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MENSAGEM DA LIDERANÇA

"What you do speaks so loudly  
I cannot hear what you are saying"  
Ralph W. Emerson

Apresentar o Código de Ética é sempre uma tarefa muito importante. Há 
muitos anos que apoio clientes, parceiros e colegas a desenvolverem 

seus próprios documentos e traçarem, neste momento de apresentação, 
a mensagem e a trajetória até chegarem aqui. O Código não é um texto 
apenas, ele é a representação de valores, da estratégia e do propósito das 
instituições, sejam pequenas empresas, grandes companhias ou escritórios 
de advocacia. 

Nosso Código não é diferente e tenho muito orgulho de compartilhá-lo 
com todas as pessoas com as quais trabalhamos, e mais, com o público 
em geral. Este documento foi preparado com muita dedicação, reflexão 
e envolvimento de toda a equipe. Aqui, não temos o tone of the top, mas 
temos, e muito presente, o tone of us all. 

Todo nosso time trabalha com transparência, ética, compromisso, respeito. 
E queremos replicar e multiplicar esses valores em todas nossas interações. 
Queremos sim ser exemplos de aplicação desses valores na prática, porque 
simplesmente não sabemos fazer diferente. 

Nascemos para apoiar empresas a seguirem essa jornada, e estou muito 
feliz em compartilhar com vocês a nossa própria. 

Obrigada pelo tempo da sua leitura. E por acreditar, como nós acreditamos, 
que agir com ética, com relação a pessoas, planeta e instituições, é o único 
jeito de agir.

Boa leitura!

Abraços, 
Ana
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1 APRESENTAÇÃO
O presente Código de Ética e Conduta do Kliemann & Arruda Advocacia 
("Escritório") funda-se nos compromissos e valores éticos que devem pau-
tar o exercício da advocacia e as relações internas e externas das pessoas 
que integram o Escritório, devendo ser interpretado em harmonia com 
os preceitos do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados 
do Brasil, o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil 
("OAB"), a Lei Anticorrupção (Lei n. 12.846/2013) e demais leis e regula-
mentações aplicáveis.

Nesse contexto, o presente Código tem por objetivo promover os valores 
éticos já adotados e com os quais integrantes do Escritório se comprome-
tem, assim como definir padrões de conduta e esclarecer quaisquer dúvidas 
sobre o comportamento esperado por integrantes do Escritório.

2 ABRANGÊNCIA
Este Código se aplica a todas as pessoas que integram e se relacionam com 
o Escritório, tais como: sócios(as), associados(as), empregados(as), estagi-
ários(as), menores aprendizes, parceiros(as), consultores(as), fornecedores, 
agentes públicos(as) e clientes.

3 NO QUE ACREDITAMOS
Acreditamos em um serviço prático, objetivo e que auxilie nossos clientes a 
transformar temas de preocupação ou interesse em ações que gerem valor 
para os seus negócios, com base em estratégias seguras, pensamento de 
longo prazo e sustentabilidade.

Em janeiro de 2021, o Escritório tornou-se signatário do Pacto Global da Or-
ganização das Nações Unidas, assumindo o compromisso de tornar o Pac-
to Global e seus princípios parte da nossa estratégia, cultura e operações 
cotidianas e de nos envolvermos em projetos cooperativos que promovam 
os objetivos mais amplos de desenvolvimento das Nações Unidas, em par-
ticular os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (“ODS”).
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3.1 Nossos valores e princípios
As pessoas que integram e se relacionam com o Escritório devem pautar 
suas condutas pelos mais elevados padrões éticos, em especial no que diz 
respeito à integridade, à moralidade, à clareza de posições e ao decoro e, 
para tanto, os seguintes princípios deverão sempre ser observados:

  Ética e transparência. São valores que cultivamos com nossos clientes, 
nosso time, parceiros e nossos integrantes.

    Servimos nossos clientes. Atuamos para o benefício do cliente, em bus-
ca de resultados que sejam positivos e de longo prazo. No nosso traba-
lho, o cliente é o protagonista.

