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Prezado(a) Colaborador(a), 
 
 
É um grande prazer recebê-lo(a) como membro da nossa equipe.  
 
 
Sabemos que, para a área em que atuamos, a excelência na qualidade na prestação de serviços é 
o grande diferencial competitivo; mas também o seu custo como um todo é importante. 
 
 
E por esses motivos, buscamos sempre, nos nossos colaboradores, atributos como dinamismo, 
alegria, jovialidade, energia, e um particular envolvimento e comprometimento com o trabalho, 
bem como sinergia com os colegas. 
 
 
Temos a confiança de ter encontrado em você esse perfil e desejamos muito sucesso em suas 
atividades.  
 
 
Receba nossos melhores cumprimentos e seja bem-vindo ao nosso time. 
 
 
 
 

RODOLFO GROPEN ADVOCACIA 
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COMPORTAMENTO GERAL 
 
Estamos em um ambiente formal de trabalho. Para a melhor execução das tarefas de todos, 
algumas observações são importantes: 
 

 Vestimentas 
 
Para os advogados e estagiários, terno com camisas branca, azul ou rosa em tons 
claros. 
 
Para advogadas e estagiárias, roupas que não sejam “chamativas”, devendo ser 
evitadas saias excessivamente curtas, decotes profundos e sandálias ditas 
“rasteirinhas”.  
 
Para os colaboradores do setor administrativo será exigido o uniforme padrão 
fornecido pela sociedade de advogados  

 
 Relações Humanas  

 
Todos os colaboradores, sem distinção de cargo ou função, devem cooperar - de forma 
eficaz - para a realização dos objetivos da sociedade de advogados 
 
A harmonia, cordialidade, respeito e espírito de colaboração devem prevalecer nos 
contatos estabelecidos.    
 
O sentimento de equipe deve sobressair na execução de todas as tarefas.  

 
 Higiene Pessoal 

 
É importante cuidar de sua higiene pessoal e mental; zelo e asseio para com o corpo, 
local de trabalho e meio ambiente.  
 
A higiene é uma característica que exigimos ao máximo de nossos colaboradores, 
sendo que alguns itens devem ser seguidos rigorosamente. São eles: 

 
 Cabelos limpos, cortados e penteados; 
 Unhas cortadas e limpas; 
 Barba feita e bem aparada; 
 Roupas bem passadas e sapatos limpos; 
 Asseio pessoal. 
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DEVERES E RESPONSABILIDADES 
           

 Uso e conservação do uniforme para a área administrativa (sempre limpo, 
lavado e bem passado), conforme aplicável; 

 Colaborar para a organização e limpeza em seu ambiente de trabalho; 
 Desempenhar as atribuições relativas ao seu trabalho com eficiência, eficácia, 

atenção e espírito de cooperação e coleguismo; 
 Atender e observar sempre os deveres e responsabilidades postos no Código de 

Ética e Disciplina da OAB, sobretudo em seu art. 2º, especialmente no que 
concerne aos deveres relacionados à práticas anticorrupção, como abster-se de 
utilizar de influência indevida, em seu benefício ou do cliente e atuar com 
independência, honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade e boa-fé;  

 Salário é assunto de natureza confidencial e, portanto, é uma questão que deve 
ser tratada com sua liderança, bem como problemas profissionais/pessoas; 

 Justificar sempre a ausência ao trabalho; 
 Zelar pelo patrimônio da sociedade de advogados; 
 Não divulgar as informações confidenciais, conforme estipulado no “Termo de 

Confidencialidade” firmado por cada colaborador; 
 Permanecer em seu setor de trabalho, tão somente saindo quando do intervalo 

destinado ao repouso e alimentação, para executar tarefas externas de prévio 
conhecimento de seu gestor ou quando previamente autorizado por este; 

 Não é permitido ao colaborador permanecer na empresa durante o intervalo 
destinado para descanso e alimentação; 

 Observar a ordem e disciplina da sociedade de advogados;  
 É limitado o uso do telefone celular e acesso às redes sociais, utilizando-os 

somente em casos de urgência; 
 Ao contratar serviços de terceiros, informá-los sobre os procedimentos a serem 

seguidos. 
 Em caso de o colaborador ter ciência de qualquer situação que represente uma 

violação ou não atendimento destes deveres e responsabilidades, deverá 
informar o fato a seu superior. No caso de a situação envolver prática de 
corrupção, fraude ou outros negócios não éticos, o colaborador deve comunicar 
prontamente a um dos sócios do escritório. 

