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1. INTRODUÇÃO

O Programa de Integridade e 
Compliance da REGIUS é estabe-
lecido pelo conjunto de normas, 
condutas, procedimentos e ações 
institucionais voltadas para a pre-
venção, detecção, e remediação de 
fraudes e atos de corrupção, bem 
como a violação ao Código de Con-
duta e Ética e demais políticas de 
integridade da Entidade.

O Programa possui enfoque 
preventivo, que visa à diminuição 
de riscos de corrupção e de atos 
fraudulentos. Caso haja algum des-
vio ou quebra de integridade, o 
Programa deve atuar de maneira a 
identificar, responsabilizar e corrigir 

a falha de maneira célere e eficaz.

São abrangidos pelo Programa 
os membros dos Conselhos Deli-
berativo e Fiscal, a Diretoria Execu-
tiva, os empregados da Entidade, 
membros dos Comitês de Asses-
soramento, bem como estagiários, 
menores aprendizes, fornecedores, 
prestadores de serviços, parceiros 
de negócios ou quaisquer partes 
relacionadas à REGIUS. 

As relações da REGIUS com 
participantes, assistidos, Patrocina-
doras, Instituidoras, administração 
pública e com a sociedade também 
serão orientadas pelo Programa. 
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2. CONCEITOS

Ética: É a parte da filosofia 
dedicada aos estudos dos valores 
morais e princípios ideais do com-
portamento humano perante a so-
ciedade.

Conduta: É uma manifestação 
de comportamento do indivíduo.

Compliance: É o conjunto de 
disciplinas a fim de cumprir e se fa-
zer cumprir as normas legais e re-
gulamentares, as políticas e as dire-
trizes estabelecidas para o negócio 
e para as atividades da entidade, 
bem como evitar, detectar e tratar 
quaisquer desvios ou inconformi-
dades que possam ocorrer.

Integridade: Característica da 
pessoa que é íntegra; qualidade de 
quem é honesto; que é incorruptí-
vel.

Programa de Integridade: O 
Decreto Nº 8.420/2015, que regula-
menta a Lei Anticorrupção, define 
o Programa de Integridade como 
sendo: “o conjunto de mecanismos 
e procedimentos internos de inte-
gridade, auditoria e incentivo à de-

núncia de irregularidades e na apli-
cação efetiva de códigos de ética 
e de conduta, políticas e diretrizes 
com objetivo de detectar e sanar 
desvios, fraudes, irregularidades e 
atos ilícitos praticados contra a ad-
ministração pública, nacional ou 
estrangeira”.

Fraude: Esquema ilícito ou de 
má fé criado para obter ganhos 
pessoais. 

Corrupção: É o oferecimento 
ou obtenção de vantagem indevi-
da, beneficiando uma parte e pre-
judicando imediatamente outra.

Corrupção Passiva: Crime pra-
ticado por funcionário público con-
tra a administração Pública.

Corrupção Ativa: Crime prati-
cado por particular contra a admi-
nistração pública.

Risco à Integridade: Vulnerabi-
lidade institucional que pode favo-
recer ou facilitar práticas de corrup-
ção, fraudes, conflitos de interesse 
etc.
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3. PILARES DO PROGRAMA DE 
INTEGRIDADE E COMPLIANCE

Os pilares do programa têm 
como benefício estabelecer a divi-
são de responsabilidades e priori-
dades.

3.1. Comprometimento e Apoio da 
Alta Administração

Os Conselhos Deliberativo e 
Fiscal e a Diretoria Executiva da RE-
GIUS, por meio do Programa de In-
tegridade e Compliance, assumem 
o compromisso com as melhores 
práticas de governança, transpa-
rência, integridade e respeito, e 
confirmam o seu engajamento na 
disseminação da cultura de com-
pliance, dentro e fora da entidade, 
e o apoio incondicional as ações 
estabelecidas no Plano de Integri-
dade, previamente aprovado pelos 
órgãos estatutários da REGIUS.

3.2. Instância Responsável pelo 
Programa de Integridade e 

Compliance

Por acreditar que a governan-
ça corporativa e os programas de 
compliance estejam intimamente 
relacionados, e que implementar 
e criar as condições de desenvolvi-
mento e manter um efetivo progra-
ma é uma decisão de gestão, a alta 
administração da REGIUS estabele-

ce que a área de Governança e Lo-
gística Interna – GEGOL será a ins-
tância responsável pela elaboração, 
implementação e monitoramen-
to do Programa de Integridade e 
Compliance da entidade.

