


Tenho o prazer de confirmar que o Licks Attorneys 
apoia os dez princípios universais do Pacto Global 
que perpassam as áreas dos direitos humanos, 
trabalho, meio ambiente e combate à corrupção. Com 
esta comunicação, expressamos nossa intenção de 
implementar esses princípios. Estamos empenhados 
em tornar o Pacto Global parte da estratégia, da cultura 
e das operações cotidianas do Licks Attorneys e em nos 
envolvermos em projetos cooperativos que promovam 
os objetivos mais amplos de desenvolvimento 
das Nações Unidas, em particular os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável.

Reconhecemos que um requisito fundamental para a 
participação no Pacto Global é o envio anual de uma 
Comunicação de Progresso (COP) descrevendo nossos 
esforços na implementação dos dez princípios, bem 
como nosso apoio à(s) plataforma(s) especializada(s) 
do Pacto Global, na(s) qual/quais o Licks Attorneys 
vier a se juntar em uma data futura. Apoiamos a 
responsabilidade pública e a transparência e, portanto, 
nos comprometemos a enviar um relatório sobre os 
progressos dentro de um ano após a adesão ao Pacto 
Global e anualmente a partir de então, de acordo com 
a política da COP do Pacto Global. Isso inclui: 

• Uma declaração assinada pelo diretor executivo, 
expressando o apoio contínuo ao Pacto Global e 
renovando nosso compromisso com a iniciativa e 

seus princípios. Esse documento é separado 
da nossa carta de compromisso inicial 

para aderir ao Pacto Global.

• Uma descrição das ações práticas – isto é, a 
divulgação de quaisquer políticas, procedimentos e 
atividades relevantes – que o Escritório realizou (ou 
pretende realizar) para implementar os princípios do 
Pacto Global em cada uma das quatro áreas temáticas 
(direitos humanos, trabalho, meio ambiente, combate 
à corrupção).

• Uma medição dos resultados - isto é, o grau em que 
as metas/indicadores de desempenho foram cumpridos 
- ou outras medições qualitativas ou quantitativas dos 
resultados.

Atenciosamente,  
Otto Licks 
Sócio 
Administrador

Carta do Sócio 
Administrador
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Compromisso com 
os Direitos Humanos

2

01

02

O Licks Attorneys respeita os direitos 
proclamados na Declaração Universal 
dos Direitos Humanos e busca 
constantemente o aperfeiçoamento de 
seu ambiente de forma diferencial aos 
seus membros. 

O Licks Attorneys acredita que todos 
devem e podem fazer a diferença. Por 
isso está sempre atento e em constante 
melhoria para que seu ambiente de 
trabalho e a sua cultura contribuam 
para que cada membro exerça sua 
função da melhor maneira, respeitando 
as leis e os direitos humanos.

2.1. Diversidade & Inclusão 
Para garantir que a contratação de novos membros 
seja feita de forma justa e igualitária, o Licks Attorneys 
utiliza uma plataforma que realiza seu processo 
seletivo às cegas, eliminando quaisquer características 
identificáveis não relacionadas ao trabalho ou à 
experiência exigida para o cargo, incluindo raça, 
identidade, gênero, idade, orientação religiosa ou 
sexual. Isso garante que a análise dos candidatos 
seja baseada exclusivamente em suas habilidades e 
conhecimentos, removendo fatores subjetivos que 
poderiam influenciar a tomada de decisão. 

As empresas devem apoiar e respeitar a proteção de direitos 
humanos reconhecidos internacionalmente.

Assegurar-se de sua não participação em violações destes direitos.

Link para nossa página
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Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) relacionados

https://www.lickslegal.com/about-us/diversidade-e-inclusao
https://www.lickslegal.com/about-us/diversity-and-inclusion


2.1.1. Igualdade de gênero  
A igualdade de gênero é parte do DNA do Licks 
Attorneys: graças às oportunidades iguais de 
crescimento interno, mais da metade dos cargos 
de gestão do Licks Attorneys são ocupados por 
mulheres. Desde 2020, o Licks Attorneys promoveu 
e trouxe nove novos sócios, quatro deles mulheres.

Desde 2020, o Licks Attorneys estabeleceu 
uma nova política de licença maternidade, 
expandindo-a para seis meses (dois além do 
que determina compulsoriamente  a legislação 
brasileira), e de licença paternidade, para 20 dias 
(contra os 5 determinados pela lei no Brasil). Essas 
iniciativas fazem parte de uma agenda ambiciosa 
para transformar nossa cultura profissional.

