivas 

eficazes, todas as situações deverão ter seu potencial de risco minimizado. 

 

 Cada Colaborador e Parceiro deve cumprir com todas as normas, sejam elas 

leis, procedimentos e/ou políticas, pertinentes à saúde e segurança no trabalho em 

suas atividades, bem como reportar imediatamente à gestão do escritório qualquer 

situação que identifique que possa vir a causar qualquer tipo de acidente. 

 

2.10. Preservação do Patrimônio 
 

 É dever de todos dedicarem suas horas de trabalho e esforços aos interesses 

do escritório, evitando quaisquer atividades que possam vir a comprometê-los. 
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 O uso apropriado dos bens cedidos pelo ACAA ao Colaborador para o 

desempenho de suas atividades deve garantir a produtividade, visando resultados e a 

perpetuidade dos negócios.  

 

 Portanto, cabe a toda a equipe a responsabilidade pela conservação, 

organização e higiene do patrimônio a seu dispor e pelo uso e destinação adequados 

de tais materiais no exercício de atividades relacionadas ao escritório. Dentre 

exemplos de bens podemos citar: Veículos, acesso à internet, telefones móveis e 

fixos, e-mails, marca e nome do ACAA.  

 

 Em caráter de exceção será tolerado o uso pessoal de tais ativos, desde que 

de forma comedida e para questões urgentes e inadiáveis, de maneira que tal uso não 

interfira na boa ordem e desenvolvimento dos trabalhos do escritório. 

 

 O uso de computadores, principalmente os serviços de correio eletrônico e 

internet, assim como o uso de telefones, poderá estar sujeito a monitoramento por 

motivos de segurança, supervisão e/ou gerenciamento de rede.  

 

 Todo o suporte na área de informática será efetuado pelo Departamento de 

Administração, que será responsável pela boa ordem de funcionamento dos 

computadores, com todos os programas necessários aos Colaboradores e Parceiros.  

 

Fica estritamente vedado a todos os Colaboradores e Parceiros: 

 

• visitar sites de internet que contenham material obsceno, lascivo, 

preconceituoso ou outro incompatível com os assuntos corporativos; 
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• enviar ou receber conteúdo obsceno, difamatório, pejorativo ou de qualquer 

outra forma ilícito; 

• instalar qualquer tipo de software, bem como alterar ou desativar configurações 

dos programas instalados pelo Departamento de Tecnologia; 

• apresentar opiniões pessoais como se fossem do André Coelho Advogados 

Associados; 

• utilizar material, marca e logotipo do André Coelho Advogados 

Associados para assuntos não corporativos ou após o rompimento do vínculo 

com o grupo. 

 

 O uso pessoal desses recursos é permitido, desde que seja ocasional e 

limitado. O uso privado nunca pode afetar sua produtividade no trabalho. Acessar o 

internet banking, consultar resultados de exames ou procurar o telefone de um médico 

são exemplos de uso pessoal permitido.  

 

 É dever de todo Colaborador e Parceiro buscar a identificação e redução de 

gastos desnecessários e desperdícios de recursos do escritório, os quais podem ser 

revertidos na melhoria das condições de trabalho e na remuneração direta dos 

Colaboradores e Parceiros. 

 

3. RELACIONAMENTO ANDRE COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS 

X TERCEIROS 
 

3.1. Clientes 
 

 O André Coelho Advogados Associados é uma banca de advocacia orgulhosa 

de sua posição de destaque na assessoria jurídica empresarial, justamente por pautar-
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se na excelência técnica e ética oferecida a seus Clientes, garantindo-lhes qualidade, 

confidencialidade e segurança em soluções inovadoras que viabilizem as metas 

empresariais. 

 

É da responsabilidade de todos os Colaboradores e Parceiros: 

 

• prestar seus trabalhos de maneira profissional, independente e imparcial, com 

honestidade e em total conformidade aos métodos, práticas e políticas do André 

Coelho Advogados Associados.  

