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Apresentação:

O INACARATO ADVOGADOS, não é somente um escritório de advocacia...

 É propósito, paixão. Com as melhores pessoas, fazendo o que amamos, com alegria e
seriedade.

Quem somos e nossa Proposta de Valor:

A INACARATO ADVOGADOS é uma empresa internacional que nasceu com o propósito de
transformar a vida das pessoas por meio da beleza e estética, oferecendo um modelo de
negócio lucrativo para que empresários e empreendedores possam elevar a autoestima de
outras pessoas com serviços de qualidade, atendimento de excelência e compromisso com o
resultado. 

Código de Conduta:

O que é o Código de Conduta INACARATO ADVOGADOS?

O Código de Conduta é um roteiro que traduz os princípios e valores mais importantes da
empresa, descrevendo claramente a forma de pensar e sua cultura interna, bem como aquilo
o que se espera de seus sócios, diretores, funcionários, licenciados, parceiros e
colaboradores. 

Objetivos:

Quais são os objetivos do Código de Conduta INACARATO ADVOGADOS?

Espera-se que todos que de alguma forma participam do escritório do INACARATO
ADVOGADOS, sejam sócios, diretores, licenciados, funcionários, parceiros, estagiários,
colaboradores ou fornecedores atendam com a máxima atenção a este Código de
Conduta, respeitando suas políticas e procedimentos aqui estabelecidos.
Este Código foi desenvolvido no intuito de promover um mundo com mais ética, com respeito
ao meio ambiente, valorizando a transparência das ações internas e externas, sejam
públicas ou privadas, cultivando o respeito e as diferenças nas relações interpessoais,
repudiando qualquer atitude guiada por preconceitos quanto à origem, etnia, religião,
classe social, orientação sexual, deficiência física ou quaisquer outras formas de
discriminação.
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Está de acordo com a legislação vigente?
Está de acordo com as políticas, normas, procedimentos e práticas do Escritório
INACARATO ADVOGADOS?

Compliance:

Comply, do inglês, significa “agir em sintonia com as regras”.

Compliance, em suma, significa estar absolutamente em linha com normas, regramentos
controles internos e externos, além de todas as políticas e diretrizes estabelecidas para a
Empresa.
É a atividade de assegurar que a empresa está cumprindo à risca todas as imposições dos
órgãos de regulamentação, dentro de todos os padrões legais.
E isso vale para as esferas trabalhista, fiscal, contábil, financeira, ambiental, jurídica,
previdenciária, ética, etc.
Poder afirmar que uma empresa está em compliance é por si só uma estratégia primordial.
Isto posto, significa que há transparência, bem como um elevando grau de maturidade de
gestão.
Portanto, estar em compliance mostra que os sócios, gestores, funcionários, licenciados,
parceiros e colaboradores dominam os processos e procedimentos, implementados e
executados com efetiva conformidade com as leis e regramentos internos.
Por fim, é importante frisar que nenhum objetivo financeiro e nenhuma meta de vendas,
podem superar o compromisso com a ética, a integridade e a legislação aplicável.

Aplicação desse Código:

As regras, políticas e os princípios dispostos neste Código de Conduta são aplicáveis a
todos os sócios, diretores, funcionários, licenciados, parceiros, estagiários, colaboradores e
fornecedores, prestadores de serviços que venham, de maneira direta ou indireta, trabalhar
para e com o INACARATO ADVOGADOS, bem como filiais ou qualquer empresa do grupo,
a que faça parte majoritariamente ou minoritariamente, parceiras, contratadas e
contratantes, sem exclusão de qualquer funcionário, colaborador, independente do nível
hierárquico, ou pessoa que de alguma forma se vincule a esta. Em suma, o Código de
Conduta aplica-se a todos aqueles que participem do escritório INACARATO
ADVOGADOS, sem exceção.

Considere, antes de decidir se uma conduta ou atividade é apropriada, as seguintes
perguntas:

1.
2.
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        3. Está de acordo com este Código de Conduta?

Se a resposta para todas essas indagações forem positivas, 
                                                                              VOCÊ ESTÁ NO CAMINHO CORRETO. 

O Código de Conduta do escritório INACARATO ADVOGADOS é válido por tempo
indeterminado. Nenhum colaborador, sócio, funcionário, parceiro, licenciado ou fornecedor
pode alegar, em qualquer hipótese, desconhecimento das regras aqui contidas.

Confidencialidade:
OINACARATO ADVOGADOS preserva com grande afinco o sigilo das informações
corporativas pertencentes a seus clientes e terceiros. Assim, todos os envolvidos já
mencionados e abrangidos por este Código de Conduta, no desempenho de suas funções
na INACARATO ADVOGADOS, subsidiárias, filiais, associadas, fornecedores e parceiros que
componham o escritório INACARATO ADVOGADOS, podem ter acesso a algum tipo de
informação confidencial sobre o escritório, seus clientes, fornecedores, parceiros comerciais
ou sócios.