O Licks Attorneys trabalha também de forma 
diferenciada em ações como a comemoração 
do Dia Internacional da Mulher, com atividades 

destinadas a conscientizar nossas profissionais 
do sexo feminino sobre a importância de boas 
práticas de saúde mental e nutrição. 

Foi criado um Comitê Diversidade & Inclusão, 
cuja estrutura e atuação foi desenhada a partir 
do diagnóstico feito por uma consultoria 
externa especializada, que também auxiliou no 
desenvolvimento de políticas de diversidade 
e inclusão adequadas para o Licks Attorneys. 
Essa etapa de diagnóstico forneceu uma visão 
aprofundada de onde o Licks Attorneys estava e a 
visão de onde queria chegar.

Em outra ação, foram realizadas palestras para 
todos os seus membros sobre questões como 
a importância da comunicação inclusiva e o 
reconhecimento de preconceitos a partir de vieses 
inconscientes.
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Em 7/2021, nossa sócia Liliane Roriz foi reconhecida pelo 
prêmio WIPR Diversity: Influential Women in IP que 
reconhece as mulheres pioneiras que abriram caminho 
para as novas gerações no intercâmbio entre o mundo 
jurídico e a PI.  

Link para a matéria

O reconhecimento dos direitos étnico-raciais na leg is lação 
brasileira e internacional, embora relevantes 
para a definição de políticas públicas, ainda não é suficiente 
para assegurá-los na prática. Mais da metade d a 
população brasileira se autodeclara negra; embora s e j a 
maioria, está ausente dos espaços de poder e n o 
mercado jurídico. A disparidade entre brancos e negros n o 
ambiente de trabalho ainda tem muito a que melhorar. E m 
2018, o censo realizado pelo Centro de Estudos da Relações d e 
Trabalho e Desigualdades (CEERT) em parceria com a 
Aliança Jurídica pela Equidade Racial apresenta bem este 
panorama ao indicar que, à época, apenas 1% dos membros 
dos nove escritórios que participaram do levantamento eram 
negros. 

O Licks Attorneys acredita ter um papel na mudança deste complexo 
panorama. Quer atrair, desenvolver e reter profissionais negros e 
negras, oferecendo-lhes as mesmas oportunidades de carreira. Nesse 
sentido, o Licks Attorneys associou-se ao projeto “Incluir Direito”, 

2.2. Pro Bono 
O objetivo do Licks 
Attorneys é ajudar a 
construir um ambiente 
mais robusto, multicultural e 
humano, não apenas dentro 
de suas portas, mas também 
fora delas. Nesse sentido, são 
realizadas diversas ações em prol 
de uma sociedade mais diversa e 
inclusiva. O Licks Attorneys trabalha 
pro bono para a ONG LGBT+ do Brasil, 
uma associação sem fins lucrativos, 
sediada em São Paulo, cujo objetivo 
é criar um espaço de identificação 
e empoderamento para pessoas da 
comunidade LGBTQIA+ do país.

2.3. Responsabilidade Social 
Ainda em linha com sua crença na Responsabilidade 
Social, o Licks Attorneys firmou parceria em 2018 com 
a ONG Gamboa Ação, que atende crianças carentes na 
região portuária do Rio de Janeiro, através de doações 
e de participação em ações voluntárias em datas como 
o Dia Mundial da Saúde, Dia das Crianças e Natal.

Mesmo durante a pandemia, o Licks Attorneys 
continuou o trabalho com a ONG Gamboa Ação 
através da contribuição financeira para a manutenção 
do programa junto às crianças carentes atendidas pela 
instituição.

Ainda na seara da responsabilidade social, ampliamos 
ampliando a parceria em conjunto com a Editora 
InVerso, promovendo a distribuição de livros para 
crianças carentes em diferentes 
Estados do Brasil.

promovido pelo Centro de Estudos 
das Sociedades de Advogados 
(CESA). Seu objetivo é promover a 
qualificação profissional de jovens 
autodeclarados negros ou pardos 
matriculados em faculdades 
de direito de universidades 
parceiras, promovendo a 
participação desses jovens 
em igualdade de condições 
nos processos seletivos dos 
escritórios de advocacia 
associados ao CESA.
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O Licks Attorneys busca construir relações 
duradouras com seus stakeholders. Sua visão íntegra 
e ética, expressa em suas políticas internas e em 
seus procedimentos, valoriza a manutenção de um 
ambiente de trabalho de excelência, tanto em termos 
de infraestrutura quanto de cultura. O Licks Attorneys 
não tolera nenhuma forma de discriminação, seja no 
ambiente de trabalho ou com qualquer público com 
que mantenha interação. 