3.3. Análise de Perfil e Riscos

O Programa de Integridade e 
Compliance da REGIUS tem como 
mecanismo de integridade a análi-
se de perfil da entidade, com vistas 
a obtenção de balizas objetivas que 
auxiliam no mapeamento dos ris-
cos à integridade.

No processo de gestão de riscos 
e controles, a REGIUS utiliza a arqui-
tetura elaborada pelo Committee 
of Sponsorig Organizations of the 
Treadway Commission (COSO) que 
contempla a identificação, mensu-
ração e o tratamento dos riscos dos 
processos de uma Entidade.

A gestão dos riscos é realiza-
da por meio do acompanhamento 
mensal dos atendimentos às nor-
mas legais, procedimentos, pela 
análise dos resultados das avalia-
ções semestrais da matriz de riscos, 
pelo resultado das verificações de 
conformidades e pelo acompanha-
mento mensal da conciliação con-
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tábil e outros mecanismos, e utiliza 
o sistema de gestão baseada em 
risco para mitigação e controle dos 
riscos da Entidade.

A gestão de riscos da REGIUS é 
normatizada por meio da Política e 
do Manual de Riscos, Controles In-
ternos e conformidade, do Proce-
dimento operacional de Gestão de 
Riscos e Controles e no Regimen-
to Interno do Comitê de Gestão de 
Riscos.

A gestão de riscos, controles in-
ternos e conformidade é feita em 
três linhas de defesa para melhor 
estruturar a gestão dos processos 
corporativos e assegurar o cumpri-
mento das diretrizes traçadas na 
Política de Riscos, Controles Inter-
nos e conformidade:

Primeira linha de defesa – Re-
presentada pelas unidades de tra-
balho da REGIUS, sendo seus cola-
boradores os responsáveis diretos 
pela gestão dos riscos e atendi-
mento às normas relacionadas às 
suas atividades, bem como pela 
execução dos controles e pela im-
plementação de medidas preventi-
vas e corretivas para o devido trata-
mento dos riscos. 

Segunda linha de defesa – Re-
presentada pelas áreas responsá-

veis pela gestão de riscos, controles 
internos e compliance, que pos-
suem independência no exercício 
de suas funções. Possui comunica-
ção com os membros da Diretoria 
Executiva, Conselho Deliberativo e 
Conselho Fiscal, com os gestores e 
demais colaboradores da REGIUS. 
Também tem acesso a quaisquer 
informações necessárias para a re-
alização de suas atividades. 

Terceira linha de defesa – Re-
presentada pelo Comitê de Ges-
tão de Riscos, pelo Conselho Fiscal, 
pela auditoria externa e pela Supe-
rintendência de Auditoria da Pa-
trocinadora BRB Banco de Brasília 
S.A, permitindo à Diretoria Execu-
tiva aferir a adequação dos contro-
les e efetividade do gerenciamento 
dos riscos, a confiabilidade das de-
monstrações contábeis e o cumpri-
mento da legislação, normas e re-
gulamentações.

3.4. Estruturação das Regras e 
Instrumentos

Os controles internos defini-
dos no Programa de Integridade e 
Compliance da REGIUS têm por fi-
nalidade a definição de padrões e 
regras claras, que norteiam os seus 
colaboradores e demais partes rela-
cionadas à entidade. 
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3.4.1. Padrões de Ética e de 
Conduta

O Código de Conduta e Ética da 
REGIUS estabelece o conjunto de 
normas que norteiam a condução 
dos negócios da entidade e orien-
tam as ações e relacionamentos 
dos empregados, dirigentes, con-
selheiros (Administrativo e Fiscal), e 
outras partes relacionadas. 

A adesão ao Código de Condu-
ta e Ética deve ser formalizado por 
assinatura do termo de compro-
misso e renovada a cada alteração 
do documento.

A disseminação do conteúdo 
dar-se-á por meio de treinamentos, 
previamente estabelecidos no Pla-
no de Gestão Estratégica de Pesso-
as. 

O Código de Conduta e Ética da 
REGIUS está classificado como do-
cumento institucional, disponibili-
zado para o público interno [intra-
net] e para o público externo [site].

3.4.2. Normas e Políticas Internas

Além do Código de Conduta e 
Ética, a REGIUS possui em seu arca-
bouço as políticas e os normativos 
de integridade relacionados:

• Política de Governança Corporati-
va;
• Política de Comunicação institu-
cional;
• Política de Prevenção à Lavagem 
de Dinheiro e ao Financiamento do 
Terrorismo;
• Política de Privacidade;
• Política de Riscos, Controles Inter-
nos e Conformidade;
• Política de Segurança da Informa-
ção [PSI];
• Plano de Integridade;
• Manual de Gestão do Canal de Éti-
ca.

