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Em quase 30 anos de história, fizemos - todos nós - um Escritório reconhecido
pela sua competência e pela dedicação de profissionais da mais alta
competência. Esse acervo nos brindou com crescimento, prêmios e notoriedade.

Ao lado da técnica, do esforço e da dedicação, está também a ética e
integridade, que pauta nossas ações desde o primeiro dia. Atuando em área
sensível à prática de malfeitos, desempenhamos nossas atividades sem nos
afastar da boa conduta por nenhum instante.

Sempre adotamos, no nosso dia-a-dia, práticas íntegras pela simples consciência
de fazer o que é certo e pela certeza de que tudo que construímos (não foi
pouco) pode ser prejudicado por uma falha ou desvio de rota.

Como resultado de toda essa preocupação diuturna em manter o Escritório
dentro das boas práticas de conduta, o Conselho da Manesco aprovou, nesse
ano, a revisão do nosso Código de Ética, que passa a se chamar Código de
Integridade.

Essa nova versão contempla novas regras e procedimentos que pretendem
conferir ainda mais segurança para todos nós, com medidas que protejam o
Escritório e os seus Colaboradores da prática de atos ilícitos ou indevidos.

Com a certeza que o Código de Integridade será entendido, compreendido e
aplicado por todos, reafirmamos nosso compromisso com a ética e a
integridade.

Atenciosamente



Considerando que, entre todos os direitos e garantias
fundamentais previstos pela Constituição da República
Federativa do Brasil, constituindo um Estado Democrático
de Direito, o de defesa, tecnicamente assistida, com acesso
ao Poder Judiciário é garante maior da plena efetividade
daqueles;

Considerando que o exercício da advocacia atividade
essencial ao funcionamento da Justiça, à preservação e
exercício dos direitos e garantias fundamentais e ao Estado
Democrático de Direito (CF, artigos. 5º, LIV e LV e 133) -
implica na adesão a regime deontológico próprio (Lei n.
8.906/94 e Código de Ética e Disciplina da Ordem dos
Advogados do Brasil- OAB);

Considerando o exercício da advocacia como múnus
fundamental para a plena obtenção de uma ordem jurídica
justa e para observância do devido processo legal, da ampla
defesa e do contraditório no respeito aos direitos dos
cidadãos e demais sujeitos de direito (Lei n. 8.906/94,
art.2);

Considerando o exercício da advocacia como atividade
fundamental à garantia dos direitos humanos e à dignidade
da pessoa humana;

Considerando o exercício da advocacia como atividade
fundamental para preservação da ordem constitucional
econômica e direitos pertinentes, aí compreendidos os
princípios da dignidade da força de trabalho, da proteção
da livre iniciativa e da livre concorrência, da proteção da
propriedade atendida sua função social constitucional e
legalmente prescritas, da interdição ao abuso estatal e do
poder econômico como fatores perturbadores da
concorrência justa e da eficiente operação da economia;

Considerando o exercício da advocacia como atividade
fundamental para contenção e coibição do abuso estatal,
do arbítrio de toda e qualquer autoridade pública de
quaisquer dos poderes constituídos e do abuso de posições
de poder privado;



Considerando que só o exercício denodado, combativo e
independente da advocacia pode render-lhe alcançar as
finalidades constitucionais lhe confiadas, notadamente a
essencialidade para a operação da Justiça e a efetividade
dos direitos e garantias fundamentais individuais, sociais e
coletivos;

Considerando ser ínsito e inafastável ao direito de defesa
(CF, art. 5º, LV) a estrita e RIGOROSA observância, pelo
advogado, do SIGILO das informações colhidas junto ao
cliente (Lei n. 8.906-94, art.7, XIX; Código de Ética e
Disciplina da OAB, artigos 25 a 27);

Considerando a necessidade de velar pelo prestígio do
regime deontológico da advocacia e pela ética no exercício
da advocacia, quer em meio privado, quer em
relacionamento com o Estado;

Considerando a responsabilidade social da advocacia;

Considerando as peculiaridades da atividade advocatícia,
notadamente o vínculo de confiança para com o cliente, o
estrito regime de preservação do sigilo das informações
obtidas ao ensejo do ofício, o dever de realizar os melhores
esforços para perseguir a defesa dos interesses do cliente;

Considerando que as sociedades de advogados constituem
formação societária especial, constituída e registrada
perante a Ordem dos Advogados do Brasil (Lei n. 8.906/94,
art. 15 e ss.), e não se definindo - por explícita dicção legal-
como sociedades empresárias (Lei n. 8.906/94. art. 16);

Considerando o dever de todos os profissionais da
advocacia de zelo pela boa imagem da profissão e de sua
clientela;

A Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Marques, Sociedade
de Advogados resolve adotar o seguinte Código de
Integridade:



Art. 1º. Este Código de Integridade (“Código”), parte integrante do
Programa de Integridade da Manesco, Ramires, Perez, Azevedo
Marques Sociedade de Advogados (“Manesco” ou “Escritório”),
estabelece normas e procedimentos para orientar a todos aqueles que
atuam em nome da ou para a Manesco, e todas as atividades por ela
desenvolvidas, na adoção de condutas éticas e íntegras.

§ 1º . O Código foi aprovado pelo Conselho da Manesco e será levado a
registro em Cartório Notarial para que dele, e de todos os seus termos,
haja ciência pública.

§ 2º. O texto do Código será constantemente revisto, mediante a
adoção dos mecanismos de monitoramento e revisão do Programa de
Integridade da Manesco.

Art. 2º. Caberá ao Conselho da Manesco a aprovação, nos termos do
seu Contrato Social, de todas as alterações porventura promovidas ao
Código.

Art. 3º. Ainda com o intuito de facilitar a compreensão do Código,
como estímulo à adoção de condutas e práticas íntegras, será
distribuído aos Colaboradores e aos Terceiros Relacionados, o “Guia
de Integridade”, com a apresentação, de modo didático e objetivo, dos
principais pontos do Programa de Integridade da Manesco.

Parágrafo único. O “Guia de Integridade” será atualizado sempre que
houver a revisão do Programa de Integridade da Manesco.
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Art. 4º. O Código foi elaborado com base na legislação vigente,
notadamente dos seguintes diplomas normativos:

I - Lei 8.906/1994 – Estatuto da Advocacia;

II - Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil –
OAB – aprovado pela Resolução 02/2015, do Conselho Federal;

III - Lei 12.846/2013 – Lei Anticorrupção ou Lei da Empresa Limpa;

IV - Lei 8.429/1992 – Lei 
de Improbidade 
Administrativa;

V-Decreto-Lei 2.848/1940 
–Código Penal 
Brasileiro;

VI -Lei 12.813/2013 – Lei 
de Conflito de Interesses 
e Informações 
Privilegiadas;

VII - Lei 8.666/1993 – Lei 
de Licitações e Contratos 

Administrativos;

VIII - Lei 5.172/1966 –
Código Tributário 

Nacional;

IX - Lei 12.529/2011 –
Sistema Brasileiro de 

Defesa da Concorrência;

X - Lei 8.137/1990 – Crimes contra a Ordem Tributária, econômica e
contra as relações de consumo

XI - Decreto 8.420/2015 – Regulamento da Lei 12.846/2013;

XII - Portaria CGU 909/2015 - Dispõe sobre a avaliação de programas de
integridade de pessoas jurídicas.