O Licks Attorneys também não compactua com 
nenhuma forma de trabalho forçado, ilegal ou 
degradante, incluindo o trabalho infantil, e busca 
assegurar que seus clientes e parceiros de negócios 
tenham igual compromisso expresso em suas 

políticas, adotando tais princípios 
na prática. O apoio e respeito aos 
direitos humanos e do trabalho, por 
parte do Licks Attorneys, podem ser 
também verificados por meio de suas 
políticas e refletem-se em sua associação 
ao Pacto Global. 

Além do processo de seleção às cegas, todo 
nosso recrutamento está de acordo com as 
leis trabalhistas do país (CLT) e em linha com os 
princípios de valorização dos direitos humanos. 
Assim, todos os membros são regidos pelas 
normas legais trabalhistas brasileiras, bem como por 
princípios éticos internacionalmente reconhecidos.

As empresas devem apoiar a liberdade de associação e o 
reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva.

A abolição efetiva do trabalho infantil.

A eliminação de todas as formas de trabalho 
forçado ou compulsório.

Eliminar a discriminação no emprego.
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Compromisso com o 
Direito do Trabalho



3.1. Programas de Educação Continuada 
Como parte de sua atenção à educação continuada e ao aprimoramento 
de seus membros, o Licks Attorneys é o único escritório brasileiro com 
programa anual de bolsas de mestrado em uma das maiores e melhores 
universidades do mundo, a George Washington University Law School, 
nos Estados Unidos. 

O Licks Attorneys também criou no primeiro semestre de 2022 
um programa interno de treinamento em Direito Patentário 
Comparado. O primeiro curso foi ministrado pelo 
professor Dmitry Karshtedt, da George Washington 
University, um dos maiores especialistas do mundo 
na área, que veio ao Brasil pela primeira vez, 
exclusivamente para lecionar as 10 aulas desse 
programa, inédito no país. O programa 
foi oferecido para todos os membros 
do escritório, sem discriminação 
hierárquica ou de cargo, com a 
possibilidade de assistirem as aulas 
presencial ou remotamente, 
além dos materiais didáticos 
ofertados gratuitamente 
pelo escritório.

Bolsa de estudos para mestrado em 
Direito de Patentes da Licks Attorneys

O único escritório brasileiro com um programa 
de formação contínua em Direito nos EUA. 
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Como forma de manter o bem-estar de 
nossos membros, o Licks Attorneys oferece 
para todos, independente de cargo e 
hierarquia, benefícios como plano de 
saúde, plano odontológico, vales refeição 
e alimentação. 

Após a criação de seu Comitê Diversidade 
& Inclusão, citado anteriormente, além 
da extensão das licenças maternidade e 
paternidade, o Licks Attorneys passou a 
concedê-las para casais homoafetivos e 
para pais adotivos, independentemente de 
seu gênero e orientação sexual.

O Licks Attorneys oferece ainda o auxílio-
creche a todos os membros com filhos até 
10 anos, com reembolso mensal de uma 
quantia de até R$ 560,00 (quinhentos e 
sessenta reais) para matricular a criança na 
instituição de ensino de preferência. 

Além disso, o Licks Attorneys oferece aos 
seus membros benefícios que estimulam 
a busca por um estilo de vida saudável 
e equilibrado, como o sistema Gympass, 
que oferece descontos em academias 
para prática de atividades esportivas, além 
de acesso a aplicativos de nutrição e de 
acompanhamento de exercícios físicos.

Reforçando o reconhecimento profissional, 
o Licks Attorneys foi além. Por meio de seu 
Plano de Participação nos resultados como 
forma de incentivar a produtividade, todos 
os membros do escritório receberam uma 
bonificação pelo esforço empreendido e 
pelas conquistas no trabalho. 

3.2. 
Benefícios 

aos membros

3.3. Políticas e ações durante a 
pandemia do Covid-19  
Pensando na segurança e na saúde de nossos membros, 
em março de 2020, no início da pandemia de Covid-19, 
aderimos à Medida Provisória 927, que permitiu que seus 
profissionais pudessem trabalhar de casa, em sistema 
remoto. Para isso, foram fornecidos os equipamentos 
necessários – desde laptops até cadeiras e outros itens de 

conforto – 
a todos os 
membros do 
escritório, sem 
exceção, para que 
pudessem realizar seu 
trabalho à distância. 

