
Código de   Conduta



COMPLIANCECompliance em Português significa: “CONFORMIDADE” ou seja, estar  em  “compliance”  é  estar  em  conformidade  com  leis  e regulamentos.Nos âmbitos institucional e corporativo, Compliance é o conjunto de disciplinas para fazer cumprir as normas legais e regulamentares, as políticas  e  as  diretrizes  estabelecidas  para  o  negócio  e  para  as atividades da  instituição ou empresa, bem como evitar, detectar e tratar qualquer desvio ou inconformidade que possa ocorrer.



Por que o Carreira e Sartorello Advogados Associados está implementando um programa de integridade?Para integrar a parcela do mundo corporativo que efetivamente combate a corrupção.  
 É um ato ilícito que consiste na ação de induzir alguém a praticar determinado  ato  em  troca  de  dinheiro,  bens materiais  ou  outros benefícios particulares.
Mas o que é corrupção?



Adotando um sistema de ComplianceNosso  escritório,  que preza por  valores  éticos  e morais,  institui normas  que  ultrapassam  aquelas  que  proporcionam  a  boa convivência, fundando um programa de integridade de alto nível, visando documentar e regrar os princípios que já fazem parte do nosso cotidiano. 



LEGISLAÇÕES
 Lei Anticorrupção – Lei nº. 12.846, de 1º de agosto de 2013. Lavagem de dinheiro - LEI Nº 12.683, DE 9 DE JULHO DE 2012. (Alteração da Lei 9613/98) Agentes Públicos - LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992. Agentes e Administração Publica Estrangeira - LEI Nº 12.846, DE 1º DE AGOSTO DE 2013. Servidores Públicos - LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990 Licitações - LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 Concorrência - LEI Nº 12.529, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2011. Organização Criminal - LEI Nº 12.850, DE 2 DE AGOSTO DE 2013. Dados Pessoais - LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018.



Visão e objetivos do Carreira e Sartorello Advogados AssociadosO Carreira e Sartorello Advogados Associados mantém como visão e objetivos:Combater a corrupção por meio de mitigação de riscos internos. Buscar soluções jurídicas por meio de contínuo aprimoramento da advocacia com ética, lealdade e competência, de modo a manter comportamento cordial nas relações corporativas. Continuamente revisar  processos de compliance e as rígidas normas de integridade. 



Palavra da Diretoria ExecutivaO Carreira e Sartorello Advogados Associados, ciente da importância de não alterar e, sobretudo neste momento tornar regramento interno os valores e princípios que carrega há mais de 10 anos, declara por meio desse código de conduta seu comprometimento em prezar pela responsabilidade empresarial, reafirmando o cumprimento excepcional dos nossos deveres objetivando satisfação do cliente por meio da execução da advocacia de qualidade, tecnológica e ética. 

Diretoria Executiva 
Com a instituição de um programa de integridade, o escritório passa a ser auditado periodicamente pela comissão que também é responsável por revisar normas e investigar eventuais denúncias, buscando exprimir esses valores e princípios que devem nortear o comportamento de todos os colaboradores até o cumprimento final de nosso dever. 



Objetivos do Código de Conduta
 Combater ilicitudes, corrupções principalmente em procedimentos licitatórios e concorrenciais. 
 Informar a existência de processo de investigação e possível aplicação de medida disciplinar
Os objetivos são: Divulgar os conceitos de compliance Divulgar os canais de comunicação de denúncias Divulgar as condutas esperadas 



DESTINATÁRIO DO CÓDIGO DE CONDUTA
 Colaboradores
 Agentes Públicos
 Sócios
 Correspondentes Clientes



Riscos de Compliance e Diretrizes da Organização
A  comissão  de  compliance  do  Carreira  e  Sartorello Advogados Associados se reúne periodicamente para avaliar  riscos,    processos  de  compliance  e  revisar  o presente  código,  visando  atualizar  as  normativas  a seguir dispostas. 



Presentes, Hospitalidades, Patrocínios e Doações
 São  doações  as  ações  de  ceder  bens  próprios  a  pessoas  ou  instituições,  sem contrapartida. Art.  1°:  Nenhum  presente,  brinde,  hospitalidade,  doação  ou  patrocínio  pode  ser oferecido, recebido ou concedido com o propósito da obtenção ou manutenção de vantagens indevidas, tanto pela organização quanto por uma terceira parte envolvida.

 Considera-se hospitalidades aquelas ações que geram comodidade ao beneficiário como,  por  exemplo:  o  pagamento  de  despesas  de  deslocamento,  hospedagem  e refeições.
 Considera-se brinde  artigos  que  divulgam  uma  organização  como,  por  exemplo: canetas ou agendas com a logomarca de uma determinada empresa.
 Considera-se patrocínio aquelas ações de custeamento de algum evento como, por exemplo: uma atividade esportiva, um evento social ou de confraternização etc., sendo divulgado o patrocinador.



