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1. AJ  
João Mendes 

 

 

Carta de Apresentação 

Olá, seja bem-vindo! 

Somos a Assistência Judiciária João Mendes (AJ João Mendes), associação civil sem fins lucrativos 
mantida e gerenciada por alunos e antigos alunos da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie. Somos um instrumento de efetivação do direito fundamental de acesso à justiça que atua por 
meio do atendimento jurídico gratuito a população de baixa renda de São Paulo. 
 

Instalada em 1959 e refundada em 2017 com o apoio do Centro Acadêmico 
João Mendes Jr., órgão de representação discente do curso, e da Associação 
dos Antigos Alunos da Faculdade de Direito do Mackenzie (Alumni Direito 
Mackenzie), a AJ João Mendes funciona como atividade de extensão dos 
alunos, prezando pelo desenvolvimento do pensamento crítico e aprendizado 
prático voltado para sua função social. 

 

Nossos diretores e estagiários têm a oportunidade de liderar equipes, gerenciar recursos e imergirem em 
projetos diversos durante seu período de gestão e estágio, desenvolvendo habilidades de governança, 
responsabilidade e relacionamento pessoal. 

Este Código é resultado do trabalho da Diretoria de Compliance e Auditoria da AJ João Mendes, formada 
por estudantes de diversos semestres e supervisionada por advogados da Alumni Direito Mackenzie. 

Diretoria de Compliance e Auditoria - DCA 

Gisely Hiromi Uehara Cunha (2º sem) • Ana Carolina Corrêa Calestine (3º sem) • Rodrigo Rodrigues dos Santos Rios (5º sem) 
• Fernando Cesar Batista Filho (9º sem) • Bruno Boscatti (5º sem) 

 



 

 

 

 

 

Acreditamos que todos os nossos colaboradores e parceiros devem conhecer e partilhar de nossa missão, valores e 
visão. Buscamos que todos os nossos colaboradores divulguem e compartilhem com toda a comunidade acadêmica 
mackenzista este Código e prezem pelo seu efetivo cumprimento e aplicação. Uma cópia deste Código ficará 
disponível sempre no endereço: www.ajjoaomendes.com/transparencia. 
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Carta de Apresentação 01 
Missão, Valores e Visão 

▪ Missão: ser um instrumento de efetivação do direito 
fundamental de acesso à justiça, por meio do atendimento 
jurídico gratuito, integral e de qualidade à população de baixa 
renda em um espaço que também desenvolva habilidades de 
liderança, gestão e trabalho em grupo dos estudantes da 
Faculdade de Direito do Mackenzie. 

▪ Valores: transparência, ética e empatia. 
▪ Visão: ser uma referência no atendimento jurídico gratuito a 

população de baixa renda e uma das principais atividades de 
extensão da Faculdade de Direito do Mackenzie. 

Objetivo desse Código 
Este Código tem o objetivo de ser um guia de atuação de todos os 
colaboradores e parceiros da AJ João Mendes, apresentado as práticas 
que entendemos indispensáveis para a boa condução da entidade, 
bem como a forma com que lidamos com condutas consideradas 
incompatíveis com nosso ambiente de trabalho. 

Princípios 
Prezamos pela transparência de nossa atuação, ética no falar e no 
fazer, empatia com os assistidos atendidos e responsabilidade 
compartilhada de nossos objetivos. 

Estrutura 
Possuímos uma Diretoria Executiva formada integralmente por 
estudantes que gerenciam o dia-a-dia da associação, além de um 
Conselho Consultivo formado majoritariamente por antigos alunos da 
Alumni Direito-Mackenzie. O atendimento à população é feito por 
advogados e estagiários e os projetos integrados, como este Código, 
por Diretorias Institucionais formadas por alunos e antigos alunos. 