 
Além de toda a documentação obrigatória, que deverá ser apresentada por ocasião da admissão 
do colaborador, é importante que este coopere no sentido de manter seu “dossiê” sempre 
atualizado. Para tanto, basta que informe a sociedade de advogados nos casos de alteração de 
endereço, documentos, estado civil, escolaridade, nascimento de filhos, falecimento de parentes 
próximos, dentre outros. 

 
ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE 
 
A assiduidade e a pontualidade são atitudes profissionais esperadas continuamente de um 
colaborador.  
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Todo colaborador tem seu horário de trabalho pré-fixado de entrada e saída, que corresponde à 
sua jornada de trabalho estabelecida em seu contrato de trabalho. O não cumprimento integral 
dessa jornada, sem motivo justificado, implica em descontos e sanções disciplinares.          
 
A exigência de pontualidade e assiduidade aplica-se a todos os advogados empregados e 
auxiliares jurídicos, bem como aos demais empregados. Os advogados associados e que 
exerçam ou venham a exercer cargos de confiança não estão sujeitos ao controle de jornada, 
embora este possa ser utilizado com o intuito de aferição de desempenho. 
 
A forma de registro da jornada diária será através de controle eletrônico, onde o colaborador 
deverá digitar sua senha pessoal ou fazer sua identificação biométrica no início da jornada, bem 
como ao seu final e da mesma forma, no início e no fim do intervalo destinado a repouso e 
alimentação. 
 
Há regras específicas para os advogados e auxiliares jurídicos que se ausentarem do escritório 
para o cumprimento de tarefas inerentes à execução de suas funções, como realização de 
audiências e diligências forenses em geral, desde que com prévio conhecimento e autorização 
da gerência respectiva. 
 
Os advogados que realizarem audiências em horário anterior às 9:00 horas devem, 
obrigatoriamente, fornecer cópia da ata de audiência para os coordenadores/gerência da área 
cível (Janine ou Vinícius) para a anotação manual da respectiva extensão da jornada. Da 
mesma forma, os advogados que realizem audiências que se encerrem em horário incompatível 
com seu retorno ao escritório, na mesma data (até as 18:00 horas), deverão apresentar, no dia 
seguinte, a cópia da ata de audiência para os coordenadores/gerência da área cível (Janine ou 
Vinícius), para fazerem jus à respectiva extensão de jornada, desde que contenha a indicação do 
horário de início e fim, sendo este último aquele considerado como de encerramento da 
jornada. Somente será considerada a extensão de horário quando forem cumpridas as 
exigências supra e desde que devidamente abonada pela coordenação/gerência indicados. 
 
Quando o colaborador não se apresentar no escritório para registrar o início da jornada, 
comparecendo diretamente a audiências realizadas pela manhã, será considerado como hora de 
início da jornada o equivalente a 30 (trinta) minutos antes da hora designada para a audiência, 
desde que fornecida a cópia da ata de audiência para a coordenação/gerência acima, nos 
mesmos termos do parágrafo anterior. 
  
O intervalo concedido pela empresa para repouso o e alimentação do colaborador será de 
01(uma) hora, sendo obrigatório seu registro no controle eletrônico, registrando o início, 
quando da saída e o fim do intervalo, quando do retorno.  
 
Não será permitida a permanência de qualquer colaborador na empresa fora dos horários 
estabelecidos no contrato de trabalho. Caso seja necessária a realização de horas extras, estas 
deverão ser autorizadas, formalmente, pela gerência respectiva, podendo, ainda, ser objeto de 
compensação conforme “Acordo de Compensação de Horas”, devidamente assinado pelos 
colaboradores.  
 

 O colaborador deve registrar entradas e saídas no controle eletrônico, diariamente, 
respeitando o horário estipulado no contrato de trabalho. A ausência deste registro 
poderá ser considerada como ausência ao trabalho, até prova em contrário.  

 O registro de entrada poderá ser antecipado, no máximo, em 05 (cinco) minutos. 
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 O Registro de saída, ao término da jornada de trabalho, não poderá ultrapassar a 05 
(cinco) minutos do horário previsto. 

 
PROIBIÇÕES  
 

 Ocupar-se durante o expediente com assuntos particulares, exceto emergências de 
natureza pessoal; 

 Fumar nas dependências da sociedade de advogados; 
 Comercializar com os colegas durante o expediente; 
 Receber favores de terceiros, em decorrência do cargo e/ou função; 
 Levar para fora das dependências da sociedade de advogados documentos, ainda que 

cópias (arquivos físicos ou digitais) e objetos de propriedade desta, ou sob sua guarda, 
sem previa autorização por escrito, de quem tenha competência para concedê-la, sob 
pena de processo criminal por furto de documentos e/ou apropriação indébita;      

 Portar armas, exceto se na atividade de vigilância e, mesmo assim, desde que, 
devidamente, autorizado (por escrito); 

 Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem autorização (por escrito) da liderança;  
 Permanecer nas dependências da empresa antes da jornada de trabalho, durante o 

intervalo destinado a repouso e alimentação e após a jornada, sem que seja autorizado 
por escrito; 

 Promover, ou a elas aderir, dentro das dependências da empresa: rifas, subscrições, 
listas ou manifestação não autorizada pela liderança; 

 Promover comício político ou religioso, em respeito aos colegas de outra filosofia 
política ou crença religiosa;  

 Tirar cópias para uso pessoal. Ressalte-se que a máquina copiadora é para uso exclusivo 
da sociedade de advogados;  

 Colocar publicações no quadro de avisos sem autorização (por escrito) do setor 
administrativo; 

 Fazer barulho excessivo nas dependências da sociedade de advogados, falar alto, bater 
papo, seja entre colegas de trabalho, no telefone fixo ou celular, durante o horário de 
trabalho e formar grupos para promover desordem; 

 Usar o telefone da sociedade de advogados, o computador e a internet para fins 
pessoais; 

 Registrar o controle eletrônico de Ponto em desacordo com a data e o horário real, bem 
como registrar para outro colaborador. 

 
 
INFORMAÇÕES DE INTERESSE DOS COLABORADORES 
 
Casos de Licenças Remuneras  
 
Acidente de Trabalho 
 
Acidente de trabalho é o acidente que acontece com o colaborador quando este está a serviço da 
empresa, podendo ocorrer dentro ou fora da mesma. É considerado acidente de trabalho, 
quando o colaborador no trajeto (percurso) da residência à empresa e da empresa à residência, 
seja em condução própria ou não, venha se acidentar, desde que no caminho e no horário 
normal do percurso. Os casos de acidente de trabalho serão encaminhados ao INSS, a quem 
competirá assistência médica e hospitalar. 
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Da mesma forma que a licença por doença, os primeiros 15 (quinze) dias de afastamento serão 
pagos integralmente pela Empresa, desde que apresentado atestado por médico da entidade 
conveniada ou INSS. A partir do 16º (décimo sexto) dia de afastamento os pagamentos ficarão 
a cargo da Previdência Social. 
 
 
 
 
Como Proceder 
 
Quando da ocorrência de acidente de trabalho, o colaborador ou seus familiares deverão 
comunicar, imediatamente, ao Setor Administrativo, para que este possa emitir a comunicação 
de acidente de trabalho (CAT), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. A comunicação deverá 
ser encaminhada ao hospital do INSS, juntamente com a carteira profissional atualizada, para 
que se possa efetuar a regularização do afastamento do mesmo ao trabalho e o registro do 
acidente na carteira profissional. 
 
 
Alistamento Eleitoral 
 
É assegurado ao colaborador 01 (um) dia de licença remunerada para os casos de alistamento 
eleitoral, devidamente comprovado, com a entrega de cópia do Título de Eleitor. 
 
Alistamento Militar 
 
É assegurado ao colaborador, licença remunerada pelo tempo necessário, até o efetivo 
alistamento militar, comprovado pela entrega de cópia do Certificado. 
 
Casamento 
 
O colaborador terá direito a 03 (três) dias úteis consecutivos de ausência ao trabalho por 
ocasião de seu casamento. 
 
Como utilizar 
 
O colaborador deverá entregar ao setor administrativo o documento comprobatório com a data 
do casamento civil e/ou religioso, no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, 
contados da data do retorno ao trabalho. 
 
Doação de Sangue  
 
É assegurado ao colaborador que doar sangue 01 (um) dia de licença remunerada, em um 
período compreendido de 12 (doze) meses, devidamente atestado pelo órgão ou entidade 
receptora.     
 
Doença 
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É assegurado ao colaborador, os primeiros 15 (quinze) dias de afastamento de licença 
remunerada (pagos integralmente pela empresa), desde que apresentado atestado por medico da 
entidade conveniada ou INSS (por motivo de saúde). A contar do 16º (décimo sexto) dia de 
afastamento do trabalho, os pagamentos ficarão a cargo da Previdência Social. 
 
 
Carência 
 
O colaborador deve ter 12 (doze) contribuições ao INSS, mesmo que estas sejam referentes a 
outra empresa. 
 
Como utilizar 
 
O colaborador ou seus familiares devem entrar, imediatamente, em contato com o setor 
administrativo, munidos dos seguintes documentos: 
 

 Atestado médico; 
 Relatório médico com o código da doença (CID); 
 Relatório do INSS a ser preenchido pela empresa. 

 
Observação: quando do afastamento por motivo de doença, o colaborador deverá comunicar 
imediatamente a sua chefia, que tomará as devidas providências junto ao RH. 
 
