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Introdução 

 

 

O Relatório Anual do Sistema de Integridade do Pironti Advogados do ano de 2022 tem 
por objetivo apresentar as principais ações concretas desenvolvidas pela área de Compli-
ance do escritório ao seu público interno e externo, sejam colaboradores, dentre eles só-
cios(as), advogados(as), trainees, stakeholders e sociedade.  

Cumpre ressaltar que o presente relatório não visa exaurir todas as iniciativas adotadas, 
mas, sim, tem como objetivo aumentar a transparência das iniciativas realizadas no ano e 
reforçar o compromisso do Pironti Advogados em tornar contínuas e perenes as ações 
promotoras da ética, integridade e da responsabilidade social. 
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Comunicação 

O escritório Pironti Advogados conta com uma estrutura interna de Compliance que, por 
meio do planejamento e ações, tem o objetivo de disseminar o conhecimento sobre assun-
tos relacionados ao Compliance e o Sistema de Integridade do escritório para os seus pro-
fissionais. Trata-se de uma iniciativa de comunicação que envolve duas principais iniciati-
vas: Compliance Drops e treinamentos periódicos sobre o Sistema de Integridade do es-
critório. 

COMPLIANCE DROPS 

O Compliance Drops, que teve o seu início em maio de 2022, tem como objetivo dar amplo 
conhecimento à equipe interna do Pironti Advogados das ferramentas do nosso Sistema 
de Integridade disponíveis a todos, tratar dos principais conceitos de compliance e de-
monstrar o compromisso do Pironti Advogados com a ética e a integridade. Os conteúdos 
são compartilhados por e-mail com frequência mensal, de forma objetiva e em legal de-
sign, permitindo a acessibilidade de seus conteúdos, de acordo com o seguinte fluxo: 
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Mai/2022 
“O que é Compliance?” 
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Jun/2022 
“Conflito de Interesses” 
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Jul/2022 
“Assédio Moral” 
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Ago/2022 
“Relacionamento com Agentes Públicos” 
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Set/2022 
“Compliance no Período Eleitoral” 

  



 

 

Sistema de Integridade – Relatório anual – Pironti Advogados 8 

 

Out/2022 
“Proteção de Dados”  
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Nov/2022 
“Brindes, Presentes e Hospitalidades” 

  



 

 

Sistema de Integridade – Relatório anual – Pironti Advogados 10 

 

Dez/2022 
“Retrospectiva” 
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TREINAMENTOS 

Os treinamentos fazem parte da comunicação do escritório e têm o objetivo de reforçar 
assuntos pertinentes ao Sistema de Integridade para os colaboradores do Pironti Advoga-
dos, com temas específicos e de forma periódica. Os treinamentos, no ano de 2022, se-
guiram a seguinte ordem cronológica: 

Abr/2022 

Treinamento Geral de Compliance 

Abertura: Rodrigo Pironti – Sócio Fundador e CEO do Pironti Advogados 

Palestrante: Eduardo Moura – Sócio e, à época, CCO do Pironti Advogados 
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Mai/2022 

Treinamento de Proteção de Dados 

Abertura: Rodrigo Pironti – Sócio Fundador e CEO do Pironti Advogados 

Palestrantes: Eduardo Moura – Sócio e, à época, CCO do Pironti Advogados 
Natanrry Reis – Então Coordenadora de LGPD e DPO do Pironti Advogados 
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Jul/2022 

Treinamento de ESG (Environmental, Social and Governance) 
em parceria com o Grupo Ambiensys 

Abertura e fechamento: Eduardo Moura – Sócio e, à época, CCO do Pironti Advogados 

Palestrante: William Padilha – Gestor de novos negócios no Grupo Ambiensys e 
Diretor da Wehrle do Brasil 

 

Set/2022 

Treinamento de Diversidade e Inclusão 
em parceria com a Aliança Nacional LGBTI+ 

Abertura e fechamento: Rodrigo Pironti – Sócio Fundador e CEO do Pironti Advogados, e 
Eduardo Moura – Sócio e, à época, CCO do Pironti Advogados 