3.4.3. Comunicação e 
Treinamento

A REGIUS adota estratégias de 
comunicação e treinamento para a 
promoção da cultura de integrida-
de, que estão previamente defini-
das no plano de comunicação, no 
plano de integridade e no plano de 
gestão  estratégica de pessoas da 
Entidade.

3.4.4. Canal de Ética

A REGIUS reconhece a impor-
tância de manter um canal de fácil 
acesso e confiável para o recebi-
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mento de relatos de ações que es-
tão em desacordo com as normas 
e as políticas de integridade da En-
tidade. 

O Canal de ética da REGIUS é 
direcionado a todos que, de boa-fé, 
relatarem atos de fraude, corrup-
ção, má conduta ou quaisquer ou-
tros assuntos que violem os norma-
tivos e as políticas de integridade da 
Entidade, bem como para recebi-
mento de dúvidas ou sugestões de 
condutas consideradas antiéticas 
ou que violem os princípios éticos e 
padrões de conduta e/ou legislação 
vigente.

O canal é provido por empre-
sa terceirizada e especializada. O 
manifestante pode permanecer no 
anonimato, se assim desejar. Além 
disso, a REGIUS garante o sigilo, a 
confidencialidade, a proteção e a 
não retaliação aos denunciantes de 
boa-fé.

O Canal de Ética da REGIUS é 
divulgado interna [intranet] e exter-
namente [site].

Todas as manifestações serão 
devidamente apuradas e conduzi-
das com independência em relação 
à hierarquia organizacional, com 

base nos conceitos de integridade, 
imparcialidade, confidencialidade 
e sigilo.

Também poderão ser manifes-
tadas as denúncias diretamente 
ao Comitê de Ética e Disciplina da 
REGIUS ou ao superior hierárquico, 
que serão apuradas com o mesmo 
tratamento do Canal de Ética, pre-
valecendo a segurança, a impar-
cialidade, a confidencialidade, a 
integridade, a proteção e a não re-
taliação.

Os procedimentos do Canal de 
Ética estão definidos no Manual de 
Gestão do Canal de Ética.

3.4.5. Medidas Disciplinares

Serão aplicadas as medidas dis-
ciplinares, previstas no Regimento 
do Comitê de Ética e Disciplina da 
REGIUS, independentemente de 
grau hierárquico, em decorrência 
de violação das regras de integrida-
de.

O Comitê de Ética e Disciplina 
- COMED é o responsável pela apli-
cação das medidas disciplinares 
devendo encaminhar a decisão ao 
Conselho Deliberativo da Entidade 
para conhecimento e deliberação.
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3.4.6. Ações de Remediação

A detecção de atos ilícitos será 
realizada por meio do canal de éti-
ca, pelos resultados de monitora-
mento do Programa, pelas investi-
gações internas e constatações das 
auditorias.

O Manual de gestão do Canal 
de Ética estabelece as responsabili-
dades para recebimento, apuração 
e aplicação das medidas disciplina-
res, além de outros procedimentos 
que estão de acordo com os códi-
gos de condutas e normativos in-
ternos da Entidade.

A REGIUS possui em sua estru-
tura o Comitê de Gerenciamento 
de Crise e de Imagem responsável 
pela comunicação às autoridades 
competentes sobre a ocorrência de 
atos lesivos e a cooperação no for-
necimento de informações e escla-
recimentos de dúvidas em eventual 
processo administrativo de respon-
sabilização.

3.5. Monitoramento do Programa 
de Integridade e Compliance

O monitoramento do Progra-
ma de Integridade e Compliance da 
REGIUS dar-se-á por meio do plano 
de integridade que será revisado 
anualmente, e que tem como obje-
tivo rever as ações do Programa.

A coleta e análise de informa-
ções obtidas por meio dos resulta-
dos do Sistema de Gestão Baseado 
em Riscos – SGBR, das denúncias 
recebidas e dos relatórios de gestão 
do Programa serão utilizadas para 
o aprimoramento do Programa.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Programa de Integrida-
de e Compliance da REGIUS foi 
elaborado e fundamentado na 
Lei nº 12.846/2013, no Decreto nº 
8.420/2015, na Lei 6.112/2018 e na 
Lei 6.308/2019, além de observar 
o disposto na Resolução CMN nº 
4.661/2018.

Este Programa entrará em vi-
gor a partir da aprovação pelo Con-
selho Deliberativo.
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