CÓDIGO DE CONDUTA
1. Introdução
Com o objetivo de zelar pela manutenção de seus princípios e valores, pela excelência do serviço prestado e a
obtenção de resultados, assim com o escopo de nortear os relacionamentos entre sócios, associados, estagiários,
terceirizados, correspondentes, colaboradores, empregados, funcionários, empregados de terceiros, clientes e
fornecedores, Homero Costa Advogados apresenta seu Código de Conduta, lançado em outubro de 2016.
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2. Justificação
O presente Código de Conduta busca estabelecer regras claras de comportamento a serem adotadas por todos os
integrantes de Homero Costa Advogados (HCA), no exercício de suas funções, em seu relacionamento com clientes,
parceiros, correspondentes, fornecedores de serviços e produtos, advogados, servidores públicos e público em geral,
contribuindo, dessa forma, para o aprimoramento dos padrões de conduta.
Visa, ainda, orientar e esclarecer como proceder em situações em que haja conflitos de interesse e estabelecer
princípios básicos de conduta a serem adotados nos trabalhos prestados pelo escritório.
Em razão disso, os profissionais de HCA têm o compromisso inabalável e indesviável com a honra, nobreza e a
dignidade da profissão, atuando sempre com independência técnica, decoro, lealdade e boa-fé.
O presente Código de Conduta adere aos melhores princípios e valores éticos e de moralidade corporativa, em
observância a todas as normas aplicáveis, inclusive aquela que trata da prática de atos lesivos contra a administração
pública, nacional ou estrangeira, introduzida no direito brasileiro pela Lei nº 12.846/2013 – Lei Anticorrupção -, Lei
nº 8.906/64 – Estatuto de Advocacia da OAB -, Regimento Interno e Ordem de Serviço vigente da Sociedade.
Eventuais desvios aos princípios e valores ora estabelecidos podem e devem ser reportados por qualquer pessoa
interessada, integrante, ou não, dos quadros de profissionais e funcionários por meio de qualquer dos canais de
denúncia disponíveis neste Código, o que será devidamente apurado pelo Compliance Officer.
O anonimato ou confidencialidade da identidade é assegurado de forma integral e permanente, apresentando-se
como instrumento motivador de denúncias a violações a este Código.
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3. Das pessoas sujeitas ao presente Código de Conduta
As normas definidas no Código de Conduta de Homero Costa Advogados são aplicáveis a todos os seus integrantes,
dentre eles:
 Sócios – pessoas físicas detentoras de parte do capital social (sócio patrimonial) ou pessoas físicas detentoras
de “quotas de serviço” (sócio de serviço), conforme o Contrato Social do Escritório;
 Associados – pessoas físicas que possuam Contrato de Associação com Homero Costa Advogados, conforme
art. 39 do Regulamento Geral da OAB e Provimento 169/2015 do Conselho Federal da OAB;


Empregados - pessoas físicas que mantenham relação trabalhista com o Homero Costa Advogados;

 Estagiários - pessoas físicas que mantenham Bolsa de Estágio com a Fundamar - Fundação 18 de Março - e
Contrato de Estágio com o Homero Costa Advogados.
 Terceirizados – pessoas físicas ou jurídicas contratadas para prestarem serviços diversos junto a Homero Costa
Advogados e a seus integrantes;
 Intermediários – pessoas físicas ou jurídicas que atuem realizando atos específicos de advogados, em nome
de Homero Costa Advogados;
 Parceiros – pessoas físicas ou jurídicas que possuem contrato de colaboração e auxílio em rede para realização
de atos específicos de advogados;
 Clientes – pessoas físicas ou jurídicas que figurem como contratantes dos serviços prestados por Homero Costa
Advogados;
 Empregados de terceiros - pessoas físicas que mantenham relação trabalhista com terceiros e prestam
serviços a Homero Costa Advogados.
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4. Princípios gerais de conduta de Homero Costa Advogados
O escritório deve adotar em caráter permanente e exigir dos seus integrantes, terceirizados, intermediários e
parceiros uma postura íntegra, orientando-se pelos valores decorrentes dos seguintes princípios éticos:


Igualdade;



Lealdade;



Confiança;



Cooperação;



Transparência;