Apesar de a Lei nº 14.020/2020 
permitir a suspensão e redução 
de jornada de trabalho e de salário 
durante a pandemia, o Licks Attorneys 
manteve o emprego e a remuneração 
integral de seus membros. Além disso, foram 
adotadas medidas para auxiliar a saúde mental 
e garantir a retenção de seus profissionais durante 
os muitos momentos de incerteza quanto ao futuro 
trazidos pela pandemia.

Foram enviados mais de cinquenta comunicados internos 
aos membros, desde 2020 até hoje, totalmente direcionados à 
Covid-19. A principal preocupação sempre foi o bem-estar e a saúde 
dos  membros e familiares do escritório. 

O Licks Attorneys entende a importância da integração dos seus profissionais, 
ainda mais em tempos de pandemia. Por isso, nunca deixou de investir nesta 
conexão entre seres humanos, que é tão fundamental. Foram realizadas 
diversas ações virtuais para que seus membros continuassem juntos, embora 
fisicamente distantes. Alguns exemplos foram a ação de páscoa, com a entrega 
da respectiva simbologia na casa de cada membro, inclusive aqueles de férias e 
em licença maternidade; entrega de vouchers com bonificações comemorativas; 
e a festa virtual de final de ano, dentre outras atividades de integração. 
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3.4. Projeto de retorno ao 
trabalho presencial 
Diante do cenário abordado acima, o retorno 
presencial ao trabalho se deu em fases 
estrategicamente estudadas, sempre visando 
a saúde e o bem-estar de seus membros. Os 
primeiros esforços nesse sentido começaram 
somente no segundo semestre de 2021, 
sendo interrompidos com a terceira onda, e 
retomados somente em meados de fevereiro 
de 2022.

Foram elaborados procedimentos e políticas 
dedicadas à segurança do trabalho. Houve 
atuação de forma estratégica na redução de 
impactos sanitários e econômicos causados 
pela pandemia, bem como na promoção e 
defesa dos direitos de grupos mais vulneráveis 
e suas consequências nas vidas de seus 
membros.

Para levar a cabo esse projeto de forma segura 
e responsável, o Licks Attorneys foi o único 
escritório de advocacia do país a contratar as 
consultorias em biossegurança do Hospital 
Albert Einstein e da Firjan, para a definição 
de todos os protocolos para o retorno de 
trabalho presencial. Além disso, comprou 
equipamento que garantisse a segurança de 
todos, como a compra da câmara de controle 
de temperatura e acesso para entrada de 
qualquer pessoa dentro das dependências do 
escritório, kit de equipamentos de Proteção 
Individual (como máscaras descartáveis, 
álcool, flanela para higienização dos próprios 
equipamentos), câmara termal, purificadores 
de ar (além dos já fornecidos pelo prédio) com 
filtro absoluto HEPA (H13), lâmpadas UV, totens 
de álcool gel por todas as dependências do 
escritório, restrição nas salas de reuniões com 
números limitados de pessoas de acordo com 
as consultorias, entre outros.

O Licks Attorneys definiu um protocolo 
de biossegurança para visitantes com a 
consultoria do Hospital Albert Einstein e da 
Federação das Indústrias do Rio de Janeiro 
(Firjan). Cada um dos passos abaixo tem de ser 
seguido por todos que visitam nosso escritório:

Após cumprir os protocolos de segurança 
descritos acima, o visitante será recebido 
pelo membro que o convidou. 

Todos os ambientes onde recebemos 
visitantes são constantemente monitorados. 
Todas as bebidas e refeições passam 

também por protocolos de higienização e 
biossegurança estabelecidos pelo Hospital 
Albert Einstein e pela FIRJAN.

Dentro de nosso escritório, foram instalados 
equipamentos de biossegurança de última 
geração, nos seguintes pontos:

Câmera Termal
Na recepção foi instalada uma câmera que 
confere a temperatura e o uso de máscaras de 
até 30 pessoas que estejam na entrada principal 
do escritório, alertando de forma imediata caso 
haja alguém sem máscara ou com temperatura a 
partir de 37,8°C (febre).

