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01. APRESENTAÇÃO

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba (ISCMC), 
fundada em 09 de junho de 1852, é uma entidade sem fins 
lucrativos, reconhecidamente de assistência social, de caráter 
beneficente e de direito privado, inspirada nos preceitos da 
Religião Católica Apostólica Romana, e tem, como sua finalidade 
principal, organizar e manter serviços hospitalares e de 
beneficência para o estabelecimento de assistência à saúde e 
bem-estar social.

Com sólida experiência construída em mais de 140 anos, a 
Entidade vem conquistando ascendentemente seu espaço na 
assistência social, médico-hospitalar, cultural e de ensino e 
pesquisa à população de Curitiba, do Paraná e de outros Estados. 

Em abril de 2017, em busca da promoção de sua sustentabilidade 
e perenidade, a gestão da ISCMC passou a ser compartilhada com 
a PRÓ-SAÚDE – Associação Beneficente de Assistência Social e 
Hospitalar, estatutariamente reconhecida na condição de 
“entidade-irmã”, fato que modificou sua estrutura operacional. 

Desde então, dentre as inúmeras ações promovidas, foi 
implementado o Departamento de Compliance, para adoção de 
mecanismos asseguradores da gestão ética e transparente em 
todos os níveis hierárquicos e em todos os campos de atuação.  

O comprometimento da ISCMC com a integridade nas suas 
relações, a partir dos princípios éticos e cristãos, serviram de base 
para elaboração do presente Manual de Compliance, contendo 
elementos básicos de conduta aplicáveis a quaisquer um de seus 
integrantes.
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Tal instrumento servirá como apoio às diferentes áreas gerenciais, 
operacionais e administrativas da organização para melhor e 
correta condução e elaboração de controles internos e 
documentos norteadores da prevenção, detecção e mitigação de 
situações desconformes não previstas.

Submetido ao Conselho de Administração, o Manual de 
Compliance é colocado à disposição de todos seus 
administradores, colaboradores de todas as unidades e em todos 
os níveis hierárquicos, bem como aos parceiros e associados e 
quaisquer pessoa que atue em nome da Entidade. 

O rigoroso respeito às disposições deste Manual deve ser 
compromisso permanente para que a qualidade dos serviços de 
excelência prestados pela ISCMC seja mantida, de forma a 
contribuir cada vez mais para o aprimoramento dos serviços de 
assistência à saúde no Brasil. 

Dom Carmo João Rhoden
                                                                                Presidente do Conselho de 

Administração
                                                                                            Provedor da ISCMC 
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1.FUNDAMENTOS TEÓRICOS

1.1. COMPLIANCE E PROGRAMA DE INTEGRIDADE 

O compliance se resume a um mecanismo de cumprimento de 
leis, normas internas e externas, que servem como proteção 
contra desvios de conduta a fim de assegurar a conformidade do 
funcionamento da organização a tais dispositivos e aos padrões 
éticos desejáveis. 

Com o advento da Lei 12.846/13 – Lei Anticorrupção e do Decreto 
8.420/15 que a regulamentou, as organizações tiveram a 
necessidade premente de estruturação de mecanismos e 
procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à 
denúncia de irregularidades, com aplicação efetiva dos códigos 
de ética e de conduta, políticas e diretrizes para detectar e sanar 
atos ilícitos, sob pena de imposição de sanções severas às pessoas 
jurídicas que incorrerem na prática de atos contra a 
administração pública. A adoção de um Programa de 
Integridade efetivo passou-se, portanto, a ser indispensável à 
prevenção de tais riscos.

Nas palavras de Wagner Giovanini , a implementação desse 
programa implica na transposição de barreiras pelas empresas:

Com o propósito de colaborar de modo definitivo para o 
progresso do país nas questões anticorrupção, as corporações 
precisam quebrar barreiras na busca de integridade e não se 
acomodarem só com o cumprimento das leis. O alvo agora 
configura-se em ‘fazer o certo sempre, independentemente da 
legislação, códigos e normas’ e não apenas em ‘estar compliant’.

 GIOVANINI, Wagner. Programas de compliance e anticorrupção: importância e elementos essenciais. in  SOUZA, Jorge Munhós de. 
Lei anticorrupção e temas de compliance. Organizadores Jorge Munhós de Souza e Ronaldo Pinheiro de Queiroz – 2. ed. rev., ampl. e 

atual. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016. p. 458
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 INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA. Guia das Melhores Práticas para Organizações 
do Terceiro Setor: Associações e Fundações. São Paulo, SP: IBGC, 2016. 