Qualidade, e



Comprometimento.
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5. Das Diretrizes do Programa de Integridade de Homero Costa Advogados
Homero Costa Advogados com base nos princípios éticos do presente Código de Conduta tem como diretrizes para
reger as condutas dos seus integrantes e da sociedade os seguintes princípios:
 Demonstrar de forma clara e precisa todos os valores recebidos e pagos no Balanço Patrimonial;
 Não admitir recebimento de qualquer valor ou vantagem patrimonial não registrado no seu balanço patrimonial;
 Atuar de forma ambientalmente responsável, cumprindo as políticas definidas pela sociedade, em especial a
minimização do uso de papel e impressão;
 Incentivar a participação de seus integrantes em programas de voluntariado;
 Não admitir qualquer tipo de ato que se defina como assédio moral, sexual ou discriminatório decorrente de raça,
cor, opção sexual e religiosa;
 Coibir qualquer ato que seja passível de configurar crime de lavagem de dinheiro, crime contra o sistema
financeiro, crimes tributários e falimentares;
 Coibir qualquer tipo de ato relacionado à pedofilia, exploração de menores, trabalho análogo a escravo, tráfico de
pessoas e de substâncias entorpecentes;
 Coibir qualquer conduta que se configure tráfico de influência ou conflito de interesses junto a sócios, associados,
estagiários e terceirizados;
 Proibir a política de oferecimento de brindes e presentes, controlar sem estimular o recebimento destes por
sócios, associados, estagiários e terceirizados;
 Estabelecer periodicamente condutas e treinamentos para evitar o acesso não autorizado de pessoas às
informações confidenciais de clientes, por meio de controle de acesso a banco de dados, petições, processos e
outros;

CÓDIGO DE CONDUTA
 Monitorar e-mails institucionais e o acesso a informações de bancos de dados e processos pelos sócios,
associados, estagiários e terceirizados coibindo qualquer ato que se relacione a assédio, pedofilia, exploração de
menores, discriminação de qualquer gênero e quebra de sigilo profissional;
 Manter controles específicos de Tecnologia de Informação para evitar acesso não permitido a dados confidenciais
que serão imediatamente comunicados ao Compliance Officer para investigação e encaminhamento para as
eventuais e devidas sanções;
 Manter constante atenção ao Programa de Integridade da sociedade, esclarecendo e treinando os sócios,
associados, estagiários e terceirizados visando sua preparação para as situações de risco;

Revisar anualmente o Programa de Integridade e atualizar o presente Código de Conduta, adequando-o às
normas jurídicas e aos novos cenários de risco que possam ser verificados;

Investigar as denúncias que forem apresentadas aos sócios ou ao Compliance Officer de Homero Costa
Advogados, que, admitindo a denúncia, indicará comitê formado por três membros da sociedade para analisar a
situação e emitir parecer para o caso;

Garantir a todos os investigados internamente o direito de defesa e o contraditório antes da aplicação de sanções
recomendadas pelo Comitê de Ética, e


Cumprir o Código de Ética e Disciplina da OAB – Ordem dos Advogados do Brasil.
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6. Das condutas específicas:


Com clientes

Os Integrantes de Homero Costa Advogados deverão em seu relacionamento com os clientes observar e fazer com
que seja observado o seguinte:

Informar ao cliente, de forma clara e inequívoca, quanto a eventuais riscos da sua pretensão e das
consequências que poderão advir da demanda;

Não aceitar procuração de quem já tenha patrono constituído, sem prévio conhecimento deste, s alvo por motivo
justo ou para adoção de medidas judiciais urgentes e inadiáveis;


Não deixar ao abandono ou ao desamparo os feitos sem motivo justo e comprovada ciência do constituinte;



Não representar em juízo clientes com interesses opostos;


Caso sobrevenha conflito de interesses entre clientes, não havendo acordo entre eles, optar, com prudência e
discernimento, por um dos mandatos, renunciando aos demais e resguardando o necessário sigilo profissional;

Abster-se de patrocinar causa contrária à ética, à moral ou à validade de ato jurídico em que tenha colaborado,
orientado ou conhecido em consulta;

Declinar seu impedimento ético quando tenha sido convidado pela outra parte, se esta lhe houver revelado
segredos ou obtido seu parecer;

