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de Ética



“Nenhum de nós, profissionais responsáveis por programas de 
Compliance, deveria ter a ilusão de que os problemas – muitos, 
complexos e arraigados – relacionados à ética e à integridade; tanto 
pessoal, quanto profissional e corporativa; serão resolvidos em um 
curto espaço de tempo. Nenhum de nós deveria achar que ainda 
estaremos vivos e trabalhando quando esses problemas forem 
resolvidos. Em contrapartida, todos nós devemos continuar a abrir os 
caminhos para aqueles que nos sucederão nessa árdua batalha. Todos 
nós devemos sim olhar para o objetivo maior e planejar a caminhada 
até lá – mesmo que os pés que lá cheguem não sejam os nossos.”  
Alexandre Serpa, Diretor de Compliance da CVS Caremark em 
exposição da LEC – Legal Ethis Compliance.

A Empresa Júnior PUC-Rio é uma EJ de consultoria, marcada pela excelência de seus serviços e 
a interdisciplinaridade de seus sócios, que por mais heterogêneos que sejam, trabalham como 
um grande corpo, em busca da criação de um ambiente de desenvolvimento coletivo. A EJ 
PUC-Rio enxerga cada um de seus sócios como uma parte integrante de sua história, de forma 
que cada um possui papel imprescindível nos objetivos da empresa. 

Sendo assim, neste cenário, em que cada sócio é fundamental para o caminhar da EJ PUC-Rio, 
todos também são responsáveis pela prática e manutenção dos princípios éticos que norteiam 
a conduta profissional da EJ. E, de forma a dialogar com os valores da empresa, ainda que essa 
iniciativa de compliance não traga efeitos imediatos, devemos sempre buscar deixar a EJ PUC-
Rio “melhor do que pegamos”, fazendo a manutenção desse legado para as futuras gerações 
de membros. 

Que esse Código de Ética sirva como orientação para a construção de uma 
Empresa Júnior PUC-Rio cada vez mais ética e íntegra.

Introdução ao Código de Ética
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Artigo 1°. A aplicação deste presente documento incide sobre todos os sócios (membros), 

fornecedores e parceiros, bem como todos aqueles que se relacionam, de forma direta ou indireta, com 

a Empresa Júnior PUC-Rio.

Parágrafo Único. É essencial salientar que o Código de Ética está em total conformidade, 

e é complementar, ao Regimento Interno da Empresa Júnior PUC-Rio, de forma que estes devem ser 

interpretados conjuntamente, respeitando os limites da razoabilidade.

Artigo 2°. Os integrantes da Empresa Júnior PUC-Rio, caracterizados no Art. 10, devem, nas 

suas posturas e ações, observar os princípios da ética, da integridade e da moralidade, além dos 

mandamentos constitucionais e legais.

Parágrafo Único. Além do disposto no artigo 2º, a Empresa Júnior PUC-Rio guia suas 

posturas e ações através de valores institucionais que norteiam sua organização, sendo estes: ir além, 

adaptabilidade, vai lá e faz, busca por aprendizado, troca, sentimento de dono e responsabilidade 

socioambiental. 

Artigo 3°.  Os consultores, coordenadores, gerentes, diretores, presidente, bem como os 

fornecedores e parceiros que, de forma direta ou indireta, se relacionem com a Empresa Júnior PUC-

Rio, obedecerão aos seguintes princípios de conduta:

Agir com compromisso e coerência com a missão institucional da Empresa 

Júnior PUC-Rio, adotando, no exercício de suas funções relacionadas ao seu 

mandato, cargo, atuação, ou função, princípios e atitudes compatíveis com o 

elencado no Artigo 2° deste Código de Ética;

Desempenhar suas atividades com consciência social, considerando as desigualdades 

econômicas e sociais do país e trabalhando para minimizá-las com ações que garantam 

inclusão social;

Estimular, propagar e apoiar, no âmbito de suas atividades, o uso adequado racional 

e sustentável dos recursos em geral, como: recursos físicos, financeiros, intelectuais e 

digitais que fazem parte da Empresa Júnior PUC-Rio;

