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INTRODUÇÃO 
O Programa de Compliance do Fachin Advogados Associados e, em especial, este Plano de 
Atuação são frutos de uma prática consolidada em mais de dez anos de prática na advocacia. 
Durante todo esse período, aliamos nosso alto padrão de qualidade técnica a uma conduta 
profissional alicerçada em fundamentos éticos sólidos e inegociáveis. Acreditamos que o 
modo como se faz a advocacia é tão importante quanto os resultados que almejamos a 
partir dela. Esse é o consenso constitutivo de nossa forma de atuação. Sendo assim, este 
documento tão somente formaliza, em princípios e regras, atitudes que, desde sempre, fazem 
parte do nosso cotidiano.

De fato, em um contexto social e político que cada vez mais exige transparência, ética 
e probidade, entendemos essencial a institucionalização e publicização do Programa de 
Compliance do Fachin Advogados Associados como um importante passo que reforça o 
compromisso ético do escritório sempre presente perante nossos clientes e a sociedade 
de modo geral.

Não por acaso os valores reitores de todo nosso Programa de Compliance, e que servem 
de guia para a atuação de todos nossos profissionais, são a responsabilidade profissional, a 
excelência de nossa atuação, o respeito às normas éticas e legais, a probidade e integridade 
em nossos relacionamentos profissionais, o respeito aos direitos humanos e a cooperação 
de todos na busca pelos resultados.

Os princípios e regras expostos neste Plano vinculam todos os integrantes do Fachin Advogados 
Associados, de modo que a cada um cabe a observância das normas e a cooperação com 
os procedimentos especificados. Independentemente da função desenvolvida por nossos 
profissionais, o respeito às normas de ética e conduta é dever de todos e possibilita o 
cumprimento da verdadeira função social da advocacia: a busca pela Justiça.

É importante que se diga que os parâmetros de conduta deste Plano de Atuação não são 
exaustivos. De toda forma, em todas as circunstâncias nossa atuação será regida pelos 
valores já expressados e pela legislação pertinente. Nesse sentido, para além das normas 
aqui expressas, nos filiamos, não apenas por dever legal, mas sobretudo por dever ético, ao 
Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), às leis anticorrupção, 
à Lei da Empresa Limpa (Lei nº 12.846/2013), bem como aos Princípios Orientadores para 
Empresas e Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU).

Temos a convicção em dizer que nosso exercício profissional íntegro não decorre apenas deste 
documento, mas, principalmente, do imperativo ético construído autônoma e conjuntamente 
em muitos anos de atuação. Assim sendo, as normas que seguem adiante devem ser lidas, 
fundamentalmente, como os princípios e valores que comungamos e apresentamos como 
o nosso ideal ético de advocacia.
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Direitos Humanos, Diversidade e Inclusão

RESPONSABILIDADE  
COM A SOCIEDADE 

O Fachin Advogados Associados respeita e promove os direitos humanos em todas as 
esferas de sua atuação, incentivando toda sua equipe a contribuir com a consolidação 

desses direitos dentro e fora do escritório. As seguintes metas são adotadas em rol não exaustivo:

 » Respeitar os direitos humanos como guia do cotidiano do escritório, em atenção aos 
Princípios Orientadores para Empresas e Direitos Humanos e ao Pacto Global, ambos adotados 
pela ONU, e demais legislações nacional e internacional sobre tais direitos. 

 » Não admitir no ambiente de trabalho ou nas decisões empregatícias qualquer forma 
de discriminação de raça, gênero, orientação sexual, física, política, religiosa ou de qualquer 
outra natureza, em atenção ao Princípio 6 do Pacto Global da ONU. 
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 » Considerar a representatividade de gênero nos momentos de contratação do quadro 
de pessoal, primando por um ambiente de trabalho isonômico. 