• prezar pela exatidão das informações contidas nos pareceres, consultas ou qualquer 

outro documento que emita a qualquer Cliente; 

• atender prontamente aos Clientes, com eficiência, respeito e cordialidade; 

• manter transparência nas operações realizadas; 

• manter o devido sigilo das informações a que tiver acesso em razão da atividade ou 

cargo que ocupe; 

• jamais favorecer um cliente em detrimento de outro; 

• evitar situações de conflitos de interesse. 

 

 Os Colaboradores e Parceiros devem estar conscientes da importância do 

cliente e compromissados em buscar soluções que atendam e satisfaçam os 

interesses dos mesmos, sempre respeitando o acordado. 

 

3.2. Fornecedores 
 

 O André Coelho Advogados Associados apenas irá contratar fornecedores 

idôneos, cujos serviços apresentem bom preço, máxima qualidade e confiabilidade, 
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que exerçam suas atividades com correção técnica compatível com a legislação e com 

os princípios éticos. 

 

 A concorrência leal deve sempre reger as relações com os fornecedores. O 

respeito aos fornecedores deve ocorrer na mesma medida que o André Coelho 

Advogados Associados espera ser tratado. 

 

3.3. Imprensa 
 

 Tendo em vista a sensibilidade das normas específicas aplicáveis ao sigilo na 

relação entre Advogado e seus Clientes e à exposição pública do escritório, havendo 

necessidade de exposição de qualquer colaborador/parceiro da Andre Coelho 

Advogados Associados, iremos contratar profissionais especializados em assessoria 

de imprensa.  

 Qualquer manifestação de Colaboradores e Parceiros a jornalistas, repórteres, 

entrevistadores ou quaisquer outros agentes de imprensa falada ou escrita, sob 

qualquer formato, em nome do Andre Coelho Advogados Associados ou em relação a 

suas atividades e clientes, dependerá de prévia autorização ou solicitação da gestão 

do escritório. 

 

 Sob qualquer circunstância, declarações à Imprensa deverão ser restritas a 

comentários técnicos e cautelosos, sendo vedada qualquer manifestação que possa 

aparentar ou ter conteúdo discriminatório ou antiético. 

 É dever de todos os Colaboradores zelar pela imagem e reputação do 

escritório. 
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3.4. Comunidade 
 

 O André Coelho Advogados Associados oferecerá apoio, a critério de sua 

gestão, a atividades de cunho filantrópico voltadas ao atendimento de necessidades 

da comunidade local, bem como poderá associar-se a instituições comunitárias, a 

organizações não-governamentais e outras, para essa finalidade. 

 

 

4. CONFLITO DE INTERESSES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 
 

4.1. Conflito de Interesses 
 

 Não é permitido aos Colaboradores o exercício de atividades conflitantes com 

os interesses do André Coelho Advogados Associados. Tanto nas relações internas 

como nas externas, o Colaborador/Parceiro não deverá utilizar sua posição no 

escritório a fim de influenciar decisões que venham a favorecer interesses próprios ou 

de terceiros, em detrimento dos interesses do André Coelho Advogados Associados.  

 

 É vedada aos Colaboradores e Parceiros a obtenção de vantagem pessoal em 

uma oportunidade comercial para o Andre Coelho Advogados Associados ou usar a 

propriedade ou recursos deste com finalidades pessoais; bem como prestar os 

mesmos serviços contratados para um concorrente ou cliente do escritório. 

 

4.2. Aceitação de agrados de clientes e fornecedores 
 

 Presentes, vantagens, favores indevidos oferecidos por pessoas ou empresas 

que mantêm contato com o Andre Coelho Advogados Associados não devem ser 
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aceitos pelo Colaborador/Parceiros, salvo cortesias comuns pelas práticas comerciais 

e informadas ao superior hierárquico imediato, desde que: 

 

• Não contrariem qualquer lei; 

• Estejam de acordo com as práticas comuns de negócios;  

• Não criem embaraços para o André Coelho Advogados Associados ou 

colaborador e parceiro se vierem a ser divulgados;  

• Não sejam em dinheiro ou equivalente. 

 

 Serão impróprios e inaceitáveis, ainda, quaisquer benefícios concedidos com o 

intuito de influenciar as ações do Colaborador e Parceiro ou do cliente ou ações que 

constituam violação do seu dever.  É permitido ao colaborador e parceiro apenas 

receber presentes e brindes de acordo com as normas do bom senso.  

