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Missão, Valores e Visão
Fundado no ano de 2012, o Escritório HÉLIO AZEVEDO ADVOCACIA tem como 

missão oferecer aos seus clientes um serviço jurídico com elevado nível de 

excelência, de maneira personalizada, prezando pela confidencialidade e 

almejando sempre o êxito nas ações.

Para um bom desempenho das atividades e para satisfação dos nossos 

clientes, o Escritório conta com uma estrutura moderna e uma metodologia de 

trabalho inteligente, através de um eficiente sistema de controle dos 

processos, que permite prestar informações com celeridade e precisão.

Prezamos pela ética e transparência, estabelecendo com clientes, colegas e 

parceiros relações de confiança. A independência, a inovação e a criatividade 

são atributos indissociáveis da nossa atuação, perceptíveis em cada trabalho 

realizado.

Com o propósito de sedimentar um crescimento equilibrado e consistente, 

temos como prioridade o desenvolvimento pessoal e profissional dos nossos 

colaboradores, sob uma ótica multidisciplinar e multifacetada.
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Definições
Colaboradores: são todos os funcionários, estagiários, advogados e sócios do 

Escritório;

Terceiros: são as pessoas físicas ou jurídicas que, direta ou indiretamente, 

representam o Escritório em processos, órgãos públicos ou instituições 

privadas, a exemplo dos advogados correspondentes, contadores e 

despachantes;

Fornecedores: são as pessoas físicas ou jurídicas que prestam serviços ou 

mantêm relação comercial com o Escritório, seja de forma esporádica ou 

habitual.  

Servidores públicos: são todos aqueles que, embora transitoriamente ou sem 

remuneração, exercem cargo, emprego ou função pública;     

Infrações éticas ou disciplinares: são todas as ações ou omissões que violem 

normas de caráter civil, administrativo, penal ou as regras previstas neste 

Código de Ética e Conduta;

Vantagens indevidas: são todas as vantagens auferidas, direta ou 

indiretamente, por meio do cometimento de infrações éticas ou disciplinares. 
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Código de Ética e Conduta
Capítulo I

Compromisso e Princípios

Art. 1º. Reafirmando o compromisso com os princípios gerais que norteiam o bom 

funcionamento social, bem como com as normas do Código de Ética e Disciplina da 

Ordem dos Advogados do Brasil, o Escritório Hélio Azevedo Advocacia, registrado 

na OAB/BA sob o nº 2165/2012, através do presente diploma normativo, vem 

estabelecer regras que devem ser observadas pelos colaboradores, terceiros e 

fornecedores.

Art. 2º. São princípios que devem orientar as atividades do Escritório:

I- a ética, a transparência e a legalidade;

II- o respeito ao próximo, à diversidade, à vida e à dignidade da pessoa humana;

III- a independência;

IV- a colaboratividade; 

V- a confiança. 

Capítulo II
Condutas

Confidencialidade

Art. 3º. As informações relacionadas a atividade do Escritório e aos seus clientes 

devem ser tratadas como confidenciais, sendo dever de todos os colaboradores e 

dos terceiros, mesmo após a desvinculação do Escritório, não divulgá-las a outras 

pessoas. 

Parágrafo único: Entende-se como informações confidenciais todas aquelas que 

não são de domínio público, documentadas ou não, inclusive as informações 

relacionadas a planilhas, peças jurídicas, relatórios, contratos ou qualquer outro 

conteúdo a que o colaborador ou o terceiro tiver acesso no desempenho de suas 

atividades. 5

Art. 4º. Os colaboradores e os terceiros devem ser cuidadosos em suas condutas, 

seja em ambientes públicos ou em situações da vida privada, devendo impedir o 

acesso de quem quer que seja às informações confidenciais.



Conflito de Interesses

Art. 3º. As informações relacionadas a atividade do Escritório e aos seus clientes 

devem ser tratadas como confidenciais, sendo dever de todos os colaboradores e 

dos terceiros, mesmo após a desvinculação do Escritório, não divulgá-las a outras 

pessoas. 