§ 1º. Cópia da legislação citada nesse artigo constará como Anexo I ao
Código, cabendo à Política de Treinamento e Aprendizado de
Integridade considerar a necessidade de conhecimento dessa legislação.

§2º. Versão eletrônica da legislação ficará disponível na rede interna do
Escritório, na pasta específica do Programa de Integridade.

§3º. Versão física da legislação ficará disponível nas Bibliotecas de cada
um dos escritórios da Manesco.
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Art. 5º. Estão abrangidos pelo Código, sujeitando-se às disposições 
nele constantes:

I - todos os Colaboradores da Manesco, assim entendidos como os 
seus sócios, empregados e estagiários; e

II - os Terceiros Relacionados com a Manesco, assim entendidos 
como os fornecedores e prestadores de serviços contratados pelo 
Escritório, bem como os consorciados e parceiros com os quais a 
Manesco estabeleça relação comercial ou colaborativa.

Parágrafo único. Aos Clientes da Manesco, assim entendidos como
as pessoas físicas e jurídicas para as quais são prestados serviços
advocatícios mediante pagamento de honorários ou de acordo com
política pro-bono, são aplicáveis regras específicas desse Código,
observada a relação de privilégio cliente-advogado, de acordo com
as disposições específicas da Lei 8.906/1995 e do Código de Ética e
Disciplina da OAB, aprovado pela Resolução 02/2015 do Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

Art. 6. Caberá ao Conselho da Manesco, de acordo com as
competências que lhe são atribuídas pelo Contrato Social do
Escritório, reafirmar e se comprometer com a efetiva implantação,
monitoramento, aprimoramento e revisão do Programa de
Integridade, e, de modo geral, com a disseminação de uma cultura
corporativa íntegra e comprometida com a ética nas relações
pessoais e empresariais.

Parágrafo único. Para a consecução do dever assumido neste artigo,
o Conselho adotará as seguintes condutas, dentre outras previstas no
Código ou na legislação vigente:
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I – tornar público, de modo evidente e constante, o
comprometimento com o Programa de Integridade do Escritório e,
de modo geral, com a integridade corporativa, mediante:

a) comunicações e material institucional da Manesco;

b) entrevistas, notas ou mensagens em qualquer veículo de mídia
e comunicação, falada ou digital;

c) participação em eventos corporativos ou institucionais voltados
ao incentivo à ética e integridade;

d) atuação em entidades ou associações de classe;

e) notas, mensagens ou publicações no site da Manesco.

II – participar efetivamente dos treinamentos e das atividades de
aprendizado da integridade conduzidos no Escritório, incentivando
a participação de todos os Colaboradores da Manesco;

III – integrar o Comitê de Integridade, mediante a participação de
dois dos seus integrantes, eleitos na forma prevista no Código,
assegurando a autonomia e independência dessa estrutura interna
de integridade;

IV – permitir a correta investigação e apuração de denúncias
encaminhadas ao Comitê de Integridade, inclusive com a proteção
ao denunciante de boa-fé;
V – implantar, monitorar, aprimorar e revisar o
Programa de Integridade, comprometendo-se à
manutenção desse Programa e à aprovação, nos termos
do Contrato Social do Escritório, das mudanças
operadas no Código;

VI – promover o registro do Código, tornando-o
público também pela divulgação das suas regras no
site da Manesco;

VII – decidir sobre a contratação de empregados,
ingresso de novos sócios e terceiros relacionados, a
partir dos relatórios de avaliação de integridade
elaborados pelo Comitê de Integridade.
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Art. 7º. Com vistas à ampla divulgação dos termos do Código, cópia
do seu inteiro teor – bem como das atualizações promovidas – será
disponibilizada no site da Manesco, bem como na rede interna
(intranet) do Escritório, sendo também entregue, mediante
solicitação, a todos aqueles abrangidos pelas suas disposições, na
forma do art. 4º.

Art. 8º. Todos os Colaboradores deverão assinar o “Termo de
Conhecimento e Responsabilidade” constante do Anexo II do
Código, após tomar conhecimento do conteúdo do Código.

§1º.Os Terceiros Relacionados
deverão, após acesso ao
conteúdo do Código, assinar o
“Termo de Conhecimento,
Adesão e Responsabilidade”
constante de Anexo III do
Código.

§ 2º. Os Termos referidos no caput e no § 1º deste artigo deverão ser
renovados a cada processo de revisão do conteúdo do Código.

§ 3º. Caberá ao Comitê de Integridade providenciar a renovação dos
Termos de Conhecimento, Adesão e Responsabilidade já assinados
por Terceiros Relacionados.

§ 4º. Em caso de negativa de algum Terceiro Relacionado em assinar
o Termo de Conhecimento, Adesão e Responsabilidade, deverão ser
observados os procedimentos previstos na Política de
Relacionamento com Terceiros, parte integrante do Programa de
Integridade.

Art. 9º. Com vistas à efetivação do Programa de Integridade,
especialmente acerca de dúvidas quanto à interpretação e aplicação
das suas disposições, a Sociedade contará com um Canal de
Comunicação, voltado à interação entre os seus Colaboradores e o
Comitê de Integridade.
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§ 1º. O Canal de Comunicação será disponibilizado
mediante endereço de e-mail específico, destinado
exclusivamente ao Comitê de Integridade e
disponibilizados unicamente aos Colaboradores.

§ 2º. Recebida a consulta, o Comitê de Integridade deverá
deliberar a respeito da questão submetida pelo
Colaborador, formalizando em termo específico a descrição
da consulta e o resultado da deliberação.

§ 3º. Nenhuma consulta ficará sem resposta, cabendo ao
Comitê de Integridade, após deliberação sobre a questão,
promover o devido retorno ao Consulente.

§ 4º. O Comitê de Integridade poderá, a partir da Consulta
a ele formulada:

I – convertê-la em apuração interna, caso conclua haver
indícios de conduta desconforme com as previsões legais e
desse Código;

II – propor o aprimoramento do Programa de Integridade,
especialmente nos caso de dúvidas reiteradas sobre o
mesmo tema, que demandarão revisão do Plano de
Treinamento ou reforço dos treinamentos nele já previstos.

Art. 10. A adesão a Códigos de Integridade ou documentos
equivalentes constantes de Programa de Integridade de Terceiros
deverá ser previamente analisada pelo Comitê de Integridade, a
quem caberá avaliar a aderência das disposições desses documentos
ao presente Código e ao Programa de Integridade da Manesco.
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§ 1º. A adesão referida no caput desse artigo poderá ser total
ou parcial, cabendo ao Comitê de Integridade apresentar os
pontos de discordância ou não-aderência com o Programa de
Integridade da Manesco.