O Programa de Integridade servirá como instrumento de apoio 
aos colaboradores para a adoção de certos padrões de conduta 
ética e transparente, bem como aos gestores durante o processo 
de tomada de decisões.  Com foco na prevenção, o programa 
permite uma maior mitigação dos riscos de corrupção e atos 
ilícitos, e, em caso de eventual desvio de conduta ou 
conformidade, atua de maneira a detectar e corrigir os erros de 
forma mais efetiva.

1.1.1. PROGRAMA DE INTEGRIDADE NAS ORGANIZAÇÕES DO 
TERCEIRO SETOR 

O Terceiro Setor é composto por Organizações da Sociedade Civil, 
pessoas jurídicas de direito privado, constituídas sob a forma 
jurídica de associação ou fundação, como descrito no art. 44, 
incisos I e III do Código Civil e regidas pela Lei 13.019/2014.

Portanto, ao assumirem a forma de associação, submetem-se à 
Lei 12.846/2013, A legislação, inclusive, ao dispor sobre a 
responsabilização administrativa e civil das pessoas jurídicas pela 
prática de atos contra a administração pública, estabeleceu, 
como critério de dosimetria de eventuais sanções, a existência de 
um Programa de Integridade dentro de empresas e instituições.
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As organizações de sociedade civil, embora tenham origem 
privada, possuem objetivos estatutários de interesse público ou 
associativo, com atividades voltadas para a promoção humana e o 
bem-estar social, nas quais, inclusive, devem observância às leis e 
normas vigentes aplicadas ao seu campo de operação, 
acompanhada da prestação de contas a todas as partes 
interessadas (stakeholders).
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Nesse contexto, a mencionada Lei claramente se aplica às 
organizações que compõem o Terceiro Setor, como é o caso da 
ISCMC.

1.1.2. BENEFÍCIOS DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE
 
Um Programa de Integridade efetivo somente pode ser realizado 
com adoção de boas práticas e com uma gestão transparente. 
Desse modo, a implantação desse Programa irá contribuir em 
diversos aspectos, dentre eles:

 Disseminação da cultura de conformidade em toda a 
organização;

 Mitigação dos riscos com atuação focada em práticas de 
prevenção; 

 Definição das funções e alçadas para adequada segregação 
e melhoria dos níveis de governança corporativa;

 Atingimento dos objetivos estratégicos;

 Fortalecimento da credibilidade da Instituição;

 Treinamento e comunicação; e

 Monitoramento contínuo

Também não se pode deixar de mencionar que o cumprimento 
do Programa de Integridade pode atrair novos parceiros e 
investidores que adotam o Compliance na condução de seus 
negócios. Tais organizações prezam pela integridade e 
transparência e buscam sempre procurar parceiros com a mesma 
ideologia. 
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1.2. PRINCIPAIS ASPECTOS DA LEI N.º 12.846/2013 E DO 
DECRETO N.º 8.420/2015 

A Lei n.º 12.846/2013 foi publicada para tratar, dentre seus diversos 
dispositivos, da criação de um Cadastro Nacional de Empresas 
Punidas – CNEP, da valorização dos programas de integridade, da 
introdução do acordo de leniência, assim como da 
responsabilidade objetiva, administrativa e civil às pessoas 
jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública, 
nacional ou estrangeira.

De acordo com seu artigo primeiro, as pessoas jurídicas poderão 
ser sancionadas nos âmbitos administrativo e civil pela prática de 
atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, 
independentemente da aferição de dolo ou culpa. Ou seja, basta 
a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta infratora 
praticada por seu representante e comprovação da 
materialidade do ato para que a empresa seja responsabilizada. 

Por essa sistemática, ainda que a pessoa jurídica tenha condutas 
e cautelas adequadas contra atos de corrupção de seus 
dirigentes, funcionários, representantes e demais parceiros, na 
hipótese de ocorrência da prática ilícita e do benefício da pessoa 
jurídica por tal prática, esta poderá ser condenada às sanções 
impostas pela Lei Anticorrupção. 

Isto porque, se as ações praticadas pela pessoa jurídica não forem 
efetivas para anticorrupção, os atos praticados, ainda que com 
boa vontade, serão inadequados ou ineficazes.
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Nesse sentido, tal responsabilidade foi adotada pela lei para que 
as pessoas jurídicas desenvolvam programas efetivos de 
integridade, atribuindo, portanto, alto risco de prejuízos.

