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ACAA - ANDRE COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS 

24 ANOS DE PAIXÃO PELO DIREITO.

 Desde fevereiro de 1990 que acreditamos que o Direito é o remédio perfeito 

para as mazelas da sociedade e, desde lá lutamos diariamente para tentar fazer com 

que ele, o Direito, prevaleça por onde quer que passemos.

 Mas foi no final de 1994 que iniciamos nossas a�vidades em Macaé, escolhida 

por ser a cidade natal do seu fundador. Em 2000, o sócio fundador se muda para São 

Paulo exercendo outras a�vidades e também a advocacia e o escritório permanece 

suas a�vidades em Macaé com a equipe daquela época. Em 2012, o sócio fundador 

retorna a Macaé para reassumir a direção do escritório e aqui estamos nós: lutando 

diariamente para tentar fazer com que ele, o Direito, prevaleça por onde quer que 

passemos. 

 2018 é um ano importante para nós e para nossa cidade.  Nosso compromisso 

é trabalhar com é�ca e eficiência para colaborar com a retomada da economia da 

cidade e do nosso País.

A NOSSA EQUIPE

 Dedicação, especialidade e profissionalismo. Um grupo de Pessoas a�vas, 

preparadas e focadas em resultados prá�cos. Orgulho do ACAA. Você pode conhecer 

toda a equipe que cuida de você e de seus interesses em nosso site, pelo link:

www.andrecoelhoadvogados.com.br/nossa-equipe

02



INTRODUÇÃO

 O ACAA vem inves�ndo há alguns anos em sua estruturação e gestão jurídica 

para que as execuções dos trabalhos sejam reconhecidas pelos bons resultados. Com 

isso temos criado procedimentos internos e externos padronizados responsáveis por 

disciplinar todo o funcionamento do escritório, como secretaria, financeiro, 

controladoria, até o jurídico que é o coração do ACAA.

 Além desse manual, o ACAA conta com um código de conduta com regras de 

Compliance que embasam a atuação de cada profissional. Esse manual é a expressão 

do ACAA com essas condutas e apresentado aos clientes todos os seus direitos em 

relação aos serviços contratados conosco.
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NOSSO ORGANOGRAMA

SÓCIO-DIRETOR

TRIBUTÁRIO 
E BANCÁRIO

CONTRATOS 
E LICITAÇÕES

CRIMINAL EMPRESARIAL
E TRIBUNAL DO JURI

NOVOS NEGÓCIOS, 
FUSÕES & AQUISIÇÕES

TRABALHISTA

CONTRATUAL E 
REC. JUDICIAIS

COMPLIANCE 
PÚBLICO E PRIVADO

DIREITO MARÍTIMO,
PORTUÁRIO E ADUANEIRO

DEP. FINANCEIRO 
E DE CONTRATOS 

E LICITAÇÕES

DEPARTAMENTO
TÉCNICO

CONTROLADORIA
JURÍDICA

DEPARTAMENTO
DE MARKETING
E COMERCIAL

SÓCIOS
PARCEIROS

CONSELHO
DELIBERATIVO
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FALE CONOSCO

Ÿ Recepção - (22) 2772.1631 | (22) 2141.2747

Ÿ Direção Geral e Novos Clientes – Andre Coelho

       andrecoelho@andrecoelhoadvogados.com.br | (22) 99836.7306

Ÿ Supervisão Jurídica – Lucas Chelles

       lucaschelles@andrecoelhoadvogados.com.br | (22) 99727.5547

Ÿ Controladoria Jurídica – Melissa Oggioni

       melissaoggioni@andrecoelhoadvogados.com.br | (22) 99720.4406

Ÿ Gerência Financeira – Camilla Franco

       camillafranco@andrecoelhoadvogados.com.br | (22) 99923.7958

ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS

 O cliente tem acesso ao acompanhamento dos processos pelo site do ACAA

(www.andrecoelhoadvogados.com.br) com a senha e login exclusivos, que podem ser 

disponibilizados pela controladoria jurídica.

 Além disso, por uma questão de segurança de seus clientes, o ACAA conta com 

um sistema eficiente de Gestão Eletrônica de Documentos (GED), mantendo o arquivo 

�sico de documentos originais.

 Os andamentos dos processos estão à disposição online para o cliente.

 Os clientes receberão ainda, por e-mail, relatórios de todos os processos 

vinculados ao contrato.
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AUDIÊNCIAS

 Audiências e demais atos que demandem a par�cipação pessoal do cliente ou 

de suas testemunhas, serão avisadas com a antecedência mínima de 10 dias; 

 O cliente receberá, no prazo indicado, as informações necessárias (local, 

horário, testemunhas);

 Sempre que houver necessidade, haverá uma reunião prévia para elucidar 

pontos importantes da audiência;

Audiências em outras comarcas serão realizadas prioritariamente pelos advogados do 

ACAA.

 Atos pra�cados por correspondentes somente nos casos de conveniência 

econômica do cliente.