Purificadores de Ar
Equipamentos da marca alemã Trox, com filtro 
absoluto HEPA (High Efficiency Particulate 
Arrestance), barram micropartículas de 
contaminantes aéreos de até 0,3 μm, o que inclui 
aerossóis em suspensão, ácaros, vírus e bactérias. 
Foram instaladas unidades dos modelos Cubo 
(para áreas de até 30 m², como as das salas de 
reunião) e Torre (para áreas de até 100 m²).

Antes da ida ao Licks Attorneys, o 
visitante deverá encaminhar por 
e-mail para rh@lickslegal.com 
seu comprovante de vacinação 
completa, inclusive da dose de 
reforço, se houver. 

Na recepção do edifício Aqwa 
Corporate, o visitante deverá 
utilizar o totem de álcool gel para 
limpeza das mãos.

Na entrada do escritório, uma 
câmera termal no hall dos elevadores 
verificará automaticamente a 
temperatura de todos no hall e o 
uso adequado de máscara. Caso 
alguma pessoa apresente febre 
(temperatura a partir de 37,8°C) 
ou não esteja utilizando máscara, a 
abertura automática da porta não 
ocorrerá.

Será necessário o preenchimento 
de um Checklist de Saúde com 
seis perguntas de múltipla escolha 
para rastrear possíveis sintomas 
relacionados à Covid-19. Ele será 
entregue na recepção no momento 
da chegada e, caso as respostas 
indiquem um risco potencial de 
saúde, a visita será adiada.

Todos os visitantes são orientados 
a trocar suas máscaras pelas 
descartáveis fornecida pelo 
escritório. Também forneceremos 
bolsas para guardar a máscara 
utilizada para chegar ao escritório 
e embalagem individual de álcool 
70%, em complemento aos totens 
disponibilizados em todos os 
ambientes.

PRÉ-VISITA:

DURANTE A VISITA:

Lâmpadas UV
Com ação germicida, foram instaladas nos dutos de 
ar-condicionado. A luz ultravioleta de ondas curtas 
(UV-C) é um excelente agente para eliminar vírus em 
geral, destruindo tanto sua camada proteica quanto 
seu material genético, inativando o microrganismo. 
Por isso, este método é largamente difundido no 
tratamento de água potável, ar, superfícies e ambientes 
hospitalares.

Totens de Álcool Gel
Os totens com dispensers automáticos de álcool gel 
foram posicionados estrategicamente nos ambientes 
em que há maior fluxo de pessoas ou naqueles 
considerados críticos, que exigem higienização 
imediata das mãos antes e depois de seu uso 
(banheiros e áreas de alimentação).
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Tendo sempre em vista a segurança dos seus membros, foi criado em abril de 
2021 um painel de acompanhamento do processo de vacinação de todos os 
membros, com estatísticas em tempo real com relação ao andamento da 
imunização, de forma a melhor planejar o retorno de cada grupo de trabalho 
ao presencial. A vacinação completa contra a covid-19, conforme estipulado 
pelo Ministério da Saúde brasileiro e pelas organizações internacionais 
como a OMS, sempre foi condição imprescindível para o retorno de 
seus membros às dependências físicas do escritório, assim como para a 
entrada de quaisquer visitantes ou prestadores de serviço.

Um extenso trabalho de comunicação 
interna foi empreendido durante 
todo o processo de implementação 
do Projeto de Retorno ao Presencial. 
Foram criados dezenas de 
comunicados internos, ações de 
conscientização e sinalizações em 
todas as dependências do escritório. 
Além disso, foi criado um portal na 
Intranet somente para este fim, com a 
disponibilização de todas as politicas 
e protocolos de biossegurança 
implementados com a ajuda das 
consultorias do Hospital Albert 
Einstein e da Firjan, que incluíam o 
uso de máscaras e equipamentos 
de biossegurança, protocolos de 
limpeza e desinfecção, limitação 
de pessoas nos espaços de uso 
comum, protocolos estabelecidos 
para sintomáticos, positivos e 
contactantes, dentre outros.

Até hoje em suas dependências, 
os membros precisam 
diariamente preencher por e-mail 
o Checklist Diário da Saúde, que 
contém um formulário com 
perguntas determinadas pelo 
Hospital Albert Einstein para 
a identificação de possíveis 
sintomas ou possibilidades de 
contato com o vírus. Esse checklist 
é conectado ao nosso sistema de 
segurança interno, que, através 
de câmeras controladoras em 
todas as entradas do escritório, 
liberam ou não o acesso às 
dependências, baseado no 
preenchimento do checklist e na 
auferição da temperatura.