Atuação Pro Bono

Acreditamos em um exercício da advocacia responsável com a sociedade, que promova o 
acesso à justiça e assegure as garantias constitucionais aos que não as tem. Por meio da 
atuação pro bono, buscamos contribuir com um impacto positivo para a sociedade, adotando 
os seguintes parâmetros:

 » Atuar nas causas pro bono  primando pela mesma qualidade e  excelência aplicada a 
todas as causas do escritório, submetidas igualmente ao presente Plano.

 »  Atender as demandas pro bono observando o Código de Ética e Disciplina da OAB, 
não as utilizando como meio de publicidade ou para fins de captação de clientela.

Desenvolvimento Sustentável

O Fachin Advogados Associados zela por um meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
motivo pelo qual promove a educação ambiental e a conscientização para a preservação dos 
recursos naturais em todas as atividades desenvolvidas, incentivando as seguintes ações: 

 » Utilizar de modo responsável os recursos naturais, implementando políticas de metas 
no que se refere à utilização consciente de impressoras e materiais de escritório.

 » Reutilizar e reciclar são diretrizes a serem seguidas por toda a equipe do escritório, guiando nosso 
comportamento diário para uma administração e gerenciamento responsável dos recursos e materiais 
de escritório, de modo a evitar o desperdício e a aquisição desnecessária de insumos. 

 »  Dever de advertir e relatar o descumprimento de ações que contrariem as diretrizes 
gerais de preservação do meio ambiente previstas nesse Plano, bem como aquelas que 
contrariem as leis e regulamentos ambientais. 
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GESTÃO E
RELACIONAMENTO 

INTERNO

Responsabilidade Financeira 

O Fachin Advogados compromete-se a manter uma administração financeira sempre 
capacitada e transparente, possuidora de um caráter notadamente idôneo, visando a 

preservação e a manutenção da nossa integridade administrativa, pois é a partir de uma eficiente 
governança interna que se faz possível o exercício da advocacia segundo os moldes impostos 
pela sociedade do tempo presente. Por isso nos guiamos a partir das seguintes premissas:

 »Observar todas as normas fiscais e contábeis que incidem sobre a nossa prática 
profissional, independentemente de suas naturezas jurídicas, respeitando-as em benefício 
dos nossos profissionais, colaboradores, clientes e toda a sociedade.

 » Respeitar as normas anticorrupção e suas respectivas legislações, mantendo afastadas 
da nossa atividade condutas antiéticas – como suborno, oferta ou busca de vantagens 
indevidas, lavagem de dinheiro, desvio de verbas públicas ou privadas, dentre outras – que 
não são só incompatíveis com os princípios aqui elencados, mas que são ainda contrárias ao 
interesse público e social.  
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 » Atender ao Estatuto e ao Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados 
do Brasil, bem como demais legislações aplicáveis como norte para as práticas internas de 
gestão, orientada em nome do prestígio de toda a advocacia e dos valores elencados, visando 
sempre a mais eficiente e íntegra da atuação profissional.

Gestão de Pessoas

O Fachin Advogados preocupa-se em assegurar um ambiente de trabalho harmonioso e 
seguro, no qual os seus profissionais possam desempenhar da melhor forma suas atividades 
e desenvolver ao máximo as suas potencialidades. É de suma relevância a responsabilidade 
com os nossos profissionais, criando condições de trabalho apropriadas à construção de um 
ambiente colaborativo para a máxima consecução das potencialidades e objetivos coletivos 
e pessoais. Por isso, entendemos que se faz necessário o respeito às seguintes diretrizes: 

 » Compromisso do Fachin Advogados com o respeito e estrito cumprimento da legislação 
trabalhista, do Estatuto e do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do 
Brasil, bem como das demais leis e regulamentos que tutelam os direitos e prerrogativas de 
seus profissionais. 

 » Adoção de política de remuneração adequada, de modo a reconhecer o trabalho de 
sua equipe e instigar o seu constante aperfeiçoamento.