Parágrafo único: Entende-se como informações confidenciais todas aquelas que 

não são de domínio público, documentadas ou não, inclusive as informações 

relacionadas a planilhas, peças jurídicas, relatórios, contratos ou qualquer outro 

conteúdo a que o colaborador ou o terceiro tiver acesso no desempenho de suas 

atividades. 6

Art. 5º.  Haverá conflito toda vez que os interesses pessoais dos colaboradores 

forem conflitantes ou diferentes dos interesses do Escritório e seus clientes.

Parágrafo único: O conflito de interesses não se limita às normas que 

regulamentam a profissão, mas também abrange obrigações contratuais 

assumidas pelo Escritório perante os seus clientes.

 Art. 6º. São situações que configuram conflito de interesses:

I - divulgar ou fazer uso de informação privilegiada, em proveito próprio ou de 

terceira pessoa, obtida em razão das atividades exercidas pelo Escritório;

II - exercer atividade que implique a prestação de serviços ou a manutenção de 

relação de negócio com pessoa física ou jurídica que tenha interesse em decisão 

de órgão, público ou privado, do qual faça parte, com poderes decisórios, 

advogado vinculado ao Escritório;

III - exercer, direta ou indiretamente, atividade que em razão da sua natureza 

seja incompatível com o exercício da advocacia;

IV – utilizar os recursos pessoais e materiais do Escritório para atender a outras 

finalidades;

V – quando o colaborador, o cônjuge ou o parente de primeiro grau ingressar 

com processo administrativo ou judicial contra clientes do Escritório;

VI - manter advocacia individual independente do Escritório, associar-se 

simultaneamente a outra sociedade de advogados ou a outro(s) advogado(s), ou, 

ainda, desenvolver qualquer outra forma de concorrência que possa prejudicar a 

atividade econômica do Escritório;

VII – representar, em juízo ou fora dele, clientes com interesses opostos.

Parágrafo único. Todos os conflitos reais ou potenciais devem ser imediatamente 

comunicados ao sócio fundador para análise, incluindo aquelas circunstâncias 

nas quais existam dúvida sobre um conflito real ou potencial.

Art. 4º. Os colaboradores e os terceiros devem ser cuidadosos em suas condutas, 

seja em ambientes públicos ou em situações da vida privada, devendo impedir o 

acesso de quem quer que seja às informações confidenciais.



Política de brindes, presentes e hospitalidades
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Art. 7º. Brindes são produtos distribuídos gratuitamente com a finalidade específica de 

promover a relação de cordialidade com instituições públicas e privadas, cujo valor 

unitário não deve ultrapassar R$ 30,00 (trinta reais).

Parágrafo único: A distribuição dos brindes deverá respeitar a periodicidade mínima de 

06 (seis) meses. 

Art. 8º. É vedado o recebimento ou a entrega de presentes de quaisquer valores ou 

natureza a servidores públicos, seja direta ou indiretamente, salvo quando 

demonstrada a vinculação estritamente pessoal de parentesco ou amizade, desde que 

devidamente justificada ao sócio fundador do Escritório.

Parágrafo único: Nos casos em que não for possível recursar o presente ofertado, o 

colaborador deverá reportar o ocorrido ao sócio fundador do Escritório, que poderá 

doar o presente ou realizar um sorteio entre todos os colaboradores, com ampla 

participação e divulgação.

Art. 9º. É permitido o oferecimento de presentes a colegas, clientes e parceiros 

privados, desde que respeitado o valor máximo de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Art. 10. É terminantemente proibido oferecer ou receber qualquer tipo de benefício no 

intuito de obter vantagens indevidas pessoais, para o Escritório ou seus clientes.

Art. 11. É vedado o oferecimento ou o recebimento de presentes em dinheiro, por 

qualquer motivo e de qualquer valor.

Art. 12. As despesas com refeições, passagens aéreas, hospedagem, transporte, 

inscrições em congressos e eventos, para pessoas que não sejam colaboradores do 

Escritório, devem ser precedidas de justificativa, observando-se os valores médios 

praticados no mercado.