§ 2º. O Comitê de Integridade poderá recomendar, a partir
de exigências feitas nos documentos referidos no caput desse
artigo, alterações ao Programa de Integridade da Manesco,
cabendo ao Conselho do Escritório aprová-las ou não, na
forma prevista pelo Contrato Social e nesse Código.

Art. 11. Em respeito às disposições da Lei 8.906/1994 e ao
Código de Ética e Disciplina da OAB, é terminantemente
proibida a disponibilização de informações relativas aos
Clientes do Escritório em atendimento a solicitações feitas a
qualquer título por terceiros, inclusive Clientes.

Parágrafo único. A proibição referida no caput desse artigo
deverá ser expressamente informada caso a adesão aos
Programas de Integridade de terceiros pressuponha qualquer
obrigação de disponibilização de informações relacionadas
aos Clientes do Escritório.

Art. 12. O Escritório se compromete a agir com a observância plena
às normas relacionadas à saúde e segurança dos seus Colaboradores,
com a promoção de condições de trabalho adequadas.

Parágrafo único. Nenhum Colaborador ou potencial Colaborador
receberá tratamento discriminatório ou qualquer forma de assédio,
intimidação ou qualquer outra conduta inapropriada em consequência
da sua personalidade, raça, cor de pele, origem étnica, nacionalidade,
naturalidade, posição social, idade, religião, identidade de gênero,
orientação sexual, estética pessoal, condição física, estado civil,
opinião, convicção política ou qualquer outro fator de identidade
individual.
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Art. 13. A seleção e recrutamento de Colaboradores observará as
políticas elaboradas pelo setor administrativo do Escritório e, para os
sócios e estagiários, as decisões do Conselho, observadas, em todos os
casos, as premissas a seguir relacionadas.

§ 1º. Todo novo Colaborador selecionado deverá assinar o “Termo de
Conhecimento e Responsabilidade” previsto no Anexo II, como
condição para a sua contratação;

§ 2º. É proibida a contratação de Colaboradores indicados por Agentes
Públicos como condição à obtenção de benefícios pelo Escritório;

§ 3º. Deverá ser averiguado, no processo de seleção ou no processo de
ingresso no Escritório, se o pretende à vaga ou ao ingresso no quadro
de sócios do Escritório ocupa ou ocupou cargo ou emprego na
Administração Pública, especialmente com poder de decisão ou de
influência em assuntos de interesse da Manesco e, caso confirmado,
deverá o responsável pela seleção:

I – consultar o Comitê de Integridade com vistas a averiguar a
eventual incompatibilidade com as normas da Lei 12.813/2013, que
impeça a contratação do profissional ou o ingresso do novo sócio; e

II – caso não haja a incompatibilidade acima prevista, solicitar do
profissional, se decidida a sua contratação, a assinatura do “Termo de
Inexistência de Impedimento”, constante do Anexo IV do Código.

§ 4º. É vedada a contratação de menores de
18 (dezoito) anos, salvo na condição de
Aprendiz, na forma da legislação vigente;

§ 5º. Na seleção de novos sócios e
estagiários, bem como para os empregados
que exerçam cargos ou funções que
envolvem o contato direto com Agentes
Públicos, poderá ser promovida, nos termos
da lei, avaliação de integridade pelo Comitê
de Integridade , para além da checagem de
antecedentes e referências profissionais.
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§ 6º. A checagem de antecedentes e referências profissionais deverá ser
conduzida pela área administrativa (para empregados) ou pelo
Conselho (para sócios e estagiários).

§ 7º. Caso seja verificada alguma das hipóteses previstas no § 2º do art.
21 do Código, o Comitê de Integridade avaliará a gravidade do fato,
elaborando relatório que poderá recomendar a não contratação do
profissional ou o não ingresso do novo sócio.

§ 8º. A decisão terminativa a respeito da contratação na hipótese
descrita no § 7º se dará pelo Conselho, após apreciação do relatório do
Comitê de Integridade.

Art. 14. A área administrativa da Manesco atuará em constante
interação com o Comitê de Integridade para, dentre outras
providências:

I - articular ações integradas de interesse mútuo;

II - colher e encaminhar denúncias, sugestões e alterações no Programa
de Integridade;

III - auxiliar na condução dos treinamentos e atividades de
capacitação em integridade.

Art. 15. É vedado o uso de aparelhos telefônicos,
fixos e móveis, de servidores de dados ou e-mails ou
de quaisquer outros equipamentos de comunicação
ou de informática do Escritório, para estabelecer
qualquer tipo de comunicação em desacordo com este
Código.

§ 1º. Os aparelhos telefônicos fixos ou móveis, o
endereço de e-mail, os equipamentos de informática,
os servidores disponibilizados pelo Escritório aos
seus Colaboradores são destinados para assuntos e
temas profissionais e corporativos relacionados às
atividades da Manesco.
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§ 3º. Os Colaboradores deverão observar conduta respeitosa na
comunicação feita em redes sociais, blogs e comentários em sites,
sendo vedado comportamento ofensivo em relação ao Escritório e aos
seus clientes;

§ 4º. Os Colaboradores se sujeitam à disciplina deste Código também
com a utilização de aparelhos telefônicos, endereços de e-mails ou de
quaisquer outros equipamentos de comunicação ou de informática não
pertencentes ao Escritório, quando dessa utilização advier conduta
vedada pelo Código de Integridade que venha a ser tornada pública.

Art. 16. A contratação realizada pelo Escritório observará a Política
de Relacionamento com Terceiros, elaborada pelo Comitê de
Integridade e aprovada pela Alta Direção, a partir das regras gerais do
Código, e, especificamente, daquelas dispostas nos artigos deste
Capítulo.

Art. 17. Como condição prévia de contratação, o Comitê de
Integridade ou o responsável pela contratação deverá checar se o
Terceiro Relacionado figura no Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas (CEIS), no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (CNEP) e, quando se tratar de entidades sem fins lucrativos,
também no Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos
Impedidas (CEPIM), devendo rejeitar a contratação de Terceiros
Relacionados que figurem nesses cadastros.

Art. 18. Deverá ser exigida dos Terceiros Relacionados a entrega:

I – do Termo de Conhecimento, Adesão e Responsabilidade, constante
do Anexo III; e

II – da Declaração de Inexistência de Impedimento, constante do
Anexo V, sobre a eventual relação, seja como empregado, sócio,
prestador de serviço, colaborador ou qualquer outro vínculo direto ou
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indireto, com quem exerça ou tenha exercido
cargo ou emprego na Administração Pública,
que caracterize situação de conflito de
interesse, conforme definido na Lei nº
12.813/2013 ou em quaisquer outras restrições
legais que condicionem à contratação de
ocupantes ou ex-ocupantes de cargo ou
emprego na Administração Pública.

§ 1º. Nos casos em que seja declarada a relação referida neste artigo,
caberá ao Comitê de Integridade avaliar a adoção de medidas adicionais
de mitigação de eventuais riscos de desconformidades, inclusive aquelas
previstas no inciso IV do art. 21 do Código.