As Informações confidenciais são qualquer informação não pública, tais como informações
financeiras, documentos e informações referentes a modelos financeiros, processos e
produtos, software, hardware e aplicativos desenvolvidos ou em uso pelo INACARATO
ADVOGADOS.

Desta monta, as informações confidenciais deverão ser mantidas sob sigilo, exceto quando
sua divulgação for expressamente autorizada.

Toda informação que de alguma forma possa causar a manipulação, ou que afete a sua
integridade deve ser absolutamente evitada. 

Outros fatores externos ou internos que possam aumentar a vulnerabilidade e a segurança
do escritório ou de terceiros deverá ser igualmente repelida, comunicando de imediato o
Comitê de Compliance para que tome as medidas cabíveis. 

As informações confidenciais só poderão ser utilizadas para o desempenho das suas
atribuições e sempre em benefício do escritório, INACARATO ADVOGADOS e clientes,
sendo terminantemente proibido a sua utilização para obter benefício próprio, de parentes
ou de interpostas pessoas com o intuito alheio ao que é permitido nesse Código de
Conduta. 

Da mesma forma esse Código de Conduta também prevê como inadmissível qualquer
violação a propriedade intelectual do escritório INACARATO ADVOGADOS, clientes e
parceiros. 
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Com efeito, aquele que de alguma forma infringir regras e direitos aqui estabelecidos,
causando danos irá responder perante o INACARATO ADVOGADOS ou por empresas do
Escritório.

Nesse sentido para preservação das informações confidenciais todos deverão:
- Manter todos os documentos relativos às suas atividades sempre em local seguro;
-  Nunca divulgar informações não oficiais (fake news) de qualquer forma ou espécie;
 -Nunca divulgar qualquer tipo de informação, fato ou operação que envolva estratégia do
escritório INACARATO ADVOGADOS;
 -Não falar de assuntos importantes e estratégicos, sendo estes privados ou públicos, através
de qualquer meio de comunicação que não sejam os oficiais e permitidos.
- Enfim, utilizar sempre o bom senso, quando qualquer informação poderá colocar em risco e
causar danos ao escritório e terceiros, sendo que em caso de dúvida se deverá consultar o
Comitê de Compliance.

Informações privilegiadas:

É vedado a todos os abrangidos por este Código de Conduta obter vantagem pessoal ou
para terceiros, baseado em informações privilegiadas em detrimento do escritório
INACARATO ADVOGADOS, ainda que faça mera recomendação ou sugestão a terceiros.

Atuar em especial no mercado financeiro, através de informação privilegiada fere o
ordenamento, podendo ser punido, administrativa, cível e criminalmente.

Quem obtiver informação privilegiada no exercício das suas atividades, ainda que como
sócio ou acionista, não poderá divulgá-la ou utilizá-la de forma indevida.

 
Segurança da informação:

 
É terminantemente proibido que os todos os envolvidos façam qualquer tipo de cópia ou
imprimam os arquivos utilizados, gerados ou disponíveis no escritório do INACARATO
ADVOGADOS, circulando em ambientes externos, uma vez que tais arquivos podem conter
informações confidenciais, conforme descrito no capítulo "Confidencialidade" do presente
Código.

Essa vedação não se aplica quando as cópias ou impressões são em benefício da execução
de tarefas, no intuito de realizar negócios de interesses do escritório INACARATO
ADVOGADOS.

Conflitos de interesse:

Ocorre o conflito de interesse quando interesses pessoais possam interferir na isenção da 
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atividade, serviço ou função desempenhada, ou seja, quando se utiliza de sua influência ou
atua com o objetivo de atingir benefícios particulares ou de terceiros que não do
INACARATO ADVOGADOS ou do escritório, causando danos ou não. 

Aplica-se também acasos em que não se vislumbra um benefício direto e pessoal, mas que
de alguma forma possa gerar um conflito de interesses, acarretando prejuízo a imagem do
INACARATO ADVOGADOS e seu escritório. 

Alguns exemplos, mas não se limitando a estes, são tipicamente configurados como Conflito
de Interesse: receber um benefício pessoal, presente ou favor, independentemente da
quantia, de um fornecedor, prestador de serviço, cliente ou que de alguma forma possa
concorrer; utilizar sem permissão de ativos do INACARATO ADVOGADOS ou do seu
escritório, para fins particulares, etc.

Todos aqueles que de alguma forma estejam envolvidos no escritório, não poderão agir em
nome do INACARATO ADVOGADOS, sem autorização, e devem estar aptos a identificar
qualquer situação que possa caracterizar conflito ou incompatibilidade de interesses efetivo
ou potencial.

Desta forma, quando um eventual conflito de interesse for identificado, este deve ser
imediatamente comunicado ao Comitê de Compliance do INACARATO ADVOGADOS, que
será responsável pela orientação específica dos Colaboradores envolvidos, bem como pela
adoção das demais medidas cabíveis. 