Aplicabilidade
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Atuar e exercer as atividades de forma harmônica com o Campus da PUC-Rio e seus 

demais integrantes, sempre buscando contribuir para o ambiente no qual estão 

inseridos e para os indivíduos que são parte do mesmo;

Exercer suas atividades com transparência, honestidade e compromisso com a verdade;

Assegurar igualdade, confiança, lealdade e justiça no trato com os colegas e com os 

clientes, reconhecendo e aceitando as diferenças inerentes à diversidade de pessoas 

que integram a Empresa Júnior PUC-Rio e o universo a ser por ela atendido, pautando 

as relações internas e externas com respeito absoluto ao ser humano;

Zelar pela boa imagem da Empresa Júnior PUC-Rio perante a sociedade e a comunidade 

PUC-Rio, contribuindo para a construção de uma boa reputação, pautada na 

transparência;

Agir consciente de que seu trabalho é regido por princípios éticos, que se materializam 

em sua conduta profissional, e encorajar colegas e clientes a atuarem profissionalmente 

de forma ética.

Artigo 4°. Os sócios da Empresa Júnior PUC-Rio devem se atentar a ética profissional e prezar 

pela prática de condutas que sigam esse padrão ético em seus relacionamentos, sendo vedadas as 

seguintes posturas:

Praticar ou compactuar, por ação ou omissão, no exercício de suas funções, com 

ato contrário à ética e aos interesses da Empresa Júnior PUC-Rio, mesmo que tal ato 

observe as formalidades legais e não cometa violação expressa à lei ou ato normativo;

Utilizar-se do cargo ou função com a finalidade de obter favores pessoais ou 

profissionais para si ou para outrem;

Alterar ou deturpar o teor de documentos internos, como Códigos e Regimentos, além 

de documentos externos, como contratos e outros acordos com clientes;

Apresentar-se nas dependências da Empresa Júnior PUC-Rio, ou a reuniões, sejam elas 

eletrônicas ou não, sob o efeito de substâncias psicotrópicas, lícitas ou ilícitas, que 

deturpam o discernimento do sócio;
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Utilizar dos meios de comunicação da Empresa Júnior PUC-Rio, bem como do seu 

nome, para promover interesses políticos, pessoais ou de terceiros.

Criar perfis nas redes sociais, logins e cadastros físicos ou digitais utilizando o nome da 

Empresa Júnior PUC-Rio, da PUC-Rio ou de qualquer instituição atrelada a Universidade 

ou ainda, de qualquer dos seus projetos, produtos ou serviços, sem a devida autorização;

Ofensas, difamação, exploração de qualquer natureza, repressão, intimidação, assédio 

moral e sexual, preconceito, violência verbal ou não verbal, ou favorecimento indevido 

nas relações profissionais.
VII

Artigo 5°. A Empresa Júnior PUC-Rio é parte integrante da PUC-Rio, de forma que seus interesses 

devem sempre se manter alinhados com a universidade, zelando por uma relação de confiança e 

parceria com a mesma.

Parágrafo Único. O Instituto Gênesis da PUC-Rio, a incubadora de empresas da 

universidade, é a unidade complementar da PUC-Rio imediatamente responsável pela Empresa Júnior 

PUC-Rio, hierarquicamente, de forma que deve ser respeitado e tratado com total transparência, em 

todos os quesitos desta relação.

Artigo 6°. Seja em matéria financeira, ou em quaisquer outras perante parceiros, a Empresa 

Júnior PUC-Rio sempre deve comunicar de forma clara quaisquer manifestações contrárias a este 

Código para a Universidade, sempre contribuindo com todas as informações que a mesma exija.

Artigo 7°. Sobre o alinhamento e relacionamento com a universidade, a Empresa Júnior PUC-Rio deve:

Prestar informações à PUC-Rio e esclarecê-las no que diz respeito aos serviços que presta;

Zelar pelo nome, imagem da PUC-Rio e pela boa relação com esta, fazendo bom 

uso do espaço e recursos fornecidos pela instituição, utilizando-os de acordo com os 

objetivos previstos;

Respeitar as decisões legais, institucionais e/ou meritórias decididas pela PUC-Rio, bem 

como respeitar seu estatuto, instruções normativas, portarias, comunicações internas, etc.