 » Inadmissão de comportamento desrespeitoso no Fachin Advogados Associados, 
motivo pelo qual o escritório adota uma política de combate ao assédio moral e sexual. 

 » Incentivo ao bem-estar de seus profissionais, inclusive com práticas benéficas à saúde, 
primando pela qualidade de vida de sua equipe. 

 » Compromisso com o sigilo das informações pessoais dos funcionários, resguardando 
sua privacidade e intimidade.

 » Manter as instalações adequadas e salubres, atendendo as normas de segurança e 
saúde do local de trabalho, bem como preocupar-se em oferecer um ambiente agradável 
para o pleno desenvolvimento do trabalho. 
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 »Valorizar e fomentar o trabalho colaborativo como premissa do escritório, não 
compactuando com comportamentos desrespeitosos, agressivos, abusivos ou de qualquer 
maneira nocivos de qualquer um de seus profissionais.

 » Prezar sempre pelo bom trato e educação de seus profissionais, primando pelo agir 
ético e profissional entre toda a equipe.

Comportamento e Compromisso de Nossos Profissionais

Entendemos que a forma como nossos profissionais se portam nos ambientes interno e 
externo reflete a postura do Fachin Advogados Associados. Nesse sentido, apontamos 
algumas diretrizes que devem ser observadas por toda nossa equipe, de modo a garantir 
um ambiente de trabalho adequado e eficiente e transmitir, por meio da atuação de todos, 
as boas práticas de nosso escritório, quais sejam:  

 » Compromisso com o bom funcionamento do escritório, respeitando suas regras de 
organização interna referentes a horários, ausências, utilização de recursos e formas de atuação.

 » Informar os gestores do escritório ao assumir causa em nome próprio, de modo a 
evitar conflitos de interesse.

 » Prezar pelo bom trato, educação e respeito em todas as suas 
comunicações com clientes ou terceiros, e também internamente com os colegas de equipe.

 » Falar em nome do Fachin Advogados Associados somente mediante expressa autorização.

 » Resguardar a imagem e reputação do escritório em todos os ambientes e comunicações.

Segurança e Privacidade

O Fachin Advogados Associados é comprometido com as normas de segurança e privacidade 
que norteiam o exercício da advocacia. O dever de sigilo profissional visa, sobretudo, à 
proteção do cliente, bem como assegurar a inviolabilidade da estratégia adotada em cada 
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caso. Para garantir o sigilo profissional e manter saudável a relação de confiança recíproca 
entre os clientes, as advogadas, os advogados e demais colaboradores do escritório, é 
necessário o respeito às normas de segurança no armazenamento e compartilhamento de 
dados, e às políticas de privacidade, pautadas nas seguintes diretrizes:

 » Proteger as informações dos clientes e do Fachin Advogados Associados, fazendo 
constar nas correspondências eletrônicas e documentos compartilhados a advertência de 
confidencialidade1.

 » Dever primordial de sigilo de todas as informações derivadas das comunicações entre 
advogada e advogado e cliente, que somente poderão ser compartilhadas mediante expresso 
consentimento.

 » Resguardar o sigilo das informações dos clientes em todas as etapas de atuação, 
incluindo a consultiva, bem como após o término do período de atuação ou contratação.

 » Garantir o sigilo das informações e dados mediante a adoção de sistemas de proteção 
informatizados, incluindo a proteção de IDs e senhas, devendo os profissionais realizarem a 
troca periódica destas e evitar o acesso aos dados do escritório em redes públicas e locais 
suscetíveis à quebra de sigilo. 

 » Manutenção do comportamento que vise à proteção dos dados e informações dos 
clientes, cabendo a cada profissional o dever de proteção de todas as informações confidenciais, 
mesmo após eventual desligamento da equipe do Fachin Advogados Associados. 

 » Aprimorar constantemente a política de segurança de armazenamento e compartilhamento 
de dados do escritório, por meio de sistemas e condutas que garantam ao máximo o sigilo 
das informações de seus clientes. 