Parágrafo único: O colaborador e os terceiros devem prestar contas das despesas 

realizadas mediante apresentação de nota fiscal.   

Art. 13. Os convites para eventos com despesas custeadas por instituições ou empresas 

somente poderão ser aceitos quando o objetivo for a difusão do conhecimento 

jurídico, mediante autorização do sócio fundador do Escritório. 

Art. 14. Todos os brindes e presentes, ofertados ou recebidos por quaisquer 

colaboradores do Escritório, devem ser registrados em formulários específicos.
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promover a relação de cordialidade com instituições públicas e privadas, cujo valor 
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Parágrafo único: Nos casos em que não for possível recursar o presente ofertado, o 
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Doações Políticas
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Art. 15. É vedado o financiamento eleitoral pelo Escritório, direta ou indiretamente.

Art. 16. É vedada a prestação de serviços jurídicos de forma gratuita em campanhas 

eleitorais político-partidárias.

Art. 17. É vedada a realização de atividades político-partidárias dentro do Escritório.

Art. 18. Os colaboradores são livres para exercer o direito de realizar doações 

políticas, porém devem comunicá-las por escrito ao sócio fundador no prazo de 05 

(cinco) dias. 

Política de Icentivos

Art. 19. O Escritório tem o compromisso de incentivar ações e eventos voltados a 

difusão do conhecimento jurídico.

Parágrafo único: O incentivo poderá se dá através da realização de palestras, da 

participação em grupos de estudos e de trabalho, da cessão gratuita de conteúdo 

jurídico ou em pecúnia.

Art. 20. Quando o incentivo ocorrer por meio de pecúnia, a regularidade e o histórico 

da instituição beneficiada devem ser analisados previamente.

Parágrafo único: Na hipótese indicada acima, deverá exigir-se da instituição 

beneficiada a prestação de contas dos custos relacionados a atividade ou evento.

Art. 13. Os convites para eventos com despesas custeadas por instituições ou empresas 

somente poderão ser aceitos quando o objetivo for a difusão do conhecimento 

jurídico, mediante autorização do sócio fundador do Escritório. 

Art. 14. Todos os brindes e presentes, ofertados ou recebidos por quaisquer 

colaboradores do Escritório, devem ser registrados em formulários específicos.



Política de Retenção e Destruição de Documentos

Art. 21. O Escritório deve manter em seus arquivos pelo período mínimo de 5 (cinco) 

anos os documentos relacionados as demandas finalizadas.

Art. 22. Os documentos físicos ou digitais considerados confidenciais devem ser 

identificados e armazenados em arquivos separados.

Art. 23. O Escritório deve realizar semanalmente o backup dos documentos digitais.

Política de Prevenção à Corrupção

Art. 28. O Escritório tem o compromisso de prevenir, identificar e sancionar os atos 

ilícitos, inclusive a corrupção.

Art. 29. O Escritório repudia todo e qualquer ilícito praticado contra à administração 

pública, seja de natureza civil, administrativo ou penal, independentemente da 

Política de Relacionamento com o Setor Público

Art. 24. É dever de todos os colaboradores e dos terceiros zelarem por uma relação 

respeitosa com os servidores públicos.

Art. 25. Nas relações estabelecidas com o setor público devem ser observados os 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Art. 26. As tratativas com servidores públicos devem obedecer os protocolos 

previstos nas normas internas dos Tribunais e demais órgãos públicos. 

Art. 27. Desde que não haja conflito de interesses ou violação ao sigilo profissional, 

o Escritório deve colaborar com as autoridades públicas no bojo de processos 

administrativos ou judiciais.
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finalidade pretendida.

Parágrafo único: Em nenhuma hipótese será admitida como justificativa para a 

prática de atos ilícitos o desconhecimento da legislação ou das normas previstas 

neste Código.

Art. 30. É vedado a qualquer colaborador ou terceiros, agindo em nome do 

Escritório, oferecer, prometer, autorizar, entregar, pagar qualquer valor, doação de 

presentes ou entretenimento para qualquer servidor público, terceira pessoa a ele 

relacionada, ou para qualquer outra pessoa ou entidade do setor privado, com a 

intenção de induzir o receptor a abusar de sua posição para obter vantagens 

indevidas.