 

4.3. Segurança da Informação e Confidencialidade 
 

 André Coelho Advogados Associados   e seus Colaboradores, e Parceiros são 

responsáveis pelo sigilo das informações corporativas e de seus Clientes, na proteção 

de direitos dos clientes, parceiros e dos próprios Colaboradores. Todos os assuntos 

do André Coelho Advogados Associados devem ser tratados com discrição. 

 

 Informação confidencial será toda informação revelada através da 

apresentação da tecnologia, a respeito de, ou, associada com a Avaliação, sob a 

forma escrita, verbal ou por quaisquer outros meios. 

Informação Confidencial inclui, mas não se limita, à informação relativa às 

operações, processos, planos ou intenções, informações sobre produção, instalações, 

equipamentos, sistemas, dados, habilidades especializadas, projetos, métodos e 
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metodologia, fluxogramas, especializações, componentes, fórmulas, produtos e 

questões relativas ao desempenho das atividades laborais. 

 

 Avaliação significará todas e quaisquer discussões, conversações ou 

negociações entre, ou com as partes, de alguma forma relacionada ou associada com 

a apresentação da tecnologia, projetos ou produtos. 

 

 A proibição de revelar, direta ou indiretamente, a quem quer que seja, tais 

informações confidenciais perdurará durante e após a atuação como Colaborador e 

Parceiro do André Coelho Advogados Associados, e terá validade enquanto a 

informação não for tornada de conhecimento público por qualquer outra pessoa, ou 

mediante autorização escrita concedida ao próprio Associado, Colaborador, ou 

Parceiro pelas partes interessadas neste termo.  

 

 

5. PRECISÃO DOS REGISTROS DA EMPRESA 
 

 Registros de qualidade permitem ao ACAA tomar decisões conscientes, bem 

como cumprir com suas obrigações legais. Registros precisos também auxiliam o 

escritório a manter sua reputação de integridade perante a sociedade.  

 Assim, qualquer transação deve estar refletida com exatidão nos registros do 

ACAA, no tempo certo. Os registros devem ser suportados por documentação 

relacionada. Devem ainda ser completos, precisos e confiáveis. Ativos e receitas não 

registrados não são admitidos, em qualquer circunstância.  

 São responsabilidade dos nossos Colaboradores:  
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• organizar e repassar tempestivamente todos os dados financeiros à 

contabilidade, para que eles possam ser apurados e contabilizados, de acordo 

com as normas em vigor;  

• inserir informações detalhadas, precisas e fidedignas nos documentos, livros e 

registros da empresa e manter a sua guarda pelo período e formas exigidas na 

legislação;  

• assegurar que todas as transações sejam transparentes e documentadas;  

• não adotar condutas fraudulentas em relação aos demonstrativos financeiros e 

registros contábeis da empresa; 

 

 Todos nós somos responsáveis por garantir a qualidade dos registros. Essa 

máxima se estende a todos os colaboradores e não somente aqueles que trabalham 

no Financeiro e Contabilidade. Registros de contratação de serviços, faturas, 

avaliações de desempenho, apontamento de horas trabalhadas, relatórios de 

despesas e de viagens, etc., são exemplos de registros empresariais que devem ser 

mantidos com exatidão para o correto cumprimento de práticas contábeis, financeiras 

e de auditoria.  

 

 

6. NEGOCIAÇÃO COM INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA 
 

 O ACAA atende diversas empresas em diferentes cidades no Brasil e em 

Portugal. O respeito às normas e aos regulamentos aplicáveis em todos os locais em 

que atuamos é um princípio que norteia nossas relações.  

 Por isso, no conhecimento de informações privilegiadas ainda não divulgadas 

publicamente, os colaboradores do escritório são estritamente proibidos de negociar 
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ações. Também não deve ser exercida “tipping” (prática de repasse de informações a 

terceiros que possam usar deste conhecimento para negociar ações).  

 Entende-se como informação privilegiada toda a informação não pública sobre 

o negócio dos clientes que, se divulgada, pode influenciar as decisões de um 

investidor sobre comprar ou vender ações deles.  