 

 

 



  

 

 

 

2. Atendimento à 
População 

 

Boas práticas 

Prezamos pelo atendimento humanizado de todos os assistidos atendidos em nossa associação. 
Entendemos que, na maioria das vezes, a vulnerabilidade financeira é apenas uma das inúmeras 
dificuldades enfrentadas pelos assistidos e todos os envolvidos no atendimento devem prezar pelo 
acolhimento integral e afetivo. Definimos empatia como um de nossos valores, porque não queremos 
colaboradores apenas bons tecnicamente, mas também e principalmente pessoas acolhedoras e cientes 
de seu dever em contribuir para uma sociedade mais justa. 
 

Nossa sede deverá reservar local para atendimento privado para que o 
assistido possa expor sua situação de forma tranquila e transparente. Quando 
solicitado, as mulheres terão direito a atendimento feito exclusivamente por 
advogadas ou estagiárias. 

 

Todo assistido deverá ser atendido com respeito. Repudiamos toda e qualquer discriminação.  

 

Prezamos por um atendimento técnico de alto nível. Queremos que nossos assistidos sejam assessorados 
com a mesma qualidade dos grandes escritórios de advocacia do país. Prezamos por uma seleção 
qualificada de nossos colaboradores e dedicação e comprometimento com a associação em cada novo 
assistido. 

 

O descumprimento das boas práticas implicará na aplicação de sanções definidas neste Código. 

 



 

 

 

 

 

em-pa-ti-a. substantivo feminino. 1. faculdade de compreender emocionalmente o outro. 2. aptidão para se identificar com o 
outro, sentindo o que ele sente, desejando o que ele deseja, aprendendo da maneira como ele aprende. 3. ação de se colocar 
no lugar de outra pessoa, buscando agir ou pensar da forma como ela pensaria ou agiria nas mesmas circunstâncias. 
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Boas Práticas 01 
Convênio com a Defensoria Pública 
Mantemos convênio com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo 
e todos os nossos atendimentos são feitos exclusivamente por meio do 
encaminhamento e triagem prévia da Defensoria. 

Critérios de Atendimento 
Atendemos apenas pessoas sem condições financeiras de arcar com 
um advogado, de acordo com os critérios e triagem prévia da 
Defensoria Pública. 

Gratuidade do Atendimento 
Todo o atendimento, sem nenhuma exceção, é feito de forma gratuita. 
Caberá aos advogados responsáveis a solicitação de gratuidade da 
justiça nos autos do processo judicial e recurso quando cabível. 

Vedações 
É expressamente proibido o atendimento de assistidos fora da sede da 
associação, sendo também expressamente proibido o atendimento de 
assistidos em casos diversos daquele encaminhados, mesmo que de 
forma gratuita, durante o atendimento e pelo prazo de 05 (cinco) anos 
após sua finalização. 

 

 

 



   

 

 

 

3. Transparência 

 

Prestação de Contas 

O orçamento da associação é definido anualmente pela Diretoria Executiva após consulta ao Conselho 
Consultivo. A execução orçamentária deverá prezar pela adoção de práticas de gestão administrativa, 
necessárias e suficientes a coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens 
pessoais, em decorrência da participação no respectivo processo decisório. 
 

Nossa prestação de contas é publicada mensalmente e pode ser acessada por 
qualquer interessado. Os parceiros que financiam a associação, 
independentemente do valor, devem receber a prestação de contas por e-mail 
e têm liberdade para acessar todos os comprovantes dos gastos, que devem ser 
mantidos na sede pelo período mínimo de 05 (cinco) anos, salvo quando a lei 
definir prazo maior. 

 

Todos os recursos da associação deverão ser utilizados para execução de seus fins e objetivos. Eventuais 
remunerações deverão ser fixadas prezando pela boa execução orçamentária, os valores praticados pelo 
mercado e a gestão eficiente dos recursos. 