1. ADVERTÊNCIA DE CONFIDENCIALIDADE: Esta mensagem, incluindo eventuais anexos, é endereçada ao destinatário acima indicado e 
contém informações privilegiadas e confidenciais. Qualquer alteração, uso, divulgação ou distribuição é proibida. Se você não for o desti-
natário indicado, por favor, contate o remetente por e-mail resposta e destrua todas as cópias da mensagem original.

CONFIDENTIALITY NOTICE: This message, including attachments, if any, is addressed to the intended recipient, and contains confiden-
tial and/or privileged material. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, 
please, contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message.
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Contratação de Profissionais

Entendemos que a contratação e integração de novos profissionais ao escritório são 
responsabilidades de fundamental importância, uma vez que são as pessoas que nos permitem 
atingir os patamares de excelência e responsabilidade que oferecemos. É por isso que 
nossa equipe deve ser plenamente capacitada para a realização das atividades propostas, 
compartilhando continuamente nossos valores éticos no exercício da advocacia. Nesse 
sentido, as contratações devem ser realizadas com o cumprimento das seguintes regras: 

 » Pautar as contratações de profissionais para atuação no escritório por critérios objetivos 
e de excelência técnica, baseando-se nos princípios e regras presentes neste Plano e atentando 
sempre para eventuais conflitos de interesse. 

 » Contratar somente profissionais que se comprometam com os termos deste 
Plano de Atuação.

 »Observar a representatividade de gênero quando da contratação de novos profissionais. 
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Ética e Responsabilidade no Exercício Profissional

Para o Fachin Advogados Associados, a ética no exercício da advocacia é tão 
importante quanto as estratégias processuais e as teses jurídicas desenvolvidas. 

Compreendemos que a atuação ilibada na condução processual é condição indispensável 
de nossa atividade profissional e que a busca pela justiça do caso concreto perpassa, 
necessariamente, pelo cuidado com os meios para a obtenção de resultados. Nesse 
sentido, a atuação profissional da equipe deve seguir as seguintes premissas:

 » Pautar a atuação profissional nas normas éticas que regem a advocacia e na boa-fé 
processual, de modo que o trabalho seja sempre original e atrelado à realidade dos fatos.

 »  Respeitar o direito de autor por meio da adequada referência à literatura jurídica ou 
não jurídica indicada nas peças processuais desenvolvidas no escritório.

 » Utilizar apenas de julgados e precedentes fidedignos nas peças processuais.

RELACIONAMENTO
COM TERCEIROS
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 » Não atuar em causas que possam gerar conflito de interesses de qualquer espécie em 
relação a clientes e a processos já patrocinados pelo escritório.

 » Comunicar previamente aos possíveis contratados e correspondentes a respeito do 
presente Plano de Atuação, devendo a eles remeter uma cópia digital, a fim de conferir-lhes 
amplo conhecimento acerca das diretrizes e normas ora estabelecidas.

 » Indicar estratégias jurídicas seguras e eficientes aos interesses dos clientes.

 » Manter exclusiva e necessariamente relacionamento técnico com magistrados e 
magistradas e outras autoridades na condução dos processos.

 » Não aceitar ou oferecer qualquer forma de benefícios, tais como, presentes, comissões, 
entre outros, com o intuito de obter vantagem processual.

 » Utilizar apenas meios lícitos e éticos para a condução processual.

Responsabilidade com o Cliente

O Fachin Advogados tem como premissa o exercício da advocacia com excelência técnica. Assim, 
diante dos desafios trazidos por nossos clientes, todas as possibilidades são profundamente 
analisadas para oferecer soluções que aliam técnica, segurança, inovação e criatividade. O agir 
ético e transparente e a responsabilidade com o cliente são vetores que pautam as atividades 
desenvolvidas pelo escritório, de onde se extraem as seguintes diretrizes: 

 » Comprometimento com a excelência dos serviços ofertados, prestando contas de 
todas as atividades, bem como dos valores envolvidos, levando sempre em consideração a 
complexidade das tarefas realizadas. 