§ 2º. Sem prejuízo das condições da Lei nº 12.813/2013, é vedada a
utilização de quaisquer informações sigilosas ou privilegiadas da
Administração Pública, obtida junto a quem exerça ou tenha exercido
cargo ou emprego público.

Art. 19. A contratação de Terceiros Relacionados deverá ser orçada de
acordo com parâmetros de mercado.

§ 1º. Na hipótese de orçamentos superiores aos valores usualmente
praticados, deverá ser exigida a justificativa do valor adicional e a
demonstração dos custos efetivos incorridos por Terceiros Relacionados
nos contratos celebrados com a Manesco.

§ 2º. Os contratos e instrumentos equivalentes celebrados pela Manesco
com Terceiros Relacionados deverão explicitar o escopo contratado e a
respectiva remuneração, sendo vedada qualquer remuneração ou
pagamento não previstos de modo expresso nos respectivos
instrumentos.

§ 3º. Os pagamentos deverão ser realizados na forma prevista em
contrato ou instrumento equivalente, observada a obrigação de emissão
de notas fiscais que definam e detalhem o objeto do pagamento efetuado,
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vedada a intermediação de terceiros, salvo quando
decorrente de previsão legal ou regulamentar, ou, ainda, se
assim for usualmente praticado no desempenho específico
da respectiva prestação contratada, hipótese na qual essa
intermediação deverá ser devidamente prevista
contratualmente;
§ 4º. O eventual ressarcimento de despesas de Colaborador
do Escritório, relativo à antecipação de pagamento de
Terceiro Relacionado deverá ser feito mediante a devida
comprovação do pagamento, do serviço prestado ou do bem
fornecido.

§ 5º. A parceria ou remuneração devida por indicação de clientela
deverão ser formalizadas em instrumentos específicos, nos quais fique
registrado o objeto da parceria, a indicação do cliente, e o valor devido à
título de remuneração.

Art. 20. A contratação de Fornecedores e Prestadores de Serviços sem
histórico de relacionamento com a Manesco deverá ser precedida de
verificação de antecedentes (avaliação de integridade), bem como do
efetivo exercício da atividade para o qual estão sendo contratados,
realizada pelo Comitê de Integridade por intermédio de instrumentos
que permitam o resultado mais amplo e eficaz dessa verificação.

§ 1º. Em até 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da aprovação
desse Código, o Comitê de Integridade deverá:

I – levantar o universo de Fornecedores e Prestadores de Serviços com
vínculo vigente com a Manesco e promover sua separação, na forma
prevista pela Política de Relacionamento com Terceiros, conforme a
avaliação de risco decorrente das suas atividades e serviços prestados,
nos seguintes níveis: “Baixo Risco” e “Risco Elevado”;

II – iniciar a verificação referida no caput para todos os Fornecedores e
Prestadores de Serviços, classificados como Risco Elevado, com contratos
ou instrumentos equivalentes vigentes com a Manesco; e
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III – elaborar um cronograma de realização de verificações de
Fornecedores e Prestadores de Serviços que tenham relação contínua
de fornecimento ou prestação para a Manesco, observando a
necessidade de verificação periódica:

a) semestral, para os Fornecedores e Prestadores de Serviços
classificados como de Risco Elevado; e

b) anual, para os Fornecedores e Prestadores de Serviços
classificados como de Baixo Risco.

§ 2º. A partir das verificações previstas neste artigo, o Comitê de
Integridade deverá elaborar uma relação em que conste todos os
Fornecedores e Prestadores de Serviços aptos a contratar com a
Manesco.

§ 3º. A relação referida no parágrafo anterior será atualizada com:

I – os novos Fornecedores e Prestadores de Serviços que, na forma
do caput, tenham sido considerados aptos após a realização da
verificação de antecedentes; e

II – o resultado das verificações periódicas previstas no inciso III do
§ 1º.

Art. 21. O Comitê de Integridade deverá elaborar relatório com o
resultado da verificação de antecedentes dos Fornecedores e
Prestadores de Serviços, especialmente acerca de eventuais
ocorrências que possam traduzir riscos à Manesco.

§ 1º. Caso a verificação de antecedentes revele riscos à integridade
da Manesco, o Comitê de Integridade deverá elaborar relatório com
a sua análise e conclusões, com a recomendação:

a) pela contratação, desde que observadas medidas
adicionais de controle sobre o contratado e de mitigação do
risco; ou

b) pela não contratação.
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§ 2º. São consideradas ocorrências, dentre outras:

I - Condenação do Terceiro Relacionado, de seus acionistas, sócios,
administradores ou diretores:

a) por improbidade administrativa;

b) em ação civil pública;

c) pela utilização de trabalho infantil, mão-de-obra escrava ou
qualquer um dos Crimes contra a Organização do Trabalho
previstos no Título IV do Código Penal Brasileiro;

d) por crime ambiental;

e)por crime contra a ordem
tributária, econômica ou contra
as relações de consumo;

f)por um ou mais Crimes contra
a Administração Pública,
previstos no Título XI do
Código Penal Brasileiro;

g)por crime considerado
hediondo;

h)por infrações à ordem econômica, na instância administrativa do
Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC) ou na
instância judicial;

i)por crimes cometidos em licitações e contratos administrativos, na
forma da Lei 8.666/1993; e

j)por atos lesivos à Administração Pública, na forma da Lei
12.846/2013.

II - Declaração de inidoneidade ou aplicação de pena de suspensão
do direito de participar de licitações ou ser contratada pela
Administração Pública;

III - Comprovação da utilização fraudulenta ou ilícita da
personalidade jurídica;
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IV - Protestos judiciais e extrajudiciais;

V - Referências diversas e de fontes confiáveis que desabonem a
conduta do Terceiro Relacionado;

VI - Múltiplas ações judiciais ou processos administrativos que
possam demonstrar a reiteração de condutas ilícitas ou em
desconformidade com as premissas do Programa de Integridade da
Manesco;.

§ 3º. O relatório de verificação de antecedentes será encaminhado ao
responsável pela contratação, que poderá, nas hipóteses do
parágrafo anterior, apresentar razões que justifiquem a contratação,
que serão apreciadas pelo Comitê de Integridade para eventual
revisão da recomendação anteriormente expedida.

I – Caso o Comitê de Integridade não reveja a sua recomendação
pela não contratação, o responsável deverá promover a escolha de
outro Fornecedor ou Prestador de Serviços, submetendo-o às regras
e procedimentos previstos neste Código;

II – O Comitê de Integridade poderá rever sua recomendação caso
entenda razoáveis as justificativas apresentadas, mediante a
demonstração de elementos que atestem a mitigação do risco à
integridade da Manesco, especialmente se comprovada a adoção,
pelo Fornecedor e Prestador de Serviços, de medidas mitigadoras ou
de saneamento de ocorrências apontadas na verificação de
antecedentes;

III – Na hipótese de recomendação negativa a Fornecedor ou
Prestador de Serviços exclusivo, assim entendidos como aquele
que é o único capaz da entrega ou prestação necessária à
Manesco, seja por titularidade de direito autoral ou propriedade
industrial ou intelectual, por exclusividade no fornecimento ou
prestação, ou, ainda, por ser o único com condição comercial
que viabilize a contratação, o responsável pela contratação
deverá encaminhar prova dessa condição, podendo ser utilizado
para tanto, dentre outros meios hábeis:
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a) atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio, pelo
Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, por
entidades equivalentes;

b) cotação de preços com, no mínimo, outros dois Fornecedores ou
Prestadores de Serviços;

c) justificativa técnica que indique a primazia e adequação do bem
ou serviço prestado pelo Fornecedor e Prestador de Serviços tido
como exclusivo.