3.5. Segurança no Trabalho 
O Licks Attorneys possui 11 brigadistas treinados 
e capacitados para orientar, combater incêndios e 
prestar primeiros socorros (5 na sede do RJ, 4 na sede 
de SP, 1 na sede de BSB e 1 na sede de CWB). Todas as 
suas sedes são localizadas nos mais modernos prédios 
com total atenção e responsabilidade pela criação da 
brigada. Cada prédio realiza todos os treinamentos de 
abandono, além de cursos de prevenção de acidentes. 

As dependências do Licks Attorneys possuem os 
equipamentos necessários para realizar um primeiro 
atendimento e equipamentos para combate ao fogo – como 
extintores, hidrantes e sinalização especial para saída de 
emergência.  

Existem políticas de leitura obrigatória a todos os membros no que 
fazer em caso de incêndio, podendo ser acessadas por todos na 
intranet. 
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Compromisso com 
o Meio Ambiente 
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As empresas devem apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais.

Incentivar o desenvolvimento e difusão de tecnologias ambientalmente amigáveis.

Desenvolver iniciativas para promover maior responsabilidade ambiental.

O Licks Attorneys compromete-
se a realizar todos os esforços 
a fim de preservar o meio 
ambiente e buscar ações que 
minimizem eventuais impactos 
adversos de sua atuação, para 
ser a cada dia um escritório 
mais sustentável. 

O Licks Attorneys procura 
agir sempre de modo 
ambientalmente responsável 
e faz uso das melhores 
tecnologias ao seu alcance em 
termos de responsabilidade 
ambiental.

4.1. Escritórios Sustentáveis 
Sua sede do Rio de Janeiro, onde estão mais de 60% de todos 
os seus membros, é localizada em um prédio sustentável. O 
Aqwa Corporate é um edifício Green Building, com Certificação 
Leed ® GOLD, um selo para edifícios sustentáveis, desenvolvido 
nos Estados Unidos pelo U.S. Green Building Council (USGBC), 
que avalia o desempenho ambiental do empreendimento 
imobiliário e seus imóveis comerciais como um todo. Ele foi 
projetado e construído para garantir sua eficiência no uso de 
recursos, reduzir os impactos negativos causados pela sua 
construção, além de assegurar uma melhor qualidade de vida 
aos seus ocupantes. 

Por fazer parte de um edifício moderno, seus elevadores são 
inteligentes o que permite um consumo mínimo de energia 
mesmo fora de utilização, em razão da função modo de 
espera. Além disso, o edifício tem um sistema que permite 
o controle, programado e automatizado, de iluminação, ar-
condicionado, geradores e bombas elétrica e hidráulica, a fim 
de evitar desperdícios.

4.2. Reciclagem e consumo consciente
O Licks Attorneys acredita e apoia iniciativas voltadas à preservação do meio 
ambiente e promove a conscientização dos seus membros sobre a importância 
do consumo. Por isso, no kit de boas-vindas, cada membro recebe caneca e 
squeeze personalizados para o consumo de água e demais líquidos em sua 
dependência, visando, assim, a eliminação do uso de copos plásticos. 

As lixeiras do escritório são identificáveis com caráter de reciclagem (como 
orgânico, vidro, metal, plástico e papel). Esta prática é importante para 
ajudar na conscientização interna do que fazer na hora do descarte e buscar 
influenciar cada membro para adotar procedimento similar em suas casas.

O Licks Attorneys investe continuamente em tecnologia e acredita que o 
uso de papel deve ser apenas em casos de real necessidade. Adotamos 
política de armazenagem digital de todos os documentos do escritório, 
visando diminuir a impressão de documentos. Uma das políticas 
implementadas durante a certificação da ISO 27001 estipula o rígido 
controle de impressão, com o uso de senha individual para cada membro 
em todas as estações de impressão dentro de seus escritórios, evitando, 
assim, o desperdício de papel em suas dependências. 2019
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Compromisso com 
combate à corrupção 

5

10 As empresas devem combater a 
corrupção em todas as suas formas, 
inclusive extorsão e propina.

O Licks Attorneys compromete-se a combater 
e prevenir a corrupção, por meio da aplicação 
rigorosa de seu Código de Conduta e da sua Política 
Anticorrupção, proibindo terminantemente tais 
práticas, de forma direta ou indireta, tendo como 
alvo tanto o setor público, quanto o setor privado. 