 » As propostas apresentadas pelo Fachin Advogados Associados são compatíveis com 
os serviços prestados, atendendo a proporcionalidade e razoabilidade, bem como a coerência 
com a alta qualidade e compromisso dos nossos serviços jurídicos. 

 » Atuar de modo responsável com as causas assumidas, explicitando os riscos do 
processo com aconselhamento jurídico compatível, somente propondo serviços para os 
quais é qualificado. 
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 » Primar pela eficiência e responsabilidade nos serviços prestados, atentando sempre 
para a observância integral de prazos e demais atos jurídicos necessários à causa.

 » Exercer a prerrogativa de renunciar aos poderes de representação sempre que os 
princípios norteadores deste Plano de Atuação forem violados e se refiram ao caso sob o 
seu patrocínio. 

Clientes em Prospecção

Compreendemos que nossos princípios são sólidos e vinculantes. Justamente por isso, mesmo 
na prospecção de clientes, colocamos nossos parâmetros éticos como critério para o aceite 
do patrocínio de causas, conforme os parâmetros abaixo delineados: 

 » Realizar due diligence  em relação a clientes e causas em prospecção, de modo a afastar 
conflitos de interesse de qualquer espécie.

 » Não patrocinar causas que envolvam a defesa de atos atentatórios aos direitos humanos, 
bem como aquelas que violem os princípios e regras expressos neste Plano.

 » Informar ao potencial cliente sobre o programa de compliance do Fachin Advogados 
Associados e regras de conduta do escritório.
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Capacitação Profissional e Academica

A excelência do serviço prestado pelos sócios e advogados do Fachin Advogados Associados 
requer o constante aprimoramento profissional e acadêmico. Por isso, o escritório incentiva 
toda a sua equipe à constante capacitação e a participação em atividades acadêmicas e 
profissionais que agreguem valor à advocacia, desde que observadas algumas regras: 

 » Representar o escritório em eventos previamente autorizados. 

 » Patrocinar atividades somente em observância ao Código de Ética e Disciplina da OAB 
e demais legislações aplicáveis, e aos valores dispostos no presente Plano.

 » Não patrocinar eventos que firam os valores defendidos pelo escritório.

O Fachin Advogados Associados mantém transparência na cobrança de seus honorários 
profissionais, primando pelo diálogo com os clientes, em observância ao disposto no Código 
de Ética e Disciplina da OAB, aos valores delimitados neste Plano e às seguintes diretrizes: 

 » Estabelecer honorários contratuais em consonância com a proporcionalidade e razoabilidade, 
levando em conta as especificidades do caso concreto, bem como a compatibilidade dos 
serviços de alta qualidade técnica prestados. 

 » Não fixar honorários de forma irrisória ou inferior aos indicados pela Tabela de Honorários 
da OAB, salvo por motivo justificável, nos termos do artigo 41 do Código de Ética e Disciplina 
da OAB. 

 » Explicitar contratualmente toda a estipulação e forma de cobrança de honorários, salvo 
em situações excepcionais que imponham a atuação prévia à formalização do instrumento 
contratual.

Honorários Profissionais
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Comunicação e Mídias Sociais

O escritório preocupa-se com a transparência na comunicação com os clientes, parceiros e 
a sociedade. Nesse sentido, a utilização dos meios de comunicação deve refletir os valores 
e normas dispostos no presente Plano, com especial destaque para o uso das mídias sociais, 
observando as seguintes regras:

 »Observar integralmente os limites impostos pelo Código de Ética da OAB, Estatuto 
da OAB, provimento 94/2000 do Conselho Federal, e demais regulamentos aplicáveis em 
relação à publicidade.