Abster de atuar em processos que tenha tido acesso ou informação em razão do exercício de suas funções na
Homero Costa Advogados na hipótese de se retirar da Sociedade;

Abster de atuar em casos e processos que tenha tido conhecimento ou informação privilegiada em razão de
atividade profissional anterior ao exercício das funções junto a Homero Costa Advogados;
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Evitar comentários ou posicionamento pessoal a partir de manifestação de Clientes ou terceiros;


Evitar opinar ao ouvir informação ou questionamento de Cliente ou terceiro sobre o qual não tenha conhecimento
e, considerando a relevância do fato, buscar esclarecimentos na fonte adequada;

Não oferecer ou aceitar qualquer presente ou incentivo (benefícios pessoais) de ou para qualquer pessoa que
possa conflitar com suas tarefas em relação a qualquer cliente;

Posicionar-se contra o início ou a manutenção de relações negociais e/ou contratuais com terceiros que tenham
oferecido ou tentado oferecer vantagens pessoais a Integrante de Homero Costa Advogados ou com relação aos
quais haja fundada suspeita de que isto tenha ocorrido;
 Abster de receber qualquer valor ou benefício econômico de origem não declarada ou que não possa ser
declarado nos termos da ordem fiscal e econômica nacional ou internacional;
 Não colaborar de qualquer forma com atos que representem lavagem de dinheiro ou evasão de divisas nos
termos e limites das leis nacionais e estrangeiras;
 Não receber favores, vantagens ou benefícios diretos ou indiretos que ultrapassem os estabelecidos em contrato
de prestação de serviço;
 Manter registro e controle de todas as atividades sociais realizadas a convite de clientes e que participe em razão
de sua atividade profissional junto a Homero Costa Advogados;


Não oferecer a qualquer título brindes ou presentes em nome da Homero Costa Advogados;

 Os brindes recebidos pelos sócios, associados, estagiários e terceirizados em razão de sua atividade junto à
Sociedade somente devem ser aceitos se tiverem valores razoáveis no âmbito jurídico e com prévia autorização do
Sócio Administrador do escritório ou do Compliance Officer.
 A Sociedade manterá registro de brindes e presentes recebidos por sócios, associados, estagiários e
terceirizados;
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 Em caso de situações que configurem impedimento ou suspeição em processos judiciais, administrativos,
arbitrais e de mediação os advogados e estagiários deverão comunicar de imediato a situação aos coordenadores
de departamento e providenciar a exclusão daquele em situação de impedimento ou suspeição no processo.
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6.


Das condutas específicas:
Com agentes públicos

Para os fins do presente Código, o agente público é:

a) Quem exerce cargo, emprego ou função pública, ainda que de forma transitória, inclusive sem remuneração, na
administração pública direta (Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público) ou indireta (Fundos, Autarquias,
Fundações, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista), em entidade paraestatal ou em empresa
prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública;
b) Candidatos a cargos políticos em qualquer nível, partidos políticos e seus representantes;
c) Diretores, servidores ou representantes oficiais de qualquer organização pública internacional, ou,
d) Qualquer pessoa que, não sendo servidor público, atue para ou em nome de um funcionário público, órgão ou
empreendimento governamental.

Os Integrantes de Homero Costa Advogados deverão em seu relacionamento com agentes públicos observar e fazer
com que seja observado o seguinte:
 Abster-se de oferecer, prometer, dar, autorizar, fazer ou possibilitar, de forma direta ou indireta, vantagem indevida
para qualquer agente público (inclusive seus familiares), partidos políticos ou seus membros e candidatos a cargos
políticos (inclusive seus familiares) como forma de influenciar ou recompensar qualquer ato ou decisão em benefício
pessoal ou de Homero Costa Advogados e seus integrantes;
 Comunicar ao Compliance Officer qualquer solicitação feita por agente público que possa estar em desacordo
com as disposições legais e com o previsto no presente Código;
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 Abster-se de contribuir financeiramente ou de qualquer outra forma para partidos políticos ou candidatos em
campanha, utilizando-se do nome de Homero Costa Advogados ou de numerário pertencente à Sociedade;