REUNIÕES

 Os clientes podem solicitar reuniões e também podem ser solicitados para 

reuniões, sempre dentro de uma razoabilidade de tempo e frequência, para que 

tenham ou tragam informações;

 Sempre que o conteúdo da reunião apontar a necessidade – o que deve ser a 

regra – os advogados enviarão aos clientes uma ata simplificada que retrate o que 

restou combinado, atribuindo responsabilidades e prazos para autorizar um follow up 

eficiente;

 Os advogados estão orientados a não portar telefones celulares durante as 

reuniões evitando interrupções inoportunas;
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CUMPRIMENTO DE PRAZOS JUDICIAIS CONSULTIVOS

 Para dar segurança ao acompanhamento dos processos, os prazos legais são 

cumpridos sempre com antecedência. À exceção de hipóteses excepcionais e 

devidamente jus�ficados, os prazos serão antecipados;

 As pe�ções podem ficar à disposição do cliente antes do protocolo pelo prazo 

de 24 horas, improrrogáveis, sempre que o cliente assim desejar. Esta possibilidade 

implica em que o cliente possa sugerir alterações na pe�ção de ordem fá�ca, 

ressalvada a independência profissional (art. 31, §1º, do EAOB ). O ACAA terá o prazo de 

20 dias para propor as novas ações, contados da entrega do úl�mo documento 

necessário. Casos urgentes serão atendidos com a prioridade que a situação exigir;

 As consultas e pareceres serão atendidos com o prazo de até 5 dias. Pareceres 

mais elaborados e complexos com o prazo de 15 dias e situações urgentes deverão ser 

combinadas individualmente;

CUSTAS PROCESSUAIS E OUTRAS DESPESAS

 Todas as custas processuais são de responsabilidade do cliente. O ACAA gerará 

as guias correspondentes e enviará para os clientes que ficarão responsáveis pelo 

pagamento e devolução da mesma com o comprovante;

 Viagens somente serão autorizadas com antecedência e dentro da 

conveniência econômica do cliente, sendo o mesmo responsável pela aquisição de 

passagens e pagamento de estadias, se for o caso, ou pelo ressarcimento das despesas 

efetuadas pelo ACAA, mediante relatório com documentos comprobatórios;
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NOVAS DEMANDAS JURÍDICAS

 Novas demandas jurídicas devem ser encaminhadas diretamente para a 

gerência do setor Controladoria Jurídica, aos cuidados de Melissa Oggioni  

(melissaoggioni@andrecoelhoadvogados.com.br).

FINANCEIRO

 O envio de boletos para os clientes é realizado entre os dias 25 e 30 de cada 

mês, via e-mail.

 Para solicitação de atualização de boletos, o cliente deverá em contato pelo 

endereço de e-mail contasareceber@andrecoelhoadvogados.com.br. Ressaltando que 

a atualização de valores do boleto será realizada de acordo com cláusula expressa no 

contrato do cliente. O  e-mail acima citado será exclusivo para envio de boletos e notas 

fiscais e solicitações das mesmas.

 O prazo para emissão e envio de nota fiscal será de até 10 dias, após o 

pagamento do boleto.
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RETORNO DE LIGAÇÕES E E-MAIL´S

 O ACAA mantém rigoroso sistema de retorno de ligações e e-mail´s, exigindo 

dos advogados e consultores que na hipótese de impossibilidade de pronto 

atendimento, o retorno aconteça dentro do mesmo dia. O retorno das ligações 

telefônicas e e-mail´s em tempo adequado é um direito do cliente ACAA.

CANAL COMPLIANCE E OUVIDORIA

 A par�r de janeiro de 2018, o ACAA mantém um e-mail exclusivo para o 

recebimento de sugestões e reclamações acerca de eventuais descumprimentos dos 

compromissos assumidos em contrato e em relação ao conteúdo deste manual – 

(ouvidoria@andrecoelhoadvogados.com.br).

 A direção do ACAA apresentará diretamente as respostas às reclamações 

enviadas, procurando solucionar todas as questões imediatamente.

 Caso a situação tenha relação com o Código de Conduta do ACAA, dúvidas, 

denúncias, suspeitas, deverão ser encaminhadas para o canal próprio 

(compliance@andrecoelhoadvogados.com.br). Essas situações serão tratadas pelo 

Conselho do ACAA, conforme regras estabelecidas pelo Código de Conduta.
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HORÁRIO DE ATENDIMENTO

O ACAA funciona em dias úteis das 9h às 19h.

Para atendimento em feriados e recessos para casos de emergência, haverá sempre 

uma equipe especializada em regime de plantão.

CONFIDENCIALIDADE

Todos os profissionais integrantes do ACAA se comprometem, por escrito e de forma 

expressa, a guardar irrestrito sigilo em relação às informações vinculadas ao 

cumprimento do contrato com os clientes.

INFORMATIVOS E MÍDIAS SOCIAIS

O ACAA enviará mensalmente, por email, uma newsle�er, ar�gos jurídicos e no�cias 

relacionadas ao mundo jurídico;

A cada três meses, o ACAA também enviará o informa�vo impresso “Oficina Legal”, com 

análises jurídicas contemporâneas e temas se interesse dos clientes;

O ACAA mantém páginas atualizadas no Facebook e Linkedin, com informações e 

publicações, divulgação de eventos. O conteúdo nas mídias sociais é pautado pela 

discrição e caráter informa�vo, em estrito cumprimento ao Código de É�ca da OAB.
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Unidades:  • Rio de Janeiro | RJ   • São Paulo | SP   • Lisboa - Portugal

Rua da Igualdade, nº 154, Centro
Macaé/RJ - CEP: 27.313-140