Falecimento  
 
Em caso de falecimento do cônjuge, ascendente (pai e mãe), descendente (filhos), irmãos ou 
pessoa que seja declarada em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ou Declaração de 
Imposto de Renda e que viva sob sua dependência econômica, são garantidos 02 (dois) dias de 
licença remunerada. 
 
Como utilizar 
 
O colaborador deverá apresentar ao Setor Administrativo uma cópia da Certidão de Óbito, no 
prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, contados da data do retorno ao trabalho. 
 
 
Maternidade  
 
A licença-maternidade é o beneficio dado à gestante para descanso e amamentação do filho 
recém-nascido. Corresponde a 120 dias (cento e vinte) dias de afastamento remunerado, 
distribuídos da seguinte forma: 
 

 28 (vinte e oito) dias antes do parto mais 
 92 (noventa e dois) dias após o nascimento do filho ou 
 120 (cento e vinte) dias após o parto. 

 
Durante o período de licença-maternidade, os vencimentos da gestante são plenamente 
garantidos conforme a lei em vigor.  
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Como utilizar 
 
A gestante para requerer a “Licença-maternidade” deverá apresentar ao Setor Administrativo 
um atestado médico, onde o seu médico declare a data aproximada do nascimento do filho para 
que calcule o início da licença, bem como seu retorno ao trabalho. Além disso, após o 
nascimento do filho e até este complementar 06 (seis) meses de idade, terá a colaboradora o 
direito de 02 (dois) descansos de meia hora cada um, para amamentar o filho. 
 
 
Paternidade 
 
A licença-paternidade é o beneficio dado ao colaborador quando do nascimento do filho, 
visando que o mesmo, neste período, possa dar a devida assistência à criança, bem como possa 
efetuar o registro do nascimento do seu filho. Essa licença corresponde a 05 (cinco) dias úteis 
consecutivos de afastamento remunerado. 
 
Como utilizar 
 
Quando do nascimento do seu filho, o colaborador deve comunicar ao setor administrativo para 
que possa fazer uso desta licença na forma da lei, e apresentar a Certidão de Nascimento, sem a 
qual não tem validade. No retorno ao trabalho, o colaborador deverá apresentar a cópia da 
Certidão de Nascimento do filho não só para registro e abono dos dias não trabalhados, mas 
também para que seja efetuado o cadastramento do mesmo, como dependente para efeito de 
registro no convênio médico e para que passe a receber o beneficio do salário-família 
 
SANÇÕES DISCIPLINARES 
 
Todo o colaborador estará sujeito a sanções disciplinares, por escrito, de acordo com a seguinte 
progressão: 
 

 Quando primário, Carta de Advertência. 
 Quando reincidente, 2ª Carta de Advertência. 
 Em caso de 3ª advertência, suspensão de 01 dia  (não remunerado). 
 Em caso de 4ª advertência, suspensão de 02 dias (não remunerado). 
 Em caso de 5ª advertência, dispensa; podendo ser por justa causa, dependendo da 

gravidade da falta.  
 
Observação: é passível de consideração para efeitos de promoções, premiações e outros 
benefícios, as advertências acima, que poderão influenciar na decisão sobre o assunto. 
 
 
SEGURANÇA DO TRABALHO 
 
Deverão ser observados todos os princípios fundamentais de segurança no trabalho, procurando 
exercer suas atividades com atenção e da forma mais correta possível, utilizando equipamentos 
de segurança, caso a atividade necessite.  
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PERÍODO DE EXPERIÊNCIA  
 
No ato da admissão, o candidato assinará um contrato de experiência de 30 (trinta) ou 45 
(quarenta e cinco) dias, podendo ser prorrogado até o total de no máximo 90 (noventa) dias, 
dependendo do cargo, no qual se consignará cláusula autorizando o direito recíproco de 
rescisão contratual antecipada, mediante aviso de véspera (não remunerado). 
 
 
ATENDIMENTO TELEFÔNICO 
 
O colaborador deve sempre atender ao telefone na empresa dizendo, claramente, primeiro o 
nome da empresa “Rodolfo Gropen Advocacia” e, em seguida, seu nome e os votos de “Bom 
dia” ou “Boa tarde”, facilitando a identificação e agilizando o atendimento. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
 
Este material é de propriedade da empresa.  
 
 
Você é responsável por ele enquanto estiver na empresa. 
 
 
Não se esqueça: Declarar princípios é importante, mas fundamental é segui-los. 
 
 
Qualquer dúvida, entre em contato. 
 
 
Teremos prazer em orientá-lo(a). Sempre! 
 
 
Bom trabalho e boa sorte!          
        
 
 
    
  

RODOLFO GROPEN ADVOCACIA 
 