O Licks Attorneys possui uma política de tolerância 
zero frente a quaisquer ações ou atitudes que 
possam vir a ser caracterizadas como ilícitas, 
antiéticas ou desonestas. É inabalável o seu 
compromisso de garantir a todos os seus 
stakeholders (membros, clientes, fornecedores 
etc.) a sua atuação de forma ética, íntegra e moral. 

Temos um sócio voltado especificamente para este 
pilar, que lidera a área de Ética e Compliance, e 
que também é conselheiro ad hoc do Conselho de 
Ética da Interfarma e coordenador da Comissão de 
Ética da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção 
do Rio de Janeiro.  O Chief Compliance Officer é 
treinado e capacitado para lidar não apenas com 
investigações de situações de não conformidade, 
mas, especialmente, na prevenção de tais 
casos, mediante a elaboração de políticas e 
procedimentos, treinamentos e comunicação. 

As políticas e procedimentos disponibilizados na 
intranet e acessíveis a todos os membros através 
do Portal Licks 360, oficialmente publicado para 
todos os membros no ano de 2021, formalizam 
o compromisso e o comprometimento com os 
mais elevados padrões de ética na condução dos 
negócios empreendidos pelo Licks Attorneys. O 
objetivo é prevenir e combater atos de corrupção 
que possam vir a surgir por algum membro, ou 
terceiro agindo em nome do Licks Attorneys, ou 
aos quais eles estejam expostos. 

As políticas relacionadas à área de ética e Compliance 
do Licks Attorneys são de leitura obrigatória para 
todos os membros, fazendo parte do processo de 
onboarding implementado pela área de recursos 
humanos no momento de chegada de qualquer 
novo membro ao escritório. Essas políticas informam 
as respectivas regras de conformidade, governança, 
ética e honestidade, e de acordo com a legislação 
anticorrupção nacional e estrangeira.

Durante o ano de 2021 foi elaborada uma revisão 
minuciosa dessas políticas, processos e procedimentos 
de compliance, a fim de garantir que seu programa 
de integridade fosse atualizado de acordo com as 
melhores práticas. Foi através dela que foi lançado e 
aprimorado o canal de denúncias hoje disponível. 

Além disso, está em processo de produção um 
programa de treinamento anticorrupção inovador, 
e que será disponibilizado já no segundo semestre 
de 2022, para viabilizar o treinamento e certificação 
de todos os membros do Licks Attorneys.

5.1. Políticas de Governança, 
Ética e Compliance do Licks 
Attorneys
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5.2. Política de Contratos 5.4. Disseminação da Cultura de 
Compliance e Anticorrupção

5.3. Canal de 
Denúncias e Política 
de Não Retaliação

Durante o processo de certificação em segurança 
da informação da ISO 27001, foi implementada a 
nova Política de Contratos do Licks Attorneys. 
Desde então, todos os contratos do Licks 
Attorneys com prestadores de serviços 
contratados pelo escritório possuem 
cláusulas anticorrupção e passam 
por um processo de due diligence. 

O Licks Attorneys mantém um blog voltado especificamente para a área de Ética e 
Compliance, com atualização semanal e acesso franqueado ao público em geral. Dentre os 

diversos temas abordados, o combate à corrupção é exaustivamente enfatizado . Além 
disso, o escritório promove webinars a respeito de temas relacionados a compliance, 

corrupção e LGPD, tais como os webinars Revisão da FCPA em 2020 e em 2021, 
Investigações de Compliance e Programa de Adequação à LGPD (em parceria com 
a Câmara Japonesa, Leis Anticorrupção nos Estados Unidos, no Reino Unido, 
França, Chile e Rússia, artigos na imprensa e no blog de compliance semanal, 
dentre outros. Dessa forma, o Licks Attorneys busca promover a cultura da ética 
e da anticorrupção em toda a sociedade, divulgando informações recorrentes 
e atualizadas sobre o assunto.

O Licks Attorneys possui um canal para relatos 
de más condutas, mecanismos internos de 
incentivo à denúncia de irregularidades, publicado 
e acessível para todos seus stakeholders através de 
seu website, e uma política interna de não retaliação, 
protegendo qualquer denunciante que venha a relatar 
uma não conformidade de forma identificada. Nosso 
canal também comporta a denúncia anônima.
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