 

 

7. RELACIONAMENTO COM GOVERNO 
 

 O ACAA presta serviços e conduz seus negócios observando a legislação 

anticorrupção nacional e internacional e de combate à lavagem de dinheiro. Dessa 

forma, o relacionamento com agentes públicos obrigatoriamente precisa ser baseado 

no estrito cumprimento da legislação aplicável.  

  

 Não serão permitidos a oferta, promessa e, principalmente, o pagamento de 

qualquer valor ou a concessão de benefícios a agentes ou funcionários públicos com o 

intuito de agilizar ou influenciar a prática de atos administrativos, como obtenção de 

licenças, vistos, certificações, ou obter qualquer vantagem. O Andre Coelho 

Advogados Associados não tolera qualquer tipo de suborno, oferecimentos de 

vantagens ou outro tipo de pagamentos indevidos, com o intuito de obter ou manter 

negócios ou receber vantagens indevidas, tanto no setor público quanto no privado. 

 

 Entende-se por agentes públicos qualquer pessoa que atue em nome de um 

Governo, Agência ou Departamento, incluindo, inclusive, candidatos ou ocupantes de 

cargos políticos, partidos políticos, representantes de Órgãos ou Governos 

internacionais, e membros da família de qualquer Agente Público.  
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Dúvidas a respeito do Código 
 

 Cada Colaborador do André Coelho Advogados Associados é responsável por 

seu comportamento e suas ações. Sempre que julgar necessário deve procurar 

orientação com relação à interpretação ou aplicabilidade das regras fixadas neste 

Manual.  

 

Quaisquer dúvidas a respeito deste Manual ou outras políticas e procedimentos 

do André Coelho Advogados Associados deverão ser esclarecidas diretamente junto à 

gestão do escritório. 

 

 

Consequência da violação ao Código  
 

A adesão e estrita observância aos termos do Manual são requisitos essenciais 

à manutenção do relacionamento com o André Coelho Advogados Associados. O 

descumprimento do Manual ou quaisquer políticas e procedimento aplicáveis, 

conforme constatado por investigação interna ou externa, acarretará na adoção de 

medida corretiva, como advertência, suspensão ou até rescisão do contrato mantido 

com o escritório.  

 

O descumprimento ao Manual que, direta ou indiretamente, causar dano ao 

André Coelho Advogados Associados enseja legitimidade para propor a ação judicial 
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pertinente em face do causador, visando à reparação do mesmo por responsabilidade 

civil e/ou criminal. 

 

 

Obrigação de informar violações 
 

 Todos os Colaboradores e Parceiros do André Coelho Advogados Associados 

possuem a obrigação de comunicar imediatamente qualquer suspeita fundamentada 

ou efetiva violação ao Manual de Conduta Ética, ou a qualquer lei ou regulamento 

vigente por parte de outros Colaboradores e Parceiros; bem como possuem a 

obrigação de comunicar imediatamente qualquer conduta ofensiva, ilegal ou que viole 

os princípios basilares deste Manual, ou do Termo de Confidencialidade, e do Termo 

de Compromisso Público de Ética, e as demais Políticas Internas, por parte de 

Clientes, Fornecedores ou quaisquer indivíduos quem o escritório venha a contratar. 

 

 Deverá ser preservado o sigilo quanto à comunicação de violações ou 

suspeitas acima. André Coelho Advogados Associados proíbe qualquer tipo de 

retaliação contra Colaboradores e Parceiros que as comuniquem em boa-fé. 

 

 As comunicações acima deverão ser direcionadas exclusivamente ao órgão de 

gestão do escritório. 
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Termo de Compromisso 
 

 Declaro que recebi nesta data, li e compreendi o Código de Conduta e Ética do 

Andre Coelho Advogados Associados, e estou ciente das diretrizes e dos princípios de 

conduta nele estabelecidos.  

  

 Comprometo-me a cumprir as normas fixadas por ele, buscar auxílio em casos 

de dúvidas e informar a empresa sobre as possíveis violações que eu tomar 

conhecimento.  

 

Nome: ______________________________________________________ 

 

Área: _______________________________________________________  

 

Local e data: __________________________________________________  

 

Assinatura: ___________________________________________________ 

 