IV – Caso o responsável pela contratação discorde da decisão do
Comitê de Integridade, poderá submeter a questão ao Conselho do
Escritório, que poderá, mediante decisão justificada, autorizar a
continuidade da contratação.

V – Nas hipóteses dos incisos II, III e IV acima, caso se prossiga com
a contratação, a sua execução deverá ser fiscalizada diretamente
pelo Comitê de Integridade em conjunto com o responsável pela
contratação, observadas, ainda, as seguintes condições:

a) todos os pagamentos realizados ao contratado deverão ser
previamente aprovados pelo Comitê de Integridade; e

b) quaisquer modificações nas condições de execução do contrato
deverão ser aprovadas previamente pelo Comitê de Integridade.

Art. 22. Os Colaboradores do Escritório zelarão pela preservação
dos interesses de seus Clientes, obrigando-se a empreender seus
melhores esforços para tanto, bem como observar os preceitos éticos
do ofício que resguardam os vínculos da confiança e da proteção do
sigilo profissional.

Art. 23. No empenho do seu mister, os Sócios e Estagiários do
Escritório devem atentar para:
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I – o aprimoramento de sua própria qualificação técnica;

II – a consistência técnica das orientações jurídicas que adotem para
seu trabalho em favor do Cliente;

III – os aspectos institucionais e estratégicos de seu trabalho em
favor do Cliente;

IV – a reflexão e conclusão de suas linhas de trabalho em conjunto
com a equipe designada para o trabalho junto ao Cliente;

V – os deveres de lealdade e sigilo que
conformam o vínculo de confiança com o
Cliente;

VI – a autonomia técnica e ética em
relação ao Cliente, necessárias à própria
consistência e segurança do melhor
aconselhamento jurídico do Cliente;

VII – a preservação do bom nome e
imagem do Escritório junto ao Cliente.

Art. 24. Não deve o advogado divulgar
ou fazer uso de informação privilegiada
ou sigilosa recebida direta ou
indiretamente do cliente, ou terceiros, no
exercício da advocacia, ou disponível nos
bancos de dados desse escritório, em
proveito próprio, de sua clientela ou
ainda de terceiro.

Art. 25. A postulação em nome de
terceiros, ou representação destes perante
agentes ou órgãos públicos, far-se-á
mediante a outorga de mandato para esse
fim, podendo, se houver urgência, atuar
sem procuração, observado o disposto na
Lei 8.906/94, em especial em seu art. 5º.
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Parágrafo único. Será dispensada a providência prevista acima,
desde que haja contrato de prestação de serviços jurídicos firmado
entre a Sociedade e o interessado e, na prática do ato, o profissional
da Sociedade se faça acompanhar pessoalmente de representante do
contratante que detenha poderes para a prática dos atos.

Art. 26. Constitui obrigação dos Sócios do Escritório, aplicando-se
por extensão, no que couber, aos demais Colaboradores, a fiel
observância do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos
Advogados do Brasil, sempre atualizados e disponibilizados a todos
na biblioteca do Escritório.

Art. 27. Sobrevindo a cessação do vínculo entre o Escritório e o
Sócio ou Estagiário, estes se absterão da prática de quaisquer atos
nos processos em que tiver sido constituído, tendo o dever de
comunicar à Sociedade eventuais intimações que porventura venha
a receber, relativa a tais autos.

Art. 28. Os Sócios do Escritório não podem representar Clientes,
em juízo ou fora dele, com interesses opostos nas causas que
contendem ou para apoio ou consultoria jurídica da qual resulte
conflito com interesses específicos e diretos contratados com
terceiros.

§ 1º. Para cumprimento do disposto nesse artigo, os procedimentos
de contratação e de recebimento de instrumentos de mandato
observarão, em todos os casos, procedimento preliminar interno de
confirmação de ausência de conflito de interesses, consubstanciado
em consulta por meio de correspondência eletrônica aos Sócios
membros do Conselho de Administração.

§ 2º. Para a proteção dos direitos daqueles que contratam o
Escritório, todos os seus devem firmar declarações de ausência de
conflito de interesses e garantia do sigilo profissional, nas quais se
expresse:
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I – o compromisso com os procedimentos internos de integridade
ética do Escritório;

II – o compromisso com relação ao sigilo das informações
confidenciais obtidas durante a execução dos contratos de serviço,
consultoria assessoramento ou atividades similares;

III – O compromisso com a não omissão para com o Escritório de
qualquer informação relevante;

IV – O compromisso de não utilização de informação privilegiada.

§ 3º. Sobrevindo conflitos de interesse entre seus constituintes ou
contratantes, e não estando acordes os interessados, com a devida
prudência e discernimento, optarão os Sócios do Escritório por um
dos mandatos, renunciando aos demais, resguardado absolutamente
o sigilo profissional devido.

Art. 29. A Sociedade, os advogados e os estagiários que a integram
renunciarão ao mandato outorgado por Cliente no caso em que este
optar por instrumentos incompatíveis com o direito de defesa
assegurado pela Constituição Federal, tais como a delação premiada
e o acordo de leniência.

Art. 30. A atuação dos Colaboradores no relacionamento com
agentes públicos deverá prestigiar os princípios da transparência e
publicidade, respeitadas, não obstante, as obrigações de sigilo
próprias à advocacia e ao tema objeto de trabalho, bem como a
preservação do trânsito de informações de caráter sigiloso.

§ 1º. As seguintes precauções são incentivadas, pois permitem um
maior controle e transparência desta interação, sempre que
necessárias e adotadas pelos órgãos ou agentes públicos:

I – requisitar formalmente a realização de reuniões ou audiências
com agentes públicos;
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II – privilegiar a documentação do quaisquer sugestões, dados ou
informações a agentes públicos e à Administração Pública e obter
registro – ainda que por via eletrônica – de entrega;

III – manter o registro interno das etapas de relacionamento com
agentes públicos, bem como das informações recebidas por eles.

Art. 31. Os Colaboradores, no apoio de clientes participantes de
licitações públicas, não colaborarão com quaisquer das práticas
vedadas por lei.

Parágrafo único. A fim de evitar a ocorrência de situações
irregulares, as interações com agentes públicos durante
procedimentos licitatórios deverão observar as formas previstas nos
editais, utilizando-se dos canais oficialmente fornecidos para a
realização de comunicações ou solicitações.