Palestrantes: Toni Reis – Diretor Presidente da Aliança Nacional LGBTI+ e 
Rafaelly Wiest – Diretora Administrativa da Aliança Nacional LGBTI+ 
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Nov/2022 

Treinamento do Canal de Denúncias 

Abertura: Eduardo Moura – Sócio e, à época, CCO do Pironti Advogados 

Fechamento: Mariana Keppen, Sócia Diretora de Compliance e LGPD e CCO do Pironti Advogados 

Palestrante: Paulo Acorroni Jr. – CEO na Ouvidor Digital – Canal de Denúncias 
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SOCIAL 

O escritório Pironti Advogados, em conformidade com as ações de ESG (Environmental, 
Social and Governance), apoia iniciativas de sustentabilidade e responsabilidade social.  

No ano de 2022, o escritório apoiou diversos projetos de responsabilidade social, que en-
volveram parceiros, colaboradores e terceiros, dentre os quais destacamos os abaixo. 

Hospital Pequeno Príncipe 

Localizado em Curitiba, o Pequeno Príncipe é o maior hospital exclusivamente pediátrico 
do Brasil. É um centro de referência no qual se pratica, ensina e pesquisa o que há de mais 
moderno para o diagnóstico e o tratamento de crianças e adolescentes. Ele está entre os 
150 melhores hospitais pediátricos do mundo, ocupando a 112ª posição. 

O escritório apoia os projetos do Hospital Pequeno Príncipe e, em 2022, o Pironti Advo-
gados destinou recursos para a ação “Banco de Projetos”, que reúne necessidades urgen-
tes da instituição para contribuir com a assistência e pesquisa científica de alta qualidade 
para meninos e meninas atendidos pelo hospital. 

Nesse sentido, o Pironti Advogados contribuiu com a aquisição de um freezer industrial 
com capacidade para 1.200 litros, uma vez que hoje o hospital garante alimentação para 
pacientes e acompanhantes, servindo cerca de 3.500 refeições por dia, além de produzir, 
em média, 18 mil mamadeiras e mais de 12 mil frascos de nutrição enteral por mês. 
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Projetos Pro Bono 

O escritório Pironti Advogados atua ativamente junto a organizações sem fins lucrativos, 
com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável. A implantação de Sistemas 
de Integridade e Proteção de Dados são exemplos de iniciativas pro bono desenvolvidos 
pelo escritório que consideram o retorno positivo para a sociedade. 

Aliança Nacional LGBTI+ 

A Aliança Nacional LGBTI+ é uma organização da sociedade civil, pluripartidária e sem fins 
lucrativos. O objetivo do seu trabalho é a promoção e defesa dos direitos humanos e cida-
dania, em especial da comunidade LGBTI+, nos estados brasileiros através de parcerias 
com pessoas físicas e jurídicas. 

A parceria entre o escritório Pironti Advogados e a organização Aliança LGBTI+ tem como 
objeto a Implantação do Sistema de Integridade da entidade. O projeto está no início da 2ª 
fase, representado pela Análise de Maturidade da Aliança Nacional LGBTI+ em relação aos 
temas de ética e integridade. 

IBEJI 

O Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos da Infraestrutura – IBEJI é uma “think tank”, que 
exerce papel estratégico em liderar o pensamento da infraestrutura no Brasil, de maneira 
a implementar ideias e promover articulações para influenciar positivamente aqueles que 
se dedicam ao aprimoramento dos estudos jurídicos da infraestrutura. 
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O Pironti Advogados está, de forma pro bono, implementando o Sistema de Integridade 
do Instituto. O projeto em parceria com o escritório Pironti Advogados está em fase de 
revisão e implementação de políticas de Compliance. 

OAB/PR 

A Ordem dos Advogados do Brasil é a entidade máxima de representação dos advogados 
brasileiros, e a responsável pela regulamentação da advocacia e aplicação do Exame de 
Ordem dos Advogados no país. 

A presente parceria se dá entre o escritório Pironti Advogados e a OAB, Seccional do Pa-
raná, localizada em Curitiba, e tem como objetivo implementar o Sistema de Privacidade e 
Proteção de Dados da instituição, para atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados – 
LGPD. 