Cabe ressaltar que, do ponto de vista legal, nada impede ao 
legislador ordinário dar tratamento jurídico-punitivo mais ou 
menos rigoroso às pessoas jurídicas, sendo o nexo causal 
elemento indispensável para sua condenação, levando-se em 
conta o grau de culpabilidade desta para dosimetria das sanções. 

Por essa razão, destaca-se que o Compliance e um Programa de 
Integridade efetivo podem representar a exclusão da 
responsabilidade da alta direção e, ainda, uma excludente do 
nexo de causalidade entre a operação autorizada da organização 
e eventual ato individual ilícito. 

Assim, demonstrada a ausência de nexo de causalidade entre a 
ação isolada do agente corrupto com a pessoa jurídica em si, não 
há que se falar em responsabilidade. 

Nesse sentido, no que se refere à responsabilização objetiva da 
pessoa jurídica, o Programa de Integridade contribui tanto 
sentido de dificultar o ato de corrupção em si, vez que há um 
direcionamento de conduta que deve ser seguido por todos os 
integrantes da organização, quanto no sentido de impedir a 
responsabilidade da organização e de sua alta gestão em 
qualquer ato ilícito praticado por seus integrantes.
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No que se refere ao Decreto nº 8.420/2015, esse estabelece 
padrões mínimos de avaliação acerca da eficácia do Programa de 
Integridade, conforme se verifica:

Art. 42.  Para fins do disposto no § 4º do art. 5º, o programa de 
integridade será avaliado, quanto a sua existência e aplicação, de 
acordo com os seguintes parâmetros:
I - comprometimento da alta direção da pessoa jurídica, 
incluídos os conselhos, evidenciado pelo apoio visível e 
inequívoco ao programa;
II - padrões de conduta, código de ética, políticas e 
procedimentos de integridade, aplicáveis a todos os 
empregados e administradores, independentemente de cargo 
ou função exercidos;
III -  padrões de conduta, código de ética e políticas de 
integridade estendidas, quando necessário, a terceiros, tais 
como, fornecedores, prestadores de serviço, agentes 
intermediários e associados;
IV - treinamentos periódicos sobre o programa de integridade;
V - análise periódica de riscos para realizar adaptações 
necessárias ao programa de integridade;
VI - registros contábeis que reflitam de forma completa e precisa 
as transações da pessoa jurídica;
VII - controles internos que assegurem a pronta elaboração e 
confiabilidade de relatórios e demonstrações financeiros da 
pessoa jurídica;
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VIII - procedimentos específicos para prevenir fraudes e ilícitos 
no âmbito de processos licitatórios, na execução de contratos 
administrativos ou em qualquer interação com o setor público, 
ainda que intermediada por terceiros, tal como pagamento de 
tributos, sujeição a fiscalizações, ou obtenção de autorizações, 
licenças, permissões e certidões;
IX - independência, estrutura e autoridade da instância interna 
responsável pela aplicação do programa de integridade e 
fiscalização de seu cumprimento;
X - canais de denúncia de irregularidades, abertos e 
amplamente divulgados a funcionários e terceiros, e de 
mecanismos destinados à proteção de denunciantes de boa-fé;
XI - medidas disciplinares em caso de violação do programa de 
integridade;
XII - procedimentos que assegurem a pronta interrupção de 
irregularidades ou infrações detectadas e a tempestiva 
remediação dos danos gerados;
XIII - diligências apropriadas para contratação e, conforme o 
caso, supervisão, de terceiros, tais como, fornecedores, 
prestadores de serviço, agentes intermediários e associados;
XIV - verificação, durante os processos de fusões, aquisições e 
reestruturações societárias, do cometimento de irregularidades 
ou ilícitos ou da existência de vulnerabilidades nas pessoas 
jurídicas envolvidas;
XV - monitoramento contínuo do programa de integridade 
visando seu aperfeiçoamento na prevenção, detecção e 
combate à ocorrência dos atos lesivos previstos no art. 5o da Lei 
no 12.846, de 2013; e
XVI - transparência da pessoa jurídica quanto a doações para 
candidatos e partidos políticos. 
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Há, portanto, o estabelecimento de requisitos que devem ser 
considerados pelas pessoas jurídicas na implementação de um 
Programa de Integridade. 

Além das previsões do ordenamento jurídico brasileiro, existem 
mecanismos de certificação elaborados por organizações 
internacionais responsáveis pelo estabelecimento de padrões 
mínimos que enumeram requisitos capazes de atestar a 
efetividade do programa de integridade, é o caso, por exemplo, 
da ISO 37001:2016, norma originalmente elaborada pela 
International Organization for Standardization e transladada 
para o Brasil pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – 
ABNT, que aborda a implementação, manutenção e 
aperfeiçoamento de um sistema de gestão antissuborno, ao 
mesmo passo a ISO 19600:2014, também elaborada pela 
International Organization for Standardization e transladada 
para o Brasil pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – 
ABNT aborda diretrizes para o sistema de gestão de compliance 
. 