   Confiança e credibilidade. Construímos relações de confiança e cre-
dibilidade, por isso imergimos nos negócios do cliente para entender o 
contexto e o problema e, a partir daí, oferecer orientações sólidas, com 
avaliação profunda de cenários e riscos.

4 NOSSA ATUAÇÃO

4.1 Não discriminação
Temos o compromisso de tratar todas as pessoas de forma igualitária, 
sem que haja discriminação de sexo e/ou orientação sexual, etnia, 
idade, nacionalidade, trabalho, credo religioso, convicções polí-
ticas, estado civil, condição social, ou outra condição de qual-
quer natureza.
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4.2 Responsabilidade junto a clientes
Realizamos, sempre, um trabalho de qualidade visando a alcançar os re-
sultados pretendidos, assim como manter um relacionamento respeitoso e 
digno, jamais permitindo que conflitos internos e questões pessoais interfi-
ram na realização do propósito de melhor atender a clientes.

4.3 Inexistência de conflito de interesses
De acordo com o disposto no Código de Ética e Disciplina da OAB, inte-
grantes que trabalham em nossa estrutura não devem aceitar tarefa ou 
causa que possa conflitar com interesses de clientes e do próprio Escritório.

Para evitar esse tipo de situação, devemos agir considerando o seguinte:

   Em situações de conflito de interesses entre clientes já constituídos, deve-
remos comunicar o fato ao cliente e renunciar um dos mandatos, preser-
vando o sigilo profissional.

   Não estão autorizadas participações societárias ou interesses financeiros 
relevantes em empresas que façam negócios com o escritório, incluindo 
clientes ou fornecedores, ou em partes adversas de clientes.

   Associações e relações negociais com clientes devem ser sempre comu-
nicadas ao Escritório.

4.4 Trabalho em equipe
Alcançaremos melhores resultados sempre que contarmos com todo o 
time, trabalhando em equipe, compartilhando conhecimento e dúvidas. Por 
isso, acreditamos que devemos direcionar nossos esforços em benefício do 
todo, prestando todas as informações que tivermos em tempo satisfatório 
e auxiliando a quem necessita.

4.5 Moralidade
Devemos observar comportamento condizente com os bons costumes, 
bem como alertar clientes e colegas de trabalho para situações que possam 
configurar quebra de princípios éticos.
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4.6 Transparência
Adotamos uma postura profissional clara e objetiva, ressalvadas as hipóte-
ses legais de sigilo ou de reserva necessária à manutenção do princípio da 
confidencialidade.

4.7 Confidencialidade
Confidencialidade, em nossa visão, é mais do que um dever profissional. 
Tratamos todas as informações que recebemos de prospects e clientes com 
respeito e sigilo, pois sabemos que são relevantes e nos foram repassados 
em confiança à nossa postura e diligência.

No contexto em que atuamos, devemos guardar sigilo quanto aos casos, 
clientes, negócios, informações, documentos e afins nos quais o Escritório 
esteja envolvido, comprometendo-se ainda a não utilizar tais informações 
para obtenção de benefícios diretos ou indiretos, próprios ou de terceiros.

Nosso time tem acesso a informações sensíveis, críticas e privilegiadas de 
clientes. Todos(as) e cada um(a) são responsáveis por proteger essas infor-
mações de acordo com a legislação vigente.

A obrigação de confidencialidade ultrapassa o vínculo profissional, perma-
necendo válida mesmo que o(a) profissional se desvincule do Escritório.

4.8 Dados Pessoais
Entendemos que Dados Pessoais são parte do rol de Direitos Humanos. 
Respeitamos os direitos dos titulares de Dados Pessoais e observamos to-
das as normas relacionadas, incluindo a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de 
Proteção de Dados – LGPD). Todos os nossos processos, produtos e serviços 
estão em constante observação de modo a garantir a conformidade com a 
LGPD e aos princípios de proteção de dados por ela estabelecidos.