Caso pretenda fazer doações pessoais para partidos políticos ou a seus membros e a candidatos a cargos
eletivos, agir de forma que fique claro que o faz não como representante de Homero Costa Advogados, mas como
cidadão, na forma da Lei Eleitoral;

Informar ao Compliance Officer as doações individuais a partidos políticos, seus membros e candidatos a cargos
eletivos;

e,

Não oferecer a qualquer título brindes ou presentes em nome de Homero Costa Advogados a agentes públicos;


Não admitir situação que configure impedimento e/ou suspeição, devendo de imediato comunicá-la ao
coordenador de seu Departamento.
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6. Das condutas específicas:


Com os colaboradores e público em geral:

Os Integrantes de Homero Costa Advogados deverão, em seu relacionamento com os colaboradores e o público em
geral, observar e fazer com que seja observado o seguinte:

Agir de forma cortês, com disponibilidade e atenção a todas as pessoas com as quais se relacionem, respeitadas
as diferenças individuais;

Agir sempre de forma leal, reconhecendo nos Sócios, Associados, Estagiários e Funcionários os méritos
relativos aos trabalhos por eles desenvolvidos;

Não prejudicar a reputação dos Sócios, Associados, Estagiários e Funcionários por meio de falso testemunho,
informações não fundamentadas ou qualquer outro subterfúgio;


Não obter troca de favores que possam dar origem a qualquer tipo de compromisso ou obrigação pessoal;


Promover o bem-estar de todos, sem preconceitos quanto a: origem, religião, política, raça, sexo, cor, idade
e quaisquer outras formas de discriminação;
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Não tolerar ameaças ou assédios de qualquer tipo, devendo o sujeito da ação ser sempre denunciado ao
Compliance Officer, de maneira fundamentada;

Não submeter qualquer pessoa a situações de assédio moral (entendido, para os fins do presente Código como
sendo o ato de desqualificar reiteradamente, por meio de palavras, gestos ou atitudes, a autoestima, a segurança ou
a imagem de integrante de Homero Costa Advogados em função do vínculo hierárquico);

Os integrantes do HCA na utilização de redes sociais da sociedade e/ou pessoais deverão evitar fazerem
comentários, postar fotos ou imagens, compartilhar postagens, que insultem, agridam ou ofendam outras pessoas
físicas e/ou jurídicas;
A publicidade de Homero Costa Advogados e de seus integrantes deve ser adequada aos princípios e normas que
regem a advocacia.
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6. Das condutas específicas:


Com fornecedores


Toda seleção e contratação de fornecedores devem ser sempre baseadas em critérios técnicos, profissionais e
éticos;

Todos os atos, contratos, operações, negócios ou transações devem estar em consonância com a legislação
vigente e nos termos do presente Código de Conduta;

As obrigações assumidas entre as partes devem ser cumpridas integralmente, podendo o Homero Costa
Advogados reclamar dos fornecedores, produtos ou serviços de qualidade e comportamentos incompatíveis com os
princípios deste Código;

No ato da contratação o fornecedor deverá ter clareza na caracterização dos produtos e serviços, como meio
de favorecer a aquisição que melhor atenda às necessidades de Homero Costa Advogados;