 » Utilizar os dispositivos eletrônicos do escritório de modo compatível com as normas 
deste Plano, atentando para o respeito e profissionalismo.

 » Manter comportamento compatível com as normas deste Plano no ambiente virtual, 
especialmente quando envolver atividades profissionais do escritório, igualmente atentando 
para o respeito e profissionalismo.
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Temos plena confiança no compromisso dos nossos profissionais com o programa de 
compliance do Fachin Advogados Associados, mas compreendemos a importância da 

manutenção de canais de diálogo interno capazes de dar concretude aos nossos princípios éticos.

Precisamente para isso, instituímos um canal interno de e-mails, via contato compliance@
fachinadvogados.com.br, para o constante diálogo e controle do cumprimento das normas 
expressas neste Plano. 

Feita a comunicação, um Comitê Interno de Compliance, formado por membros do escritório 
desvinculados da situação em específico, terá por função a apuração dos fatos e eventual 
indicação de medidas pertinentes para a consideração do escritório. 

Compreendemos, ademais, que o funcionamento de nosso canal de e-mails e a atuação do 
Comitê Interno de Compliance devem ser regidos por alguns princípios básicos, de modo a 
garantir a efetividade e idoneidade do procedimento:

COMITÊ DE
COMPLIANCE
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 » É garantido o sigilo de quem reporta a atitude inadequada, desde que assim o requeira.

 » Será garantida a proteção contra toda e qualquer forma de eventual represália ao 
profissional que reporta a atitude inadequada de colega de trabalho.

 »O Comitê Interno de Compliance  será formado por membros desvinculados 
ao fato reportado.

 » A apuração dos fatos por parte do Comitê Interno de Compliance  será objetiva e 
atenta aos fatos, de modo a identificar, da melhor forma, o comportamento deslocado dos 
valores do Fachin Advogados Associados.

 » Será garantida a ampla defesa e o contraditório ao profissional reportado, bem como 
o acesso a todos os documentos referentes à apuração dos fatos.

 » Será garantido o sigilo ao profissional reportado, na medida em que for possível.

 » A indicação de medidas de reparação será sempre pautada pela proporcionalidade e 
terá como norte a função pedagógica.

Nesse contexto, as medidas de correção e reparação podem variar entre advertências verbais 
ou escritas, determinação de condutas, deveres de restituição e desligamento, sem critério 
exclusivo.
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CONCLUSÃO

A cultura da ética e da integridade se faz presente em todas as gerações do 
Fachin Advogados Associados e é o principal valor que guia nossa prática 

cotidiana. Portanto, nos preocupamos com o efetivo comprometimento com as regras 
aqui elencadas em rol não exaustivo, mas em processo de constante aprimoramento, 
entendendo que a existência de um Plano de Atuação é ineficiente sem sua devida aplicação.

Seguindo a lógica de tratar o presente Plano como um instrumento vivo e em constante 
adaptação às mudanças na realidade do mundo jurídico, político, econômico e  
social, propomos:

 » Realizar discussões envolvendo os sócios, advogados e funcionários do escritório a 
fim de aprimorar as técnicas utilizadas e manter sempre o assunto em foco;

 » Manter constante atualização sobre as práticas de compliance, de modo a permanecermos 
em integral consonância com as melhores condutas na advocacia;

 » Elaborar relatórios periódicos anuais de avalição interna, apresentando os resultados 
obtidos a partir do programa;

 » Estimular o diálogo constante entre nossos profissionais, independentemente da 
função realizada, como forma de construção e reconstrução coletiva de nosso programa 
de compliance.

O compromisso ético expressado neste documento, juntamente com a atuação profissional 
de excelência constituem a essência de nossa atuação e, a partir deles, convidamos toda a 
comunidade, especialmente a comunidade jurídica, a compartilhar do nosso ideal de advocacia.
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fachinadvogados.com.br

compliance@fachinadvogados.com.br


