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ASSUNTO

Declaração da Carta de Compromisso com a Ética Social e
Empresarial pela Alta Direção do LUCHIONE ADVOGADOS SC, CNPJ n.º
10.213905/0001-01, com sede na Av. Rio Branco, nº 277, gr. 17, Centro, Rio
de Janeiro, CEP 20040-009. A Carta de Compromisso foi firmada pela Alta
Direção da empresa, representada por CARLO LUCHIONE, Titular Pessoa
Física da Sociedade Civil de Advogados.

CARTA DE COMPROSSIMO

LUCHIONE ADVOGADOS, comprometido com a ética e a
integridade no exercício da advocacia, de forma pioneira, está
implantando o seu Programa de Gestão de Integridade (Compliance),
pois acredita no fundamental papel da advocacia, contribuindo para a
transformação da realidade do nosso país.
Somos um escritório de advocacia que se orgulha da imagem
construída nestes mais de 28 anos de existência, onde, acima de tudo,
valorizamos a ética e a integridade nas relações com clientes, parceiros
e colaboradores, para entregar serviços advocatícios com alto padrão
de qualidade e de forma humanizada.
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LUCHIONE ADVOGADOS acompanha as atualizações da
legislação e da jurisprudência, em consonância com os fundamentos
doutrinários mais modernos, para colocar ao alcance de seus clientes
as melhores soluções jurídicas para suas demandas e processos. Durante
todos estes anos a nossa maior missão tem sido trabalhar para oferecer
soluções jurídicas para o sucesso de nossos clientes, buscando sempre
agir dentro dos limites legais e éticos. E esse será nosso futuro também.
Contamos

com

profissionais

altamente

treinados

e

capacitados, prontos para atender demandas administrativas e
judiciais. Investimos

constantemente

na capacitação

de nossos

colaboradores e do corpo jurídico, visando os melhores resultados para
nossos clientes.
Entendemos que um escritório jurídico e advocacia tem o
dever de se relacionar com o poder judiciário, autoridades, órgãos
reguladores, clientes e colaboradores, sempre de forma transparente e
dentro da legalidade, para além de garantir a qualidade do
atendimento e a excelência dos serviços. A responsabilidade social
impõe que os escritórios de advocacia éticos no cumprimento das
diferentes regras, que incluem desde relacionamento com o cliente, as
trabalhistas, até aquelas que tratam de normas do relacionamento
como poder judiciário e com a administração pública.
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Nesse espírito inovador, que conduz as práticas do exercício
da advocacia do LUCHIONE ADVOGADOS com ética e integridade,
buscamos uma parceria com o IBC – Instituto Brasileiro de Compliance,
entidade líder em implantação e assessoramento neste segmento no
Rio de Janeiro, para imediata e efetiva implantação do Sistema de
Compliance,

entregando

aos

nossos

clientes

e

parceiros

a

modernidade e integridade jurídica que são marca registrada da
sociedade de advogados.
Essa iniciativa é um compromisso do sócio diretor do
LUCHIONE ADVOGADOS, que através do Programa de Compliance
destacará os seguintes conceitos e valores corporativos:


Agir com absoluta honestidade, integridade e responsabilidade
social em tudo o que fazemos.



Buscar permanentemente satisfazer os nossos clientes com
serviços jurídicos de excelência, primando pela qualidade
superior, valores e respeito nas relações.



Respeitar nosso meio ambiente físico e social.



Valorizar

e

desenvolver

os

diversos

talentos,

iniciativas

e

lideranças de nossos funcionários.


Conquistar a admiração de todos os nossos clientes, parceiros e
fornecedores.



Zelar por todo o patrimônio da Empresa, seus bens e ativos.



Respeitar e honrar o nome da empresa perante a sociedade civil
e empresarial.
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Garantir uma atividade jurídica ética, transparente e dentro dos
parâmetros da legalidade, sempre com o devido respeito às
partes e ao Juízo, jamais ultrapassando as discussões do campo
acadêmico, para o pessoal.



Garantir o sigilo profissional ético e a confidencialidade aos
nossos clientes.
Nossas ações de Compliance visam consolidar a cultura de

integridade e ética, valores permanentemente sentidos por todos que
nos cercam. Para tanto, estamos implementando todos os pilares de um
Sistema de Gestão de Integridade, com canais de denúncia, código de
ética e conduta, treinamento de pessoal, entre outros, para que o nosso
programa seja efetivo e eficaz.
Este

é

o

compromisso

que

a

direção

do

LUCHIONE

ADVOGADOS assume publicamente, e de forma inovadora, para dar
sinais à sociedade de que é possível o exercício de advocacia mais
ético, íntegro e socialmente responsável.
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