Betterfly 

A Betterfly é uma startup que busca melhorar a vida das pessoas com a tecnologia. A 
plataforma integra impacto social, bem-estar e proteção financeira, com o propósito de 
melhorar, proteger e transformar vidas. É a primeira plataforma de benefícios de bem-estar 
que transforma os bons hábitos em doações sociais. 

Cada profissional do escritório Pironti Advogados tem o seu acesso e ele permite que, na 
medida em que os “BetterCoins” forem acumulados, estes sejam revertidos em doações. 
Foram 140 (cento e quarenta) doações realizadas até no ano de 2022, sendo elas: 
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ONG “Water Is Life” 

Projeto: Combater a crise mundial de água. 

Resultado: 8 doações realizadas em 2022 

 

ONG “Hospital Pequeno Príncipe” 

Projeto: Apoiar o tratamento de menores. 

Resultado: 47 doações realizadas em 2022 
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ONG “Ação da Cidadania” 

Projeto: Tudo contra a fome no Brasil 

Resultado: 32 doações realizadas em 2022 

 

ONG “One Tree Planted” 

Projeto: Mais árvores para a América Latina 

Resultado: 21 doações realizadas em 2022 

 



 

 

Sistema de Integridade – relatório anual – Pironti Advogados 20 

 

ONG “Gerando Falcões” 

Projeto: Uma universidade de favela para a favela 

Resultado: 32 doações realizadas em 2022 

 

Pacto Global da ONU 

Em outubro de 2022, o Pironti Advogados assinou a carta de apoio ao Pacto Global da 
ONU para expressar o seu compromisso com os princípios do Pacto nas áreas de direitos 
humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção.  

A partir de então, o Pironti Advogados apoia o Pacto Global da ONU, iniciativa que busca 
alinhar as estratégias organizacionais de empresas aos 10 princípios universais nas áreas 
elencadas.  

O Pacto é a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo, que incentiva o 
desenvolvimento de atividades em alinhamento aos princípios universais de sustentabili-
dade, tomada de ações para apoiar a sociedade e envolve o reporte anual ao Pacto Global 
da ONU sobre nossos esforços contínuos. 
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Tranca Solidária 

No dia 23 de novembro de 2022, o Escritório Pironti Advogados participou do evento be-
neficente Tranca Solidária, em prol do Instituto TMO – Casa Malice, que tem como objetivo 
a arrecadação de fundos para transplantes de Medula Óssea. 
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Políticas 

O ano de 2022 foi marcado pela atualização e revisão das Políticas Internas de Compliance 
do escritório Pironti Advogados, com o objetivo de atualizá-las conforme as necessidades 
identificadas no processo de atualização da Matriz de Riscos. Esse esforço envolveu espe-
cialmente as seguintes políticas: 

I Política de Brindes, Presentes e Hospitalidade;  

II Política de Doações e Patrocínios; 

III Política de Operações Societárias; 

IV Política de Due Diligence; 

V Política de Conflito de Interesses e Transação com Partes Relacionadas; 

VI Política de Gestão de Riscos; 

VII Manual de Gestão de Riscos; 

VIII Política Anticorrupção e Antissuborno; 

IX Política de Relacionamento com Agentes Públicos e Processos Licitatórios; 

X Política de Privacidade; 

XI Política de Contratação de Colaboradores; 

XII Código de Ética e Conduta. 
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O cronograma de atualizações e revisões foi programado de acordo com o Plano de Tra-
balho do Sistema de Integridade do Pironti Advogados. 

Conclusão 

O escritório Pironti Advogados tem o compromisso de promover a ética e a integridade, 
seja externamente, na condução de atividades junto a clientes, parceiros e demais tercei-
ros, seja internamente, no dia a dia dos colaboradores e em todas as ações cotidianas.  

Nesse sentido, o presente Relatório apresentou as principais ações desenvolvidas pelo 
Sistema de Integridade do Pironti Advogados, que buscam concretizar os princípios nor-
teadores do escritório e promover o impacto que almejamos e defendemos. 
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