§1°: Presentes e Brindes  -   Colaboradores podem receber  individualmente brindes e presentes de clientes desde que não ultrapasse o valor máximo R$150,00 e que seja devidamente comunicado formalmente ao Diretor da Comissão de Compliance. §2°: Caso recebam brindes e presentes de valor superior ao estabelecido, este deve ser comunicado e entregue para a Comissão de Compliance  para posterior destinação e ou doação . §3°: Hospitalidades- Os colaboradores não podem receber hospitalidades de clientes, salvo se relacionada a tramites de trabalho (despesas com deslocamento e hospedagem para  uma  reunião  de  trabalho,  premiação  de  cumprimento  de  meta  de  cliente, audiências, sustentações orais, entre outros), esta deverá ser analisada e aprovada pelo Diretor da Comissão de Compliance.§4°: os colaboradores não podem receber patrocínio e doações de clientes, caso algum cliente ofereça algum patrocínio ou doação a um colaborador, este deverá comunicar via email para  Comissão de Compliance para sua analise e decisão. 



Pagamentos de modo geral
Art.  4°:  Os  pagamentos  referentes  a  preposto,  correspondentes  e  diligencias  são devidamente controlados através do sistema financeiro do CPJ- Preâmbulo e, por isso, deve ser lançado pelo colaborador no citado sistema relacionado corretamente com a pasta do processo e cliente.§1°: Os pagamentos referentes às despesas e custas processuais não representam riscos de Compliance, embora também estejam sujeitas ao relatório financeiro e lançamento pelo colaborador. §2°: Todos os pagamentos realizados, cuja responsabilidade é do setor financeiro, são registrados no sistema do CPJ - Preâmbulo, que gera relatório mensal enviado ao cliente após aprovação da diretoria.



Fusão e AquisiçãoArt.  6°:  Em  eventual  fusão  ou  aquisição,  a  diretoria executiva do Carreira e Sartorello Advogados Associados caberá  avaliar  rigorosamente  em  duo  diligence  o comprometimento  passado  e  presente  do  escritório pretendente, visando preservar a conformidade ética e jurídica. 



Pagamento de Facilitação
Art. 3°: É proibido o pagamento de facilitação de qualquer natureza, que visam por meios ilegais acelerar a realização de algum processo de seu interesse.§1°: É permitido o pagamento de serviços rápidos que sejam formalizados e legais, como por exemplo, sedex, guias diferenciadas e diligencia de oficiais de justiça, entre outros de qualquer organizações publicas ou públicas privadas.§2°:  Todo  pagamento  de  serviços  rápidos  deve  ser  devidamente  contabilizado  em conformidade  com a  legislação pertinente. Qualquer outra  forma de pagamento de facilitação  não  declarada  neste  procedimento  deverá  ser  formalizada,  analisada  e aprovada pela diretoria e setor financeiro. 



Con�ito de InteresseArt.  2°:  Colaboradores  e  ou  terceiros  que  atuem  pela organização devem estar  conscientes  e  comprometidos  em atender os interesses primários do escritório, não fomentando conf l i to  de  interesses  em  qualquer  at iv idade  ou relacionamento  profissional  com partes  internas  e  externas (familiares,  agentes  públicos,  candidato  a  cargos  públicos, correspondentes, prepostos, clientes e fornecedores).



Relacionamento com Organismos e Agentes Públicos
§1°: Os colaboradores são conscientizados da importância de compatibilizar as exigências internas de Compliance da com as exigências das autoridades reguladoras ou de supervisão.

Art.  5°:  A  diretoria  do  Carreira  e  Sartorello  Advogados Associados  reconhece que  sócios e  colaboradores possuem como parte de suas atividades o relacionamento com agentes e  ou  administrações  publicas  nacionais  e  considera  que  o relacionamento com agentes públicos faz parte das atividades naturais da advocacia e serviços jurídicos.



Atividades Financeiras e ContábeisArt.  7°:  O  setor  financeiro  do  Carreira  e  Sartorello Advogados Associados é comprometido em prevenir a prática  de  lavagem  de  dinheiro  e  ocorrências  de fraudes financeiras por meio de relatórios de entradas e  saídas  de  valores  das  contas  do  escritório,  sendo emitido  relatório  mensal  aprovado  pela  diretoria executiva. 



COMPLIANCE NA PRÁTICA:Juntos devemos:Identificar o risco – Prestar atenção em conversas e situações que possam representar riscos de Compliance. Prevenção do risco – Comunicar toda situação efetiva ou que possa se tornar um risco. Coibição  do  risco  –  Assumir  postura  firme  negando  toda vantagem ilícita, além de realizar a denúncia. 



CANAL DE DENÚNCIAS
 Website: https://carreiraesartorello.com.br
 Presencial- Diretor de Compliance Presencial- Diretor de Compliance
 Website: https://carreiraesartorello.com.br



Sistemática de InvestigaçãoCom  a  comunicação  da  denúncia,  a  comissão  de compliance  promoverá  a  investigação  e  julgamento, permitindo  a  oitiva  dos  envolvidos,  se  necessário,  em procedimento  sigiloso,  podendo  ao  final  ser  o  suspeito absolvido ou condenado em medida disciplinar.Todos  os  envolvidos  no  processo  deverão  preservar  pela discrição e ética, sendo vedado retaliações e importunações morais.  



Termo de Compromisso do Código de Conduta ComplianceA  partir  deste  momento  considera-se  todos  os destinatários  deste  código  comprometidos  à cumpri-lo  integralmente,  diante  da  ciência  dos seus termos.  