Em hipótese alguma, o Homero Costa Advogados manterá relações com fornecedores ou contratadas
infringentes das normas que vedam o trabalho em condição de escravidão ou análoga, bem como o trabalho infantil.
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7. Das sanções e sua aplicação
I. As denúncias deverão ser encaminhadas ao coordenador de Departamento ou ao Compliance Officer.
II. Apresentada a denúncia será realizada a formação de um Comitê de Ética, dentro do prazo de 15 (quinze) dias
corridos.
III. A análise da fundamentação da denúncia, para a verificação do seu prosseguimento ou não, deverá ser realizada
pelo comitê de ética estabelecido, não podendo esta análise ultrapassar o prazo de 15 (quinze) dias corridos.
IV. Após análise da denúncia e das diligências necessárias para esclarecer a conduta ao denunciado, este será
ouvido e lhe será garantido o acesso aos dados e o direito ao contraditório e à ampla defesa, preservando-se a
identidade daquele que ofereceu a denúncia, caso assim prefira.
V. O prazo de defesa do denunciado será de 15 (quinze) dias corridos, devendo ser contado a partir do recebimento
da notificação da instauração da denúncia.
VI. Após a apresentação da defesa o denunciado poderá solicitar uma audiência com o Comitê de Ética para explicar
oralmente as suas justificativas e defesa.
VII. Havendo audiência designada, também será oportunizado ao reclamante o direito à realização de uma audiência
com o Comitê de Ética.
VIII. O Comitê de Ética emitirá um parecer recomendando ou não a aplicação de sanção, dentro do prazo de 15
(quinze) dias corridos.
IX. A sanção pode ser desde a advertência até a suspensão ou exclusão do quadro de sócios, associados,
estagiários ou fornecedores/prestadores de serviço. Nos casos de empregados de terceiros a sanção sugerida
seguirá os termos da legislação trabalhista específica.
X. A sanção sugerida será submetida à Assembleia de Sócios que decidirá nos termos do Contrato Social e do
Regimento Interno, dentro do prazo de 15 (quinze) dias corridos.
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8. Da composição do Comitê de Ética
 O Comitê de Ética será formado por três integrantes do Homero Costa Advogados.
 A seleção destes integrantes será sempre por sorteio, contudo, devendo sempre um dos integrantes compor o
Compliance Officer da empresa.
 Havendo conflito de interesses entre um dos integrantes e a pessoa que será submetida ao Comitê, será realizada
a imediata substituição deste integrante, também por sorteio.
 Se o conflito existente for entre um dos responsáveis pela a aplicação do Compliance na empresa, este integrante
também deverá ser substituído de imediato por outro representante do Compliance Officer.
 Não havendo outro representante do Compliance Officer para compor o comitê de ética, será então este integrante
substituído por um sócio do HCA.
 O mandato dos integrantes do Comitê de Ética será válido apenas para a avaliação do caso em concreto que
gerou a sua criação. Devendo sempre ser criado um novo Comitê a cada denúncia realizada.
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9. Dos Canais de Denúncia (Hot Line)
Os canais de denúncia (Hot Line) do HCA serão:
I. O e-mail complianceofficer@homerocosta.adv.br do Compliance Officer será o canal através do no qual todos os
integrantes de HCA poderão enviar as suas reclamações, sugestões, elogios e críticas diretamente ao Compliance
Officer ou ao sócio administrador do HCA.
II. O integrante do HCA que quiser fazer uma denúncia, apresentar as suas reclamações, sugestões, elogios e
críticas, também poderá procurar diretamente o Compliance Officer.
III. O anonimato do reclamante será concedido pelo Compliance Officer se assim for solicitado e justificado.

CÓDIGO DE CONDUTA
10.

Monitoramento e verificação da aplicação do Código de Conduta

 O monitoramento será realizado como medida de prevenção e fiscalização do funcionamento deste Código dentro
da sociedade.
 Para que esta verificação ocorra recomenda-se que seja realizada uma nova pesquisa de Compliance com todos
os integrantes, a cada 06 (seis) meses ou 01 (um) ano, devendo ser gerado, pelo Compliance Officer, um gráfico
demonstrando a efetividade da aplicação do código correspondente ao período pesquisado.
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11. Das Disposições Finais
O presente Código de Conduta tem validade por 01 (um) ano, devendo ser periodicamente revisado pelos Sócios
ou por uma comissão nomeada para tanto.
O presente Código de Conduta foi aprovado em 24 de maio de 2017.
Foram indicados como representantes do Compliance Officer pelo período de 01 (um) ano os sócios Stanley
Martins Frasão, Orlando José de Almeida e Mariana Cardoso Magalhães.
Ficam estabelecidos os seguintes prazos para conclusão do treinamento anual:

Treinamento deste Código de Conduta para todos os Integrantes de Homero Costa Advogados: junho e julho
de 2017;


Assinatura de termo de anuência dos fornecedores e terceirizados: dezembro de 2017;


Comunicação aos parceiros e intermediários do Código de Conduta para ciência das novas disposições:
dezembro de 2017.
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12.

Termo de Compromisso

Acuso o recebimento do “Código de Conduta” de Homero Costa Advogados. Confirmo que li e entendi o seu
conteúdo e me comprometo a cumprir as disposições nele contidas.
Nome:
Data: /

/

Assinatura:

Gentileza preencher e entregar esta folha ao Compliance Officer.