Integrantes do Escritório devem observar a legislação aplicável no trata-
mento de Dados Pessoais. Coletamos apenas os dados pessoais estrita-
mente necessários para a realização de nossas atividades, observada a 
LGPD, independentemente de estarem em meios físicos ou virtuais.
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Casos de violação ou tentativa de violação de Dados Pessoais devem ser 
imediatamente comunicados através do e-mail: compliance@klaa.com.br.

4.9 Propriedade intelectual
Todo o trabalho produzido pelo Escritório, independentemente do profis-
sional que o faça, é propriedade intelectual e permanecerá com o Escritório 
após o encerramento do vínculo com qualquer integrante, autorizando-se o 
aperfeiçoamento e a manutenção do título de tal propriedade.

Não toleramos nenhuma prática que desrespeite as leis, Direitos Humanos 
e muito menos direitos de Propriedade Intelectual. Não admitimos plágio 
nem o uso não autorizado de softwares.
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5 DIRETRIZES E COMPROMISSOS
Em complemento aos princípios acima pautados, consideramos essenciais 
as seguintes diretrizes e compromissos na busca do aperfeiçoamento da 
ética no âmbito das nossas atividades:

5.1 Brindes e hospitalidades
É vedado o oferecimento ou recebimento de presentes, brindes, 
hospitalidades, valores pecuniários ou benefícios de qualquer espécie de 
clientes, fornecedores atuais ou em potencial e agentes públicos em geral, 
assim definidos como qualquer pessoa que ocupe cargo ou função em 
órgãos ou entidades da Administração Pública, nacional ou estrangeira, 
direta ou indireta em todas as esferas, salvo quando o oferecimento ou 
recebimento tiver caráter institucional, se der em valores módicos e se 
enquadrar nas políticas de Compliance dos destinatários ou remetentes, a 
depender do caso.

5.2 Proveito indevido
É vedado tirar proveito indevido da relação institucional ou comercial com 
os clientes do Escritório, bem como utilizar o nome do Escritório para obter 
benefício indevido.

5.3 Oferecimento de vantagens indevidas
É vedado e inadmitido o pagamento ou o oferecimento de vantagens 
indevidas a agente público(a) com o intuito de acelerar ou de favorecer a 
análise de processos judiciais ou administrativos, inclusive para a obtenção 
de licenças, autorizações, permissões ou quaisquer outras providências de 
natureza regulatória ou de fiscalização.

5.4 Vinculação político-partidária
O Escritório não possui nenhum vínculo político-partidário e nenhum de 
nossos integrantes está autorizado a utilizar o nome do Escritório em qual-
quer manifestação dessa natureza. Respeitamos o direito individual de cada 
pessoa de contribuir para partidos políticos ou organizações políticas, des-
de que em caráter estritamente pessoal e fora do ambiente de trabalho, 
não sendo autorizada a utilização de bens e recursos do Escritório para tais 
fins, assim como a utilização de objetos alusivos a partidos políticos, como, 
por exemplo, camisetas e bottons.
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6 PENALIDADES
A violação a este Código, ou a qualquer lei ou regulamentação aplicável, 
sujeita o(a) integrante do Escritório a medidas corretivas a serem aplicadas 
de acordo com os critérios da proporcionalidade, gradatividade e imedia-
tidade, incluindo a possibilidade de extinção do contrato de trabalho ou 
exclusão da sociedade. Além disso, dependendo da violação, o Escritório 
poderá comunicar as autoridades competentes e adotar medidas adminis-
trativas e/ou judiciais cabíveis.

7 DISPOSIÇÕES FINAIS
Em caso de verificação efetiva ou suspeita de violação a qualquer dos pre-
ceitos aqui estabelecidos, recomendamos o envio de denúncia ao e-mail 
compliance@klaa.com.br, contendo, dentre outras informações: i) breve 
relato dos fatos; ii) nome dos(as) envolvidos(as), integrantes ou não do 
Escritório; e iii) data do ocorrido. O sigilo é garantido, caso assim deseje 
o(a) denunciante.

Após o recebimento da denúncia, o Compliance do Escritório adotará as 
medidas necessárias, respeitados os limites legais da sua atuação, incluindo 
ações investigativas que achar convenientes e necessárias, informando o 
resultado ao denunciante.
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