 

As prestações de contas mensais devem ser remetidas pela Diretoria Executiva ao Conselho Fiscal. Este, 
por sua vez, deverá emitir parecer aprovando ou não as contas, de forma justificada. Semestralmente, a 
prestação de contas deverá ser remetida ao Conselho Consultivo, que emitirá parecer de recomendação 
ao Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva. 

 

 



 

 

 

 

 

Todos os colaboradores, mesmo aqueles não pertencentes a Diretoria Executiva, ao Conselho Fiscal e ao Conselho 
Consultivo, são responsáveis pela gestão dos recursos financeiros da associação e devem denunciar qualquer 
utilização inadequada, ainda que não ilegal, por meio do Canal de Denúncia. 
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Prestação de Contas 01 
Limites de Gastos 
A Presidência e a Tesouraria da associação têm liberdade para gastos, 
sem consulta prévia a Diretoria Executiva, até o limite de R$ 250,00. 
Pagamentos superiores a este montante deverão ser aprovados pela 
Diretoria Executiva, com autorização por escrito, ainda que feita por e-
mail ou outro meio passível de verificação. 

Presentes 
Aos nossos colaboradores é vedada a entrega ou recebimento de 
qualquer presente em razão de sua atuação na entidade de valor 
superior a R$ 50,00. 

Remuneração dos advogados 
A remuneração dos advogados será definida pela Diretoria Executiva 
sempre com consulta prévia ao Conselho Consultivo e nos limites 
orçamentários do ano. Os honorários sucumbenciais eventualmente 
obtidos nas causas serão repartidos entre todos os advogados. 

Relacionamento com parceiros 
O relacionamento com todos os parceiros da associação deve ser 
pautado no respeito e transparência. As reuniões com nossos parceiros 
deverão ser feitas, preferencialmente, com pelo menos dois 
representantes da associação, e as decisões tomadas deverão evitar 
eventual conflito de interesse, ainda que aparente. 

 

 

 



   

 

 

 

4. Regras de 
Conduta 

 

Condutas inaceitáveis 

Há condutas que são incompatíveis com as atividades da associação e devem ser coibidas. O desrespeito 
às regras de conduta tem por consequência a aplicação de medidas disciplinares previstas neste Código. 
Sabemos que este Código não é capaz de prever todas as práticas inaceitáveis, por isso os colaboradores, 
em qualquer situação potencialmente crítica, deverão consultar a Diretoria de Compliance e Auditoria 
antes da prática do ato. Abaixo, você confere uma lista não taxativa de condutas inaceitáveis: 

▪ Qualquer tipo de assédio físico, sexual ou moral; 
▪ Discriminação em razão de sexo, crença, origem social e orientação sexual; 
▪ Cobrança de qualquer valor dos assistidos; 
▪ Atendimento fora da sede da associação ou após o término do atendimento, ainda que de forma gratuita; 
▪ Uso de drogas ilícitas e bebidas alcoólicas na sede; 
▪ Utilizar a sede e seu cargo na associação para fins pessoais. 

Prezamos que todos os colaboradores da associação contribuam para inibir e evitar situações 
incompatíveis com as boas práticas estabelecidas neste Código. Por este motivo, também será 
considerada prática inaceitável a ausência de comunicação de ato irregular quando presenciado pelo 
colaborador, ainda que este não esteja envolvido. 

Independentemente da medida disciplinar aplicável, a associação poderá adotar medidas judiciais e 
extrajudiciais para preservação de seus direitos e reparação de danos materiais e morais causados. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Para auxiliar os colaboradores a Diretoria de Compliance e Auditoria estabelecerá programas de conscientização 
para todos os membros da associação, além de campanhas públicas para conhecimento das boas práticas. Dentro 
dos programas, serão utilizados exemplos para facilitar o entendimento e utilização prática deste Código. 
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Conduta inaceitáveis 01 
Medidas disciplinares e afastamento prévio 
Em caso de descumprimento das boas práticas estabelecidas neste 
Código, os colaboradores estão sujeitos as seguintes medidas 
disciplinares: 

▪ Advertência verbal ou por escrito; 
▪ Suspensão de um a trinta dias corridos; 
▪ Dispensa e proibição de atuar pela associação. 