Art. 32. Atuando em nome próprio, ou no exercício de mandato
outorgado por Clientes, os Colaboradores do Escritório devem
observar o seguinte:

I – É proibida a realização de pagamentos não previstos na
legislação para a prática de atos administrativos como a obtenção de
alvarás, autorizações, licenças e certidões, dentre outros;

II – É proibida a realização de pagamentos
de facilitação, ou seja, pagamentos que se
voltem a acelerar procedimentos
administrativos regulares, dentro da esfera
de competência do agente público.

III – É proibida a oferta ou pagamento,
direta ou indireta, de suborno, devendo
ser expressamente rejeitadas todas as
solicitações dessa ordem.

Parágrafo único. A expressão suborno
inclui qualquer oferta, promessa,
pagamento ou presenteio de qualquer
vantagem pecuniária ou de qualquer outro
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tipo, diretamente ou por meio de intermediário, a funcionários
públicos, partidos políticos, candidatos a cargo eletivo ou dirigente
partidário, para que o referido dirigente ou funcionário execute ou
deixe de executar sua obrigação para garantir a obtenção ou
manutenção de negócios ou qualquer outra vantagem comercial
indevida, e, bem assim, qualquer oferta ou aceitação de parte do
pagamento de funcionários de terceiros ou outros meios, como
subcontratações, pedidos de compra ou contratos de consultoria, a
fim de direcionar pagamentos a funcionários públicos, candidatos a
cargos eletivos, funcionários de terceiros em um contrato, seus
parentes ou parceiros comerciais.

Art. 33. Atuando em nome próprio ou no exercício de mandato
outorgado por Clientes, o Sócio e demais Colaboradores devem
observar a obrigação de motivação, técnica e jurídica, bem como
ampla transparência do processo de negociação e decisão quanto à
alteração de contratos públicos.

Art. 34. Nas contratações do Escritório pelo Poder Público deverão
ser observadas, além das concernentes disposições legais, as
seguintes regras internas:

I – A contratação deverá se basear exclusivamente em informações
legitimamente comunicadas pelo Poder Público, na forma da lei;

II – Todas as propostas apresentadas à Administração Pública
deverão ser objeto de entrega pelos meios legais e na forma indicada
pela Administração.

III – Para ter acesso a informações necessárias para o
desenvolvimento de projetos, estudos ou elaboração de defesas, é
dever dos Colaboradores:

a) Manter comunicação formal, ao menos sob a forma eletrônica,
junto a representante da Administração Pública contratante;

b) Incluir a justificação dos pedidos de informações ou documentos;

c) Manter sigilo sobre as informações de conhecimento restrito que
lhe forem confiadas;
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Parágrafo único. O Escritório e seus profissionais providenciarão
procedimentos e cautelas para preservação do sigilo profissional no
âmbito interno e externo.

Art. 35. As requisições ou solicitações, baseadas em lei, e que não
comprometam o dever de sigilo dos Colaboradores, dirigidas ao
Escritório ou seus Colaboradores, oriundas de investigação ou
fiscalização realizada por órgãos, entidades ou agentes públicos,
deverão ser atendidas com a devida presteza e colaboração, salvo se
houver a necessidade de preservação do sigilo profissional e sem
embargo do exercício, pelo Escritório, do direito de ampla defesa,
contraditório e o velame pela observância dos direitos e garantias
fundamentais em favor da clientela, do Escritório e dos
profissionais que a integram.

Art. 36. Os Colaboradores e demais pessoas alcançadas por este
Código não farão uso de informações privilegiadas disponibilizadas
no âmbito da prestação de serviços à Administração Pública ou em
parceria com esta para outro fim distinto do pertinente ao trabalho
contratado, ficando especialmente vedado seu uso como forma de:

I – obter para si vantagem competitiva em concorrências públicas ou
privadas;

II – obter para si vantagem na execução de outros projetos ou
prestação de serviços;

III – favorecer terceiros, independentemente da percepção de
benefícios ou vantagens em troca da divulgação de tais informações,
por meio da divulgação de tais informações ou sua utilização em
projetos ou na prestação de serviços para terceiros.
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Art. 37. A prática de entrega ou oferecimento de cortesias
empresariais, a agentes públicos com os quais o Escritório se
relacione, deverá observar os limites estabelecidos pela legislação.

Art. 38. A formalização de parcerias ou
consórcios também deve se submeter aos
princípios fundamentais que sustentam o
presente Código.

Parágrafo único. Aplicar-se-ão aos potenciais
parceiros e consorciados o mesmo
procedimento de verificação de integridade
previsto para a contratação de Terceiros
Relacionados.

Art. 39. Para cumprimento do disposto
nesse item, os membros dos Consórcios
integrados pelo Escritório deverão se obrigar
a comunicar imediatamente às demais
parceiras ou consorciadas qualquer
irregularidade identificada na condução das
atividades contempladas no âmbito do
convênio, contrato ou acordo.

Art. 40. A prática de entrega ou oferecimento de cortesias
empresariais, a agentes públicos com os quais o Escritório se
relacione, deverá observar os limites estabelecidos pela legislação.

2
3



§ 1º. O Comitê de Integridade é composto por
três Sócios, eleitos pelo Conselho, sendo que
dois dos membros eleitos deverão,
obrigatoriamente, integrar o Conselho da
Sociedade.

§ 2º. O mandato dos membros do Comitê de
Integridade será de 1 (um) ano, podendo ser
renovado por até dois períodos sucessivos.

§ 3º. A composição do Comitê de Integridade
será divulgada aos Colaboradores da
Sociedade.

Art. 41. Compete ao Comitê de Integridade:

I – fixar, em casos específicos, obrigações
adicionais às previstas no Código de
Integridade;

II – estruturar os mecanismos e ferramentas
de recebimento de eventuais denúncias, bem
como tomar as providências em face de
denúncias ou comunicações de desrespeito ao
disposto no Código de Integridade ou nos
demais documentos que compõem o Programa
de Integridade da Sociedade que o caso exija,
inclusive o encaminhamento para outros
setores ou pessoas responsáveis, na estrutura
corporativa da Sociedade, respeitado sempre
o contraditório e preservados o sigilo do
denunciante e o dever de sigilo profissional
perante os Clientes da Sociedade;

III – dirimir as dúvidas e solucionar os casos
omissos que versem sobre as boas condutas
exigidas dos integrantes da Sociedade,
promovendo propostas de aditamentos às
disposições desse Código sempre que
necessário;
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IV – sugerir soluções e medidas preventivas para aprimorar e
assegurar a efetividade da aplicação e eventuais revisões do
Programa de Integridade da Sociedade;

V – emitir, de ofício ou mediante provocação, normas, pareceres,
diretrizes e orientações para a aplicação do Programa de
Integridade da Sociedade;

VI – fomentar o conhecimento e o treinamento das pessoas
abrangidas pelo Programa de Integridade, para a sua correta e fiel
observância; e

VII – de ofício ou mediante provocação, processar e instruir os
procedimentos de investigação de supostas condutas contrárias ao
disposto no Programa de Integridade.

Parágrafo único. O Comitê de Integridade relatará semestralmente
ao Conselho da Sociedade sobre suas atividades, procedimentos em
andamento, atos e decisões expedidas.

Art. 42. Ao Comitê de Integridade será garantida a independência
e autonomia necessárias para o exercício das suas atribuições.