Art. 31. São exemplos de condutas ilícitas:

I- a obtenção de informações privilegiadas por meio de servidores públicos; 

II- o pagamento para se obter facilidades na realização de atos de ofício de 

atribuição ou competência de servidores públicos.   

Art. 32. Todos aqueles que, direta ou indiretamente, seja na esfera privada, 

administrativa ou judicial, representarem o Escritório, devem observar as regras 

previstas neste Código, e especialmente neste Capítulo.

Art. 33. Serão realizadas diligências internas e externas a fim de avaliar os riscos e o 

nível de compromisso dos colaboradores e dos terceiros em relação as normas 

anticorrupção.

Art. 34. Nos termos deste Código, a prática de corrupção privada deverá ser 

prevenida, identificada e punida com o mesmo rigor da corrupção pública.



Art. 28. O Escritório tem o compromisso de prevenir, identificar e sancionar os atos 

ilícitos, inclusive a corrupção.

Art. 29. O Escritório repudia todo e qualquer ilícito praticado contra à administração 

pública, seja de natureza civil, administrativo ou penal, independentemente da 

Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Art. 35. É dever do Escritório implantar e monitorar procedimentos (internos e 

externos) de prevenção à lavagem de dinheiro, através de ações informativas e de 

controle.
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finalidade pretendida.

Parágrafo único: Em nenhuma hipótese será admitida como justificativa para a 

prática de atos ilícitos o desconhecimento da legislação ou das normas previstas 

neste Código.

Art. 30. É vedado a qualquer colaborador ou terceiros, agindo em nome do 

Escritório, oferecer, prometer, autorizar, entregar, pagar qualquer valor, doação de 

presentes ou entretenimento para qualquer servidor público, terceira pessoa a ele 

relacionada, ou para qualquer outra pessoa ou entidade do setor privado, com a 

intenção de induzir o receptor a abusar de sua posição para obter vantagens 

indevidas.

Art. 31. São exemplos de condutas ilícitas:

I- a obtenção de informações privilegiadas por meio de servidores públicos; 

II- o pagamento para se obter facilidades na realização de atos de ofício de 

atribuição ou competência de servidores públicos.   

Art. 32. Todos aqueles que, direta ou indiretamente, seja na esfera privada, 

administrativa ou judicial, representarem o Escritório, devem observar as regras 

previstas neste Código, e especialmente neste Capítulo.

Art. 33. Serão realizadas diligências internas e externas a fim de avaliar os riscos e o 

nível de compromisso dos colaboradores e dos terceiros em relação as normas 

anticorrupção.

Art. 34. Nos termos deste Código, a prática de corrupção privada deverá ser 

prevenida, identificada e punida com o mesmo rigor da corrupção pública.

Parágrafo único: O fornecedor contratado para prestar o serviço de contabilidade deve 

auxiliar o Escritório no cumprimento deste objetivo.

Art. 36. É dever do Escritório manter atualizado o cadastro dos clientes. 

Art. 37. É dever do Escritório manter atualizado o registro de toda transação em 

moeda nacional ou estrangeira, títulos e valores mobiliários, títulos de crédito, 

metais ou qualquer ativo passível de ser convertido em dinheiro.

Art. 38. O Escritório e seus advogados devem evitar o recebimento de pagamentos 

em espécie ou através de valores mobiliários e imobiliários não convencionais.

Parágrafo único: Nos casos em que não for possível proceder de modo diverso, o 

advogado responsável pelo recebimento dos honorários deve apresentar 

justificativa formal.

Art. 39. O setor financeiro do Escritório deve informar à Receita Federal do Brasil 

todos os pagamentos ou recebimento de valores em espécie cuja soma no mês seja 

igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ou o equivalente em outra moeda.

Parágrafo único: A informação deverá ser prestada através do site da Receita 

Federal, no mês seguinte àquele em que forem realizadas as transações, por meio 

do envio de Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie – DME. 