Em casos específicos estabelecidos neste Código, o Comitê de Ética 
poderá afastar previamente o colaborador envolvido na denúncia, a 
fim de preservar as investigações e a própria associação. 

Conflitos de Interesse 
Nossos colaboradores devem evitar a prática de atos que possam, 
ainda que aparentemente, serem interpretados como conflito de 
interesse ao tomarem decisões que possam atender interesses 
particulares em detrimento aos da associação. 

Proteção de Dados 
Os dados pessoais são informações sensíveis a respeito de 
determinados indivíduos que envolvem questões de privacidade, sigilo 
e interesses. A associação possui sob seu cuidado dados dos assistidos, 
de seus membros e de parceiros e, portanto, deve preservar e tratar 
tais dados de acordo com a Lei nº 13.709/2018 e outras normais 
aplicáveis. 

 

 



   

 

 

 

5. Canal de Denúncia 
e Comitê de Ética 

 

Canal de Denúncia 

O Canal de Denúncia é o principal instrumento de recebimento e monitoramento de denúncias de 
atividades irregulares praticadas por qualquer envolvido na associação. Todas as denúncias são recebidas 
e tratadas de forma anônima, caso este seja o interesse do denunciante. A denúncia pode ser feita pelos 
seguintes meios: 

 

▪ compliance@ajjoaomendes.com; 
▪ (11) 3107-6927 – de terça e quinta, da 9h às 12h e; de quinta, das 14h às 17h; 
▪ Caixa de Denúncia na sede da AJ João Mendes. 

 

Todas as denúncias serão analisadas pelo Comitê de Ética e devem receber parecer fundamentado, ainda 
que seja pelo seu arquivamento. O Comitê de Ética deverá disponibilizar manual simples a ser preenchido 
pelo denunciante, a fim de auxiliar na obtenção de informações relevantes para a boa e correta 
investigação.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Este Codigo de Ética será revisto, obrigatoriamente, a cada doze meses e deverá vir acompanhado do Regimento 
Interno do Comitê de Ética, além de outros documentos relacionados a sua efetivação. 
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Canal de Denúncia 01 
Monitoramento e reporte 
O monitoramento da aplicação deste Código é de responsabilidade da 
Diretoria de Compliance e Auditoria. Caberá a Diretoria elaborar 
relatórios anuais de suas atividades, expondo a aplicação de medidas 
disciplinares e programas de conscientização. 

Comitê de Ética 
O Comitê de Ética é o órgão responsável pela investigação de 
denúncias e aplicação de medidas disciplinares relacionadas ao 
descumprimento deste Código. 

Composição do Comitê de Ética 
O Comitê de Ética é formado por um membro fixo da Diretoria de 
Compliance e Auditoria e três membros indicados pelo Conselho 
Consultivo, preferencialmente entre os membros da própria Diretoria 
de Compliance e Auditoria. 

Procedimento Disciplinar 
O Procedimento Disciplinar será instaurado por meio da convocação 
de audiência disciplinar, e será conduzido pelo Comitê de Ética que 
definirá eventuais diligências necessárias, de acordo com seu 
Regulamento Interno. Ao denunciado caberá amplo direito a defesa. 
Ao final da apuração, independentemente do resultado, caberá ao 
Comitê de Ética apresentar relatório fundamentado de sua decisão. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistência Judiciária João Mendes 
www.ajjoaomendes.com 

contato@ajjoaomendes.com 
@ajjoaomendes 

 
Centro Acadêmico João Mendes Jr. 

www.cajmjr.com.br 
presidencia@cajmjr.com.br 

@cajmjrdireitomack 
 

Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Direito do Mackenzie 
www.alumnidireitomackenzie.com 

contato@alumnidireitomackenzie.com 
@alumnidireitomackenzie 