Art. 43. Cada consulta ou denúncia será recebida pelo Comitê de
Integridade, que deverá:

I – instaurar formalmente processo de acompanhamento ou de
investigação, conforme o caso, no qual deverão ficar registradas:

a) a natureza do procedimento;

b) a data de comunicação ao Comitê de Integridade;

c) a identificação do consulente ou denunciante;

d) a identificação do denunciado;

e) a descrição da consulta ou da denúncia;

f) as providências de apuração de denúncias adotadas pelo Comitê
de Integridade ou a resposta à consulta apresentada, conforme o
caso;
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g) a conclusão e recomendação do Comitê de Integridade;

h) a eventual definição de aprimoramentos do Programa de
Integridade, a partir da situação tratada no procedimento.

II – deliberar e responder à consulta formulada ou encaminhar a
denúncia apresentada à apuração posterior;

III – realizar, no caso de denúncias, a devida apuração dos fatos
reportados, assegurado ao denunciado o direito à ampla defesa e
contraditório;

IV – finalizada a apuração da denúncia, emitir recomendação ao
Conselho, que poderá ser:

a) pelo arquivamento do processo diante de falta de provas ou
inexistência de materialidade ilícita da conduta do denunciado; ou

b) pela aplicação de medida disciplinar, dentre aquelas previstas
neste Código.

V - analisar a eventual necessidade de aprimoramento do Programa
de Integridade, a partir dos elementos de cada procedimento.

§ 1. Os procedimentos de apuração de denúncias ou de respostas às
consultas serão mantidos em sigilo pelo Comitê de Integridade,
salvo naquilo que demanda a interface com terceiros em prol da
correta apuração dos fatos.

§ 2º. Na condução dos procedimentos previstos neste artigo, o
Comitê de Integridade poderá contar com o apoio de Colaboradores
do Escritório.

§ 3º. Ao denunciante de boa-fé será garantida a proteção contra atos
de retaliação em virtude dos fatos por ele reportados, assegurado,
ainda, o anonimato perante terceiros.
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Art. 44. As infrações ao presente Código de Conduta ensejam a
aplicação das seguintes medidas disciplinares:

I – advertência pelo Comitê de Integridade, sem inscrição no
registro do histórico do processado;

II – censura reservada perante o Conselho da Sociedade, com
registro no histórico do processado;

III – desligamento do quadro de sócios ad referendum do Conselho,
sem prejuízo de comunicação da falta ao Conselho de Ética e
Disciplina da OAB.

§ 1º. Na definição da sanção eventualmente cabível, serão
considerados, além da proporcionalidade e razoabilidade segundo a
gravidade da infração, a primariedade do processado, o histórico de
contribuição positiva para a Sociedade e para a advocacia em geral,
a repercussão do ato no âmbito da Sociedade e externamente.

Art. 45. A aplicação de medida disciplinar será precedida de
procedimento de apuração, instaurado e conduzido pelo Comitê de
Integridade, a partir de:

I – consulta apresentada pelo Canal de Comunicação e que tenha
revelado alguma desconformidade;

II – denúncia realizada pelo Canal de Denúncia da Sociedade; ou

III – apuração interna, instaurada de ofício pelo Comitê de
Integridade a partir de fatos que cheguem ao seu conhecimento por
quaisquer outras fontes

§ 1º. Em relação ao procedimento referido no caput desse
artigo, o Comitê de Integridade deverá:

I – instaurar formalmente processo de acompanhamento ou de
investigação, conforme o caso, no qual deverão ficar
registradas:

a) a natureza do procedimento: consulta, denúncia ou apuração
interna;
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b) a data de comunicação ao Comitê de Integridade;

c) a identificação do consulente ou denunciante;

d) a identificação do denunciado;

e) a descrição da consulta, da denúncia ou do fato a ser apurado
internamente;

f) as providências de apuração de denúncias adotadas pelo Comitê
de Integridade ou a resposta à consulta apresentada, conforme o
caso;

g) a conclusão e recomendação do Comitê de Integridade;

h) a eventual definição de aprimoramentos do Programa de
Integridade, a partir da situação tratada no procedimento.

II – deliberar e responder à consulta formulada ou encaminhar a
denúncia apresentada à apuração posterior;

III – realizar, no caso de denúncias, a devida apuração dos fatos
reportados, assegurado ao denunciado o direito à ampla defesa e
contraditório;

IV – finalizada a apuração da denúncia, emitir recomendação ao
Conselho, que poderá ser:

a) pelo arquivamento do processo diante de falta de provas ou
inexistência de materialidade ilícita da conduta do denunciado; ou

b) pela aplicação de medida disciplinar, dentre aquelas previstas
neste Código.

V - analisar a eventual necessidade de aprimoramento do Programa
de Integridade, a partir dos elementos de cada procedimento.

§ 2. Todas as representações serão apreciadas pelo Comitê de
Integridade que, caso a receba, fará a oitiva dos profissionais
mencionados e decidirá sobre o procedimento a ser adotado.
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§ 3. A competência sancionatória para a aplicação da pena de
desligamento não impede a Competência do Conselho de
Administração de a tomar diretamente pelas mesmas razões que
levaram à apuração da Comissão de Ética ou outras, inclusive de
caráter discricionário.

Art. 46. Este Código será levado para registro em Cartório
Notarial para que dele, e de todos os seus termos, haja ciência
pública.

Art. 47. Este Código, aprovado pelo Conselho do Escritório, em
reunião de 18 de junho de 2018, entra em vigor na data de sua
divulgação interna a todos os colaboradores da Manesco, o que não
exclui do alcance das normas legais e éticas vigentes anteriormente
à sua edição, que podem ensejar representações perante o Conselho
de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil por fatos anteriores a
sua vigência.

São Paulo, 18 de junho de 2018.
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Para a melhor compreensão e aplicação do Programa de Integridade, o
presente Anexo II apresenta o rol de leis, regulamentos e disposições que
disciplinam, de modo mais direto, as regras e procedimentos previstos
pelo Programa.

Nesse Anexo, constam os links de acesso ao inteiro teor desses diplomas
normativos, sendo certo que cada Colaborador ou Terceiro Relacionado
precisa ter o conhecimento suficiente dessas normas, notadamente
daqueles que dizem respeito à prática de atos ou condutas ilícitas.