Cumpre observar que as normas relativas ao Programa de 
Integridade, especialmente a Lei n.º 12.846/2013 e o Decreto n.º 
8.420/2015, devem ser interpretadas no sentido de conciliar os 
seus mandamentos com o regime jurídico das organizações da 
sociedade civil.
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2.PILARES DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

2.1.1.Engajamento e comprometimento da alta administração

Em relação ao engajamento da alta administração, conhecido 
também como “tone of the top”, esse elemento do compliance 
está ligado à necessidade de a alta direção e lideranças da pessoa 
jurídica aderir ao Programa de Integridade apoiando, promovendo, 
divulgando e fomentando a comunicação sobre a necessidade de 
manutenção e observância de preceitos éticos para resguardar a 
integridade da empresa e dos seus colaboradores. É o 
comprometimento das lideranças da organização que 
demonstrará aos demais funcionários a seriedade do programa. 
Nas palavras de Wagner Giovanini :

A liderança ocupa posição de destaque desde a introdução 
do programa e, por seu intermédio, o compliance penetra na 
cultura da organização. Assim, a Alta Direção deve 
desempenhar a função de patrocinadora da iniciativa, 
permanecendo como alvo de maior atenção dos 
funcionários, sendo seus atos “imitados” naturalmente, por 
admiração, por sinais de lealdade, por receio ou por qualquer 
razão. Comprova-se, dessa maneira, a importância do “walk 
the talk”, ou seja, fazer na prática aquilo que prega. 

  GIOVANINI, Wagner. Programas de compliance e anticorrupção: importância e elementos essenciais. in SOUZA, Jorge 
Munhós de. Lei anticorrupção e temas de compliance. Organizadores Jorge Munhós de Souza e Ronaldo Pinheiro de 

Queiroz – 2. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016. p. 460
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Importante ressaltar que o comprometimento da alta direção 
pode ser demonstrado através de ações simples como participação 
e apoio nas etapas de implementação do programa, promoção e 
exigência de treinamentos, participação ativa e imparcial na 
identificação de condutas potencialmente lesivas,
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dentre outras condutas que demonstrem não apenas a adesão 
formal ao Programa de Integridade, mas que deixem 
transparecer – e assim possam demonstrar – o verdadeiro 
comprometimento com a integridade e com a ética.

2.1.2  Avaliação de riscos

A avaliação de riscos é umas das etapas mais relevantes do 
Programa de Integridade, consiste na organização desenvolver 
esse mapeamento respeitando a particularidade do negócio, 
considerando o tamanho, mercado e cultura organizacional à 
qual está inserida. 

Mapear tais riscos significa identificar e analisar, do ponto de vista 
do Compliance, os impactos e probabilidades da prática de 
inconformidades ou atos ilícitos, que podem estar presentes no 
exercício das atividades desempenhadas, inclusive com o 
relacionamento com terceiros, parceiros de negócio e entes 
públicos.

Entre as categorias de riscos de Compliance, citadas pelo IBGC, 
destacam-se:

• Corrupção e suborno;
• Práticas anticoncorrenciais;
• Assédio moral e sexual;
• Abuso de autoridade;
• Discriminação;
• Desrespeito a direitos humanos e trabalhistas;
• Divulgação indevida de informações;
• Conflito de interesses;
• Roubos e desfalques;
• Fraudes contábeis;
• Lavagem de dinheiro;
• Impactos socioambientais;
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A criação de controles somente será possível com o 
conhecimento dos processos e áreas mais sensíveis a desvios, 
fraudes e corrupção. Trata-se, portanto, de uma atuação 
preventiva com identificação de responsáveis e de planos de 
ação necessários.

2.1.3 Políticas e Procedimentos

A principal política a ser adotada pelo Departamento de 
Compliance será o Código de Ética e  Conduta.
 Esse Código irá definir os princípios éticos, valores e diretrizes de 
comportamentos adequados, principalmente em relação aos 
processos mais críticos do negócio. Representa, portanto, a 
formalização das expectativas a respeito do comportamento e 
da conduta dos integrantes.
 Além do Código de Ética e  Conduta, as políticas institucionais, 
manuais e instruções de trabalho também são documentos 
fundamentais de um Programa de Integridade, pois servem 
como instrumentos de controle de riscos ao estabelecer regras 
de atuação e a forma na qual os diferentes departamentos 
devem se relacionar com os órgãos públicos, parceiros, terceiros, 
dentre outros. 