Vale ressaltar que para efeitos de Código de Conduta, uma situação de conflito de
interesse não é uma violação em si, mas não reportá-la ao Comitê o é! 

Devendo inclusive  se abster de tomar qualquer decisão até que o Comitê se manifeste
acerca da questão.

Redes Sociais e Aplicativos:

Muito embora  as Redes Sociais e os Aplicativos de Mensagem Instantânea tenham mudado
nossas vidas de forma definitiva, e contribuírem muitas vezes para maximização dos
trabalhos e o cumprimento de metas, o bom senso deve sempre prevalecer.

É certo que era digital coloca a disposição e altera a forma como trabalhamos e nos
relacionamos, mas a divulgação de informações confidenciais e privilegiadas é
terminantemente proibida, a não ser que expressamente autorizada.
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Da mesma forma, o INACARATO ADVOGADOS entende como falta grave a utilização, de
canais oficiais, para propagar informações inadequadas, que possam afetar de forma
negativa a imagem da empresa ou do escritório, e mais, não é autorizado a qualquer pessoa
dar opinião pessoal deixando a entender que se trata da opinião oficial do INACARATO
ADVOGADOS.

O INACARATO ADVOGADOS, também não tolera casos de discriminação, injúria,
difamação e calúnia. 

A Lei Anticorrupção:

A legislação anticorrupção veda o pagamento direto ou indireto de suborno a Agentes
Públicos ou estrangeiros (ou terceiros relacionados ao agente), ou sua tentativa. A lei
entende que os seguintes atos são ilícitos e lesivos à administração pública: 

(a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público,
ou a terceira pessoa a ele relacionada; 
(b) comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a
prática dos atos ilícitos previstos nessa lei; ou 
(c) comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou
dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados. 

Todos envolvidos e abrangidos pro esse Código estão proibidos de adotarem quaisquer
práticas ligadas à corrupção ou suborno, entre outras consideradas impróprias pela
legislação aplicável. 

Salvo expressamente autorizado nesse Programa, ninguém poderá pagar, oferecer,
prometer, fornecer, disponibilizar ou autorizar o pagamento ou o fornecimento, direta ou
indiretamente por meio de qualquer outra pessoa física ou jurídica de qualquer forma ou
valor a um Agente do Governo. Antes de se envolver em qualquer atividade que possa de
alguma forma fazer surgir dúvida e ou questionamentos quanto ao cumprimento das Leis
Anticorrupção, o interessado deverá consultar o Gestor de Compliance e proceder conforme
determinado nesse Código. 

Lavagem de Dinheiro:

O INACARATO ADVOGADOS é altamente comprometida com o cumprimento das leis, e
reprime de forma efusiva a lavagem de dinheiro.
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Segundo organismos internacionais, há algumas práticas que são recomendadas para evitar
situações classificadas como “lavagem de dinheiro”:

- Recusar operações de qualquer tipo com recebimentos em dinheiro (vendas, serviços,
financiamentos);
- Não realizar pagamentos em dinheiro;
- Utilizar sempre recebimentos que transitem pelo sistema bancário (DOC, TED);
- Não realizar qualquer operação comercial ou financeira por conta de terceiros a não ser
que seja transparente, justificada e sólida além de viabilizada ou executada através de
canais bancários;
- Recusar operações com pessoas ou entidades que não possam comprovar a origem do
dinheiro envolvido e que não sejam bem conhecidas;
- Recusar operações por quantias elevadas que não tenham uma origem muito bem definida
e um sentido econômico, comercial e financeiro sólido;
- Recusar operações suspeitas ou que apareçam "milagrosamente" e/ou que pareçam "boas
demais"; e
- Evitar operações financeiras internacionais complexas, que envolvam muitas
movimentações de dinheiro em países diferentes e/ou entre bancos diferentes.

 
Administração do Código:

, bem como da legislação em vigor, a INACARATO ADVOGADOS se reserva o direito de
rastrear, monitorar, gravar e inspecionar todo e qualquer tráfego de voz realizado através de
contato telefônico e internet, bem como troca de informações escritas transmitidas vias
internet, intranet, sistema de mensagem instantânea, fax, correio físico e eletrônico (e-mail),
bem como os arquivos armazenados ou criados pelos recursos da informática pertencentes
ao INACARATO ADVOGADOS ou utilizados em nome dela. 

Em caso de descumprimento das regras deste Código de Conduta será instaurado um
procedimento interno para averiguação e avaliação dessa ocorrência sujeitando o envolvido
a medidas disciplinares, dentre elas advertência, exclusão da sociedade, demissão, rescisão
de contratos, etc.

Canal de Compliance:

Todos, deverão atestar a leitura e seu perfeito entendimento acerca do conteúdo deste
Código de Conduta. Com efeito, é importante frisar que dúvidas ou esclarecimentos quanto
a este Código deverão ser encaminhadas para o Comitê de Compliance.

 E-mail: dpo@inacarato.com.br
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