 Decreto-Lei 2.848/1940 – Código Penal Brasileiro

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

 Lei 5.172/1966 – Código Tributário Nacional

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5172.htm

 Lei 8.137/1990 – Crimes contra a Ordem Tributária, econômica e
contra as relações de consumo

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8137.htm

 Lei 8.429/1992 – Lei de Improbidade Administrativa

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8429.htm

 Lei 8.666/1993 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666compilado.htm

 Lei 8.906/1994 – Estatuto da Advocacia e Ordem dos Advogados do
Brasil

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8906.htm



 Código de Ética e Disciplina da OAB

http://www.oab.org.br/publicacoes/download?LivroId=0000004085

 Lei 12.529/2011 – Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/Lei/L12529.htm

 Lei 12.813/2013 – Lei de Conflito de Interesses e Informações
Privilegiadas

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12813.htm

 Lei 12.846/2013 – Lei Anticorrupção ou Lei da Empresa Limpa

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm

 Decreto 8.420/2015 – Regulamento da Lei 12.846/2013

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8420.htm

 Portaria CGU 909/2015 - Dispõe sobre a avaliação de programas
de integridade de pessoas jurídicas.

http://www.cgu.gov.br/sobre/legislacao/arquivos/portarias/portaria_cgu_909_2015

.pdf



TERMO DE CONHECIMENTO E RESPONSABILIDADE

Pelo presente Termo de Conhecimento e Responsabilidade, [DECLARANTE],
[nacionalidade], inscrito no CPF/MF sob o nº •••••••••••••••••••,
doravante denominado simplesmente “Declarante”, na qualidade de
Colaborador da Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Marques Sociedade de
Advogados. (“Manesco”), inscrita no CNPJ sob nº 66.865.965/0001-55, declara
seu conhecimento e concordância com o teor do Código de Integridade da
Manesco, obrigando-se, neste ato, a observá-lo e cumpri-lo integralmente.
Declara, ainda, estar ciente das medidas disciplinares consignadas no
mencionado Código, aplicáveis aos Colaboradores na hipótese de
descumprimento das regras e condutas nele previstas.

[Local e data].

_____________________________________
[DECLARANTE]



[papel timbrado do Declarante]

TERMO DE CONHECIMENTO, ADESÃO E RESPONSABILIDADE

Pelo presente Termo de Conhecimento e Responsabilidade, anexo ao Contrato nº
[●●●●●●●●●] (“Contrato”) [ou instrumento equivalente], celebrado com a Manesco,
Ramires, Perez, Azevedo Marques Sociedade de Advogados (“Manesco”) a
[DECLARANTE], [qualificação e endereço], doravante denominada simplesmente
“Declarante”, declara que:

a. tem conhecimento e compreende as disposições da Lei nº 12.846/2013, bem como de todas
as leis e regulamentos anticorrupção e contra lavagem de dinheiro aplicáveis no Brasil;

b. não se encontra atualmente sob investigação ou sindicância conduzida por órgãos ou
autoridades governamentais por suposto ato de improbidade administrativa ou pela
prática de ato de corrupção ou que atente contra a Administração Pública;

c. tomou conhecimento e entendeu o teor do Código de Integridade da Manesco,
obrigando-se, neste ato, a observá-lo e cumpri-lo integralmente, naquilo que lhe cabe na
qualidade de contratada da Manesco, sujeitando-se, ainda, às sanções cabíveis
especificadas no Contrato, sem prejuízo à responsabilização civil, administrativa e
criminal;

d. guardará o sigilo das informações confidenciais obtidas durante a execução do Contrato;
e. não omitirá da Manesco qualquer informação relevante que diga respeito à relação entre

as Partes, no cumprimento do Código de Integridade da Manesco;
f. comunicará imediatamente à Manesco:
i. a instauração de inquérito, investigação ou sindicância pela suposta prática, pela

Declarante, de atos de improbidade administrativa, de corrupção ou que atentem contra a
Administração Pública, ocorrida durante a vigência do Contrato;

ii. possíveis violações à legislação anticorrupção e ao Código de Integridade da Manesco,
envolvendo a Declarante e seus representantes, bem como por representantes da
Manesco.

[Local e data].

_____________________________________
[DECLARANTE]



TERMO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO

Pelo presente Termo, [DECLARANTE], [qualificação e endereço], doravante
denominado(a) simplesmente “Declarante”, na qualidade de Colaborador da Manesco,
Ramires, Perez, Azevedo Marques Sociedade de Advogados. (“Manesco”), inscrita no CNPJ sob
nº 66.865.965/0001-55, declara que:

a. leu e tem conhecimento da Lei nº 12.813/2013, especialmente quanto às situações
que configuram conflito de interesses, referidas nos artigos 5º e 6º;

b. não exerce cargo ou emprego no âmbito da Administração Pública, de qualquer
poder e em qualquer ente federativo, ou, do contrário, que o exercício de cargo ou
emprego atual não configura conflito de interesses, especialmente na forma do art.
5º da Lei nº 12.813/2013;

c. não exerceu cargo ou emprego no âmbito da Administração Pública, de qualquer
poder e em qualquer ente federativo, ou, caso tenha exercido, que se desvinculou
desse cargo ou emprego há, pelo menos, 06 (seis) meses, contatos do ato de
desvinculação (dispensa, exoneração, destituição, demissão ou aposentadoria),
hipótese na qual, compromete-se, ainda e a qualquer tempo, a não divulgar ou
fazer uso de informação privilegiada obtida em razão das atividades exercidas na
Administração Pública.

O (A) Declarante, neste ato, assume a responsabilidade pela veracidade daquilo que
acima declarou, sujeitando-se às medidas disciplinares previstas no Código de
Integridade da Manesco, do qual o(a) Declarante tem pleno conhecimento, além de
eventual responsabilização civil, administrativa ou criminal.

[Local e data].

_____________________________________
[DECLARANTE]



TERMO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO

Pelo presente Termo de Conhecimento e Responsabilidade, anexo ao Contrato nº
[●●●●●●●●●] (“Contrato”) [ou instrumento equivalente], celebrado com a Manesco,
Ramires, Perez, Azevedo Marques Sociedade de Advogados (“Manesco”) a
[DECLARANTE], [qualificação e endereço], doravante denominada simplesmente
“Declarante”, declara que:

a. leu e tem conhecimento da Lei nº 12.813/2013, especialmente quanto às situações
que configuram conflito de interesses, referidas nos artigos 5º e 6º;

b. não possui, dentre os seus sócios, acionistas, administradores, diretores,
empregados, funcionários quem exerça cargo ou emprego no âmbito da
Administração Pública, de qualquer poder e em qualquer ente federativo, ou, do
contrário, que o exercício de cargo ou emprego atual não configura conflito de
interesses, especialmente na forma do art. 5º da Lei nº 12.813/2013;

c. não possui, dentre os seus sócios, acionistas, administradores, diretores,
empregados, funcionários quem exerceu cargo ou emprego no âmbito da
Administração Pública, de qualquer poder e em qualquer ente federativo, ou,
caso tenha exercido, que se desvinculou desse cargo ou emprego há, pelo menos,
06 (seis) meses, contatos do ato de desvinculação (dispensa, exoneração,
destituição, demissão ou aposentadoria), hipótese na qual, compromete-se,
ainda e a qualquer tempo, a não divulgar ou fazer uso de informação
privilegiada obtida em razão das atividades exercidas na Administração Pública.

O (A) Declarante, neste ato, assume a responsabilidade pela veracidade daquilo que
acima declarou, sujeitando-se às medidas disciplinares previstas no Código de
Integridade da Manesco, do qual o(a) Declarante tem pleno conhecimento, além de
eventual responsabilização civil, administrativa ou criminal.

[Local e data].

_____________________________________
[DECLARANTE]