Do Relacionamento
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Artigo 8°. Os membros da Empresa Júnior PUC-Rio podem divulgar informações, desde que 

resguardados os dados protegidos pelo sigilo profissional, para divulgar a empresa dentro da PUC-Rio, 

de modo a despertar interesse nos estudantes.

Artigo 9°. A Empresa Júnior PUC-Rio busca incentivar a participação dos estudantes da 

Universidade em seu processo seletivo, para promover o desenvolvimento técnico, pessoal e 

profissional dos mesmos.

Artigo 10. Os sócios são os integrantes da Empresa Júnior PUC-Rio, formados por alunos 

devidamente matriculados na PUC, que se comprometeram em trabalhar na EJ de forma alinhada a 

seus princípios, objetivo fim e normas próprias.

Parágrafo Único. A qualificação de sócio é inerente a qualquer indivíduo que trabalhe 

na Empresa Júnior PUC-Rio, de forma que os direitos e deveres impostos a estes, são imputados 

independentemente de cargo e função.

Artigo 11. Todos os sócios terão espaço de fala para expor suas ideias, iniciativas, reclamações e 

demais posturas para com a empresa como um todo, independentemente de cargo ou função.

Artigo 12. A Empresa Júnior PUC-Rio, além de seus eventos institucionais, possui momentos 

de confraternização de seus sócios, que serão momentos de integração, nos quais são permitidas  as 

seguintes condutas:

Utilização de vestimentas informais, incluindo aquelas vedadas pelo Regimento Interno 

da Empresa Júnior PUC-Rio, em seu Art. 24, II, a;

Uso de linguagem informal, não precisando se ater às vedações previstas no Art. 24, II, 

c, do Regimento Interno da Empresa Júnior PUC-Rio.

Parágrafo Único. É essencial que os sócios da Empresa Júnior PUC-Rio tenham ciência 

de que, as exceções previstas neste artigo precisam obedecer os  limites do respeito e convivência 

harmônica entre os sócios. Qualquer situação que ultrapasse o razoável, tendo intenção de ferir ou 

não a dignidade alheia, será considerada desrespeito grave, voltando a se enquadrar nas limitações 

normativas expostas no Regimento Interno da Empresa Júnior PUC-Rio e neste Código de Ética.

Seção 02 - Com Estudantes da PUC-Rio

Seção 03 - Com os sócios
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Seção 04 - Com os alumni

Artigo 13. Os alumnis são ex-membros da Empresa Júnior PUC-Rio, que demonstraram 

excepcional desempenho em suas atividades no mercado, sendo parte indispensável para a EJ,  

contribuindo para a construção e manutenção da visão e realidade da empresa.

Artigo 14. O papel de um alumni é:

Apresentar disponibilidade para auxiliar a Empresa Júnior PUC-Rio dentro dos limites da 

razoabilidade;

Ser referência em conhecimento técnico, cultura da empresa, participação e escuta 

ativa e análise crítica;

Representar a Empresa Júnior PUC-Rio.

Artigo 15. São critérios eliminatórios para a qualificação de alumni:

Desligamento da Empresa Júnior PUC-Rio durante seu período de atividade como sócio;

Sofrer advertência por desempenho ou receber cartão amarelo até um mês antes de 

sua saída da Empresa Júnior PUC-Rio;

Tempo de permanência na Empresa Júnior PUC-Rio inferior a oito meses;

Não ter participado de um seminário; 

Não ter assumido nenhuma posição de liderança (coordenadoria, diretoria ou 

gerenciamento) durante seu período de atividade como sócio.
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Seção 05 – Com Demais Entidades (Fornecedores, Parceiros e Clientes)
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Artigo 16. A Empresa Júnior PUC-Rio deve cumprir com as obrigações estabelecidas nos  

contratos celebrados, além de respeitar o ordenamento jurídico brasileiro e os demais documentos 

internos da empresa, do Instituto Gênesis da PUC-Rio, bem como da própria universidade.

Artigo 17. Os sócios da Empresa Júnior PUC-Rio devem prezar pela comunicação transparente 

com os clientes, buscando o melhor resultado e satisfação destes.