Art. 40. Todo e qualquer pagamento recebido a título de honorário advocatício deve 

ser devidamente contabilizado, com a emissão da nota fiscal e o envio de cópia ao 

cliente pagador.

Parágrafo único: Ao emitir a nota fiscal, devem ser incluídas as informações 

referentes ao objeto contratual, a data de assinatura do contrato e os dados 

bancários para pagamento.

Art. 41. Os contratos celebrados pelo Escritório ou por seus advogados devem ser 

formalizados através de instrumento próprio, com todas as condições definidas de 

forma clara e objetiva.



Art. 35. É dever do Escritório implantar e monitorar procedimentos (internos e 

externos) de prevenção à lavagem de dinheiro, através de ações informativas e de 

controle.
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Parágrafo único: O fornecedor contratado para prestar o serviço de contabilidade deve 

auxiliar o Escritório no cumprimento deste objetivo.

Art. 36. É dever do Escritório manter atualizado o cadastro dos clientes. 

Art. 37. É dever do Escritório manter atualizado o registro de toda transação em 

moeda nacional ou estrangeira, títulos e valores mobiliários, títulos de crédito, 

metais ou qualquer ativo passível de ser convertido em dinheiro.

Art. 38. O Escritório e seus advogados devem evitar o recebimento de pagamentos 

em espécie ou através de valores mobiliários e imobiliários não convencionais.

Parágrafo único: Nos casos em que não for possível proceder de modo diverso, o 

advogado responsável pelo recebimento dos honorários deve apresentar 

justificativa formal.

Art. 39. O setor financeiro do Escritório deve informar à Receita Federal do Brasil 

todos os pagamentos ou recebimento de valores em espécie cuja soma no mês seja 

igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ou o equivalente em outra moeda.

Parágrafo único: A informação deverá ser prestada através do site da Receita 

Federal, no mês seguinte àquele em que forem realizadas as transações, por meio 

do envio de Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie – DME. 

Art. 40. Todo e qualquer pagamento recebido a título de honorário advocatício deve 

ser devidamente contabilizado, com a emissão da nota fiscal e o envio de cópia ao 

cliente pagador.

Parágrafo único: Ao emitir a nota fiscal, devem ser incluídas as informações 

referentes ao objeto contratual, a data de assinatura do contrato e os dados 

bancários para pagamento.

Art. 41. Os contratos celebrados pelo Escritório ou por seus advogados devem ser 

formalizados através de instrumento próprio, com todas as condições definidas de 

forma clara e objetiva.



Das Condutas em Geral

Art. 42. São consideradas faltas éticas:

I- descumprir, por ação ou omissão, qualquer dos princípios deste Código;

II- contribuir para um ambiente de trabalho improdutivo ou desagradável;

III- ser desleal, desrespeitoso ou ofensivo com colegas de trabalho, clientes e 

terceiros;

IV- comportar-se de modo inadequado em redes sociais ou na internet em geral ou 

conduzir-se, publicamente, sem urbanismo, dignidade ou civismo;

V-  a manifestação pública de opinião individual contrária às posições do Escritório 

ou aos interesses de seus clientes, relativamente a casos e situações sociais, 

jurídicas ou políticas de repercussão;

VI- utilizar bens e recursos do Escritório de maneira irresponsável ou para fins 

exclusivamente particulares;

VII- praticar ações que prejudiquem a imagem do Escritório e dos seus clientes.

Art. 43. É dever do colaborador zelar pelo bom uso e pela conservação dos 

equipamentos e materiais do Escritório colocados sob os seus cuidados. 

Art. 44. O sócio fundador ou os profissionais responsáveis pelos controles internos 

do Escritório poderão ter livre acesso a todos os sistemas e recursos pertencentes 

ao Escritório, tais como arquivos eletrônicos e e-mails gerenciados pelos 

colaboradores, podendo usar e monitorar qualquer informação transmitida ou 

residente nesses meios.

Art. 45. O computador e a internet poderão ser utilizados para fins de caráter 

pessoal, desde que com moderação, de forma a não interferir na produtividade. 

