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      Parte Geral

1. O Programa de Compliance do escritório Arruda Alvim, Aragão, Lins e Sato

 Compliance
-

1.1. Instância responsável pelo Programa de Integridade 

-

-
pe de consultoria em compliance

-

1.2. Comprometimento e apoio dos Sócios

 Para que um programa de compliance
-
-
-

Compliance.
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2. Principais normas que servem de base a este Manual

 
3. Diretrizes do Programa de Compliance

 
4. Ferramentas de Compliance 
 
4.1. Manual de Compliance

compliance -

4.2. Matriz de Riscos

-
temente do que ocorre com este Manual, trata-se de documento interno e sigiloso, porque serve 

da matriz é o Comitê de Compliance, que também tem o escopo de processar os reportes realizados 
-

4.3. Comitê de Compliance 

4.3.1.  O Comitê de Compliance

ao Comitê, dispor sobre normas e políticas internas do escritório.

-
bros do setor de Compliance 

-

-
-

supervisionados pela Equipe de compliance 
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compliance

programa (conduct from the top).

-

-
cessidade, a substituí-lo.

este Manual, bem como dos valores do escritório.

-
tela e responsabilidade e observar as regras dispostas neste manual.

compliance

 sócios ao Comitê de Compliance. 

4.5. Processamento dos reportes

4.5.1. O Comitê de Compliance

compliance aces-
upload dos reportes para a pasta digital da reunião. 

dos reportes.

-

-
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do comitê mais apto a resolvê-los.

-
dos. 

-

convocá-lo para prestar esclarecimentos. 
 

distribuída, entre os membros do Comitê, a responsabilidade de tomar as medidas que se mostrarem 
adequadas.

reporte

 Caso, por meio do processo interno, conduzido sob o crivo do contraditório e nos termos do 

 órgãos.

4.7. Treinamento contínuo
 

compliance

4.8. Newsletter público
 

internas periódicas por meio de newsletter
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 Assim como o escritório está consolidando um programa de compliance, é importante que guarde 

 “Conhecendo nossos terceiros”, no qual o terceiro terá ciência das diretrizes 
Compliance.

    Parte Especial

5. Regras, políticas e procedimentos para mitigar riscos

 A parte especial deste Manual traz as rotinas que devem ser implementadas pelos colaboradores, 
advogados associados e sócios sempre que estiverem agindo em nome do escritório.
 

-

Compliance precisam ser instruídas por 
uma pauta redigida pelas respectivas equipes, da qual os participantes tomarão ciência com antecedência 

ser gravadas.

5.1.4. Arquivamento de documentos
 

-

  

  
Compliance terão atas que descreverão os 

Compliance
-

adequadas. 

 
-

-
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5.1.7. E-mails e uso do e-mail corporativo 

Emojis e gírias devem ser 
evitados.  

deste Manual. 

-

 

 
“Conhecendo nossos terceiros” -

compliance

“Conhecendo nossos Terceiros”, poderá ser requerida ao  prestador,  par-

 

5.3. Regras de relacionamento interno

5.3.1. Regras de combate ao Assédio Moral 
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 integrantes de um mesmo grupo.  

-

5.3.2. Regras de combate ao Assédio Sexual 
 

compliance -

-

 

-
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Compliance. 
 

-

-

suas redes sociais.

 
5.4.1. Rotinas ideais para se relacionar com pessoas públicas ou politicamente 
expostas
 

nacional ou estrangeiro

5.4.2.3. O Comitê de Compliance

-
vadas e ONGs

-
mitê de Compliance
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-
ciada.

-

valores doados.

o desembolso adequado dos valores.
 

-

Compliance para 

follow up das medidas que cada 

-

6.1. Todos os colaboradores e dirigentes do escritório estão obrigados a guardar sigilo sobre dados 