Artigo 18. A Empresa Júnior PUC-Rio manterá um canal de Ouvidoria, em formato de e-mail, 

que poderá ser acessado pelo site da EJ ou por outros meios, para receber as questões relacionadas ao 

presente Código de Ética, Regimento Interno e os demais documentos da empresa.

Parágrafo Único. As manifestações também serão recebidas por outros meios além do 

e-mail, como por telefone, carta e pessoalmente, sendo acolhidas por um dos responsáveis pela 

Ouvidoria, e assim sendo registrada por estes no e-mail oficial destinado a isso;

Artigo 19. Qualquer desrespeito ou violação aos princípios contidos neste Código de Ética e 

Regimento Interno da Empresa deve ser levado ao conhecimento da Ouvidoria.

Artigo 20. A Empresa Júnior PUC-Rio assegura o sigilo das informações e o anonimato de todos 

que realizarem relato de violação do presente Código de Ética ou Regimento Interno.

Artigo 21.Serão responsáveis pela Ouvidoria e terão acesso aos seus respectivos dados, 

informações e denúncias : o/a Diretor(a) de Pessoas e a/o Presidente da EJ em exercício.

Os responsáveis pela Ouvidoria, dispostos neste artigo,  ao assinar o presente 

documento, se responsabilizam pela confidencialidade e eficiente tratamento de todos 

os dados e informações recebidas pelos canais de atendimento, independente do teor e 

origem da denúncia.

Os responsáveis pela Ouvidoria serão os mesmos que decidirão sobre as denúncias e as 

consequências das mesmas, de acordo com os artigos e princípios estabelecidos nesse 

Código e no Regimento Interno da Empresa Júnior PUC-Rio.

Artigo 22. Denúncias ou alegações falsas ou maliciosas serão consideradas condutas antiéticas e 

passíveis de afastamento do anonimato e consequentemente penalização, de acordo com as formas de 

advertência dispostas nos Artigos 24, 25 e 26 do Regimento Interno da Empresa Júnior PUC-Rio;

Parágrafo Único. A omissão diante do conhecimento de possíveis violações também será 

entendida como conduta antiética;

Da ouvidoria
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Artigo 23. Em caso de descumprimento de qualquer disposição presente neste Código ou no 

Regimento Interno da empresa, por parte de algum membro, ou parceiro, qualquer outro sabendo da 

violação, tem o dever de comunicar a ouvidoria, sob pena de incorrer em uma medida disciplinar grave 

(Artigo 24, IV do Regimento Interno);

Artigo 24. Em casos em que o Código é omisso, a matéria da denúncia será decidida pelos 

responsáveis pela Ouvidoria (o/a Diretor(a) de Pessoas e a/o Presidente da EJ em exercício), levando em 

consideração outros documentos internos da Empresa Júnior PUC-Rio

Parágrafo Único. A elaboração e interpretação dos documentos jurídicos/normativos da 

Empresa Júnior PUC-Rio são responsabilidades atribuídas ao jurídico, de forma que este deve estar à 

disposição para auxiliar no processo de decisão.

Artigo 25. É permitida a alteração deste Código por meio de envio de proposta de ementa para a 

diretoria, que seja aprovada pela maioria simples dos sócios. 

Parágrafo Único. Aprovada a alteração deste Código de Ética ou outro documento jurídico 

da Empresa Júnior PUC-Rio, o jurídico será acionado para executar as devidas alterações.

Artigo 26. O presente Código deve ser anuído por maioria simples dos sócios e entrará em vigor 

na data de sua aprovação.

Da disposições finais
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 - Os seguintes sócios da Empresa Júnior PUC-Rio se comprometem a resguardar e zelar pelos 

princípios e artigos dispostos neste presente documento, para si e perante toda a empresa, tornando 

parte de seus cargos tal compromisso:

Rio de Janeiro, ____ de ___________ de 2021 

Presidente

Empresa Júnior PUC-Rio

Diretor(a) de Projetos

Empresa Júnior PUC-Rio

Diretor(a) do Administrativo-Financeiro 

Empresa Júnior PUC-Rio

CPF: CPF:

Testemunha Testemunha

Diretor(a) de Pessoas

Empresa Júnior PUC-Rio

Diretor(a) de Marketing

Empresa Júnior PUC-Rio
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