Art. 46. O Escritório tem como premissa trabalhar com fornecedores idôneos que, 

preferencialmente, sejam constituídos como pessoa jurídica.

Art. 47. A relação do Escritório e seus colaboradores com a impressa deve ser 

pautada pela discrição, em hipótese nenhuma, como um relacionamento comercial.
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Capítulo III
Da Gestão do Compliance

Art. 48. A condução das políticas internas do Escritório é de responsabilidade do seu 

sócio fundador, que tem como função promover as ações necessárias de 

implantação, treinamento, fiscalização e punição, de acordo com as normas 

previstas neste Código. 

Art. 49. As sugestões de melhoria do Código de Ética e Conduta e dos controles 

internos deverão ser encaminhadas ao sócio fundador do Escritório, que poderá 

acolhê-las ou não.

Art. 50. Nos casos de cometimento de infrações disciplinares, deverá ser instaurada 

pelo sócio fundador, de forma a garantir a imparcialidade do processo, uma 

Comissão temporária composta por no mínimo 3 (três) pessoas, escolhidas, 

preferencialmente, dentre os advogados e colaboradores do Escritório.

Parágrafo único: A depender da pessoa, da conduta em apuração ou por outros 

motivos devidamente justificados, a Comissão poderá ser integrada por advogados 

não vinculados ao Escritório, regularmente inscritos na OAB e que possuam 

reputação ilibada.

Capítulo IV
Denuncias e Medidas Disciplinares

Art. 51. As infrações às normas previstas neste Código devem ser tratadas de forma 

séria, imparcial e célere, independentemente de quem seja o infrator.

Art. 52. Os colaboradores devem comunicar ao sócio fundador do Escritório toda e 

qualquer suspeita de desvio de conduta ou violação aos princípios previstos neste 

Código, sob pena de incorrerem em infração disciplinar.

Art. 53. Os terceiros e o público em geral podem comunicar quaisquer condutas que 

impliquem em violação as normas previstas neste Código. 

Art. 54. O Escritório deve manter ativos dois canais de denúncia, tanto por meio de ligação 

telefônica (08000420157) quanto através de e-mail (denuncia@helioazevedo.adv.br), 

assegurando ao denunciante o direito ao anonimato.  

Art. 55. É inaceitável qualquer tentativa de discriminação ou retaliação contra 

pessoas que, de boa-fé, denunciem violações às normas presentes nestes Código, 

mesmo que ao final da apuração a denúncia venha a ser considerada improcedente.  

Art. 56. Poderão ser aplicadas as sanções de advertência, suspensão e demissão.

Parágrafo único: A depender do caso, a sanção poderá ser substituída por medidas 

que estimulem a capacitação do colaborador infrator em relação as normas e 

controles internos do Escritório. 

Art. 57. As sanções serão aplicadas de maneira proporcional a gravidade do fato, 

mediante procedimento prévio, no qual seja assegurado o contraditório e a ampla 

defesa.

Art. 58. Após a instauração da Comissão, o procedimento contará com 5 (cinco) 

etapas:

I- a coleta de informações;

II- a notificação do colaborador denunciado para apresentar defesa escrita no prazo 

de 10 (dez) dias;

III- a realização de entrevistas com testemunhas e, ao final, com o colaborador 

denunciado;

IV- a notificação do colaborador denunciado para apresentar alegações finais no 

prazo de 10 (dez) dias;

V- a decisão da proferida pela Comissão.

Art. 59. As decisões devem ser proferidas sempre de forma fundamentada.
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Art. 60. Todos os colaboradores e terceiros devem ter pleno conhecimento das 

normas prevista neste Código e, no caso de dúvida, deverão reportar-se ao sócio 

fundador solicitando esclarecimentos.

Art. 61. O presente Código deverá ser revisto pelo menos uma vez por ano.

Art. 62. O presente Código de Ética e Conduta entra em vigor na data indicada 

abaixo.

Capítulo IV
Disposições Gerais

Salvador – Bahia, 02 de maio de 2018.

HÉLIO AZEVEDO ADVOCACIA

OAB/BA Nº 2165/2012
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