2.1.4 Comunicação e treinamento

As principais políticas de Compliance definidas pela organização 
precisam estar acessíveis a todos os interessados, com linguagem 
clara e amplamente divulgadas. 
O investimento de comunicação e treinamento serve para 
conscientizar toda a cadeia de valor da organização sobre a 
cultura do Compliance. Tal etapa é fundamental para a 
efetividade do sistema, pois permite dar ciência a todos sobre o 
Código de Ética e Conduta e demais políticas internas, inclusive 
ter controle dos colaboradores que participaram e atestaram o 
conhecimento das políticas.
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Nessa etapa, o Departamento de Compliance atua em 
colaboração com as diversas áreas para estabelecer um plano de 
atuação a fim de treinar os colaboradores, administradores e 
partes interessadas.

Cabe à Diretoria propor e ao Conselho de Administração aprovar 
o Código de Ética e Conduta, e a ambos promover, disseminar e 
monitorar sua adoção em todos os níveis da organização, 
fortalecendo a integridade e identidade da organização. 
Além do Código de Ética e Conduta, existem outras políticas 
internas e procedimentos que servem de regras para situações 
específicas. Essas políticas poderão ser elaboradas a depender da 
necessidade inerente ao negócio e do plano de ação da ISCMC, 
devendo estar consistentes com o referido Código. Diferentes 
temas podem ser abordados, como o relacionamento com 
fornecedores, integração para prestador de serviço terceirizado, 
recebimento de doações, manual do paciente, manual de 
proteção de dados, etc. 

2.1.5 Auditoria e Monitoramento

A auditoria refere-se à verificação do cumprimento dos 
procedimentos adotados pela ISCMC e fiscalização das medidas 
de mitigação dos riscos já identificados. Ao lado das políticas e 
demais documentos institucionais, atua como controle para 
prevenção das irregularidades ou inconformidades e garantia de 
cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis às atividades 
institucionais.

O monitoramento serve para contribuir com a melhoria contínua 
do sistema de Compliance. Diz respeito a avaliação da 
adequação e do cumprimento das políticas e procedimentos 
instituídos, com a possível mensuração do grau de adesão por 
parte da organização.
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Trata-se, portanto, de um processo de avaliação constante de 
identificação de possíveis falhas no cumprimento do Programa 
de Integridade. Essa avaliação poderá ser feita pela ISCMC de 
forma independente, realizada por terceiros, Conselho de 
Administração, auditoria interna ou qualquer outro agente capaz 
de mensurar os resultados desejados e, se preciso, fazer as 
devidas correções quanto as estratégias a serem adotadas pela 
organização.
 
2.1.6 Canal de Denúncias

Importante ferramenta para captação dos problemas e ciência 
das irregularidades. Esse canal representa um complemento ao 
Código de Ética e Conduta, voltado para o público interno e 
externo à organização.

De acordo com o Decreto 8.420/15, a organização deve adotar 
políticas que garantem o anonimato, caso seja do interesse do 
denunciante, o sigilo e a confidencialidade das informações para 
proteger o denunciante de boa-fé e impedir quaisquer medidas 
de retaliação. 

Todas as denúncias, independente da categoria do risco, devem 
ser investigadas, sendo obrigatória a resposta ao denunciante. 

2.1.7 Investigação e Reporte

Trata-se do estabelecimento de uma política para condução de 
investigações internas de irregularidades.
Tais investigações serão de responsabilidade do Departamento 
de Compliance, com atuação independente e isenta de conflito 
de interesses, sendo levado à ciência do Departamento Jurídico 
os casos de assédio moral e ao Comitê de Integridade os casos de 
suspeição e impedimento.
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Nos casos de investigação interna, dependendo do assunto a ser 
investigado, o Departamento de Compliance poderá 
demandar outras áreas para análises e elaboração de relatórios 
técnicos. 

A conclusão da investigação pode resultar em diversas 
recomendações, dentre elas:

• Aplicação de medidas disciplinares e/ou afastamento 
temporário dos indivíduos envolvidos na ocorrência; 
• Ações de aprimoramento, para evitar a reincidência do 
problema e ocorrência de novos incidentes;
• Cessação completa das atividades objeto da investigação; 
• Comunicação espontânea dos fatos às autoridades; e
• Coleta de dados e informações para subsidiar uma 
colaboração com a administração pública. 

As sanções são sugeridas e recomendadas pelo Departamento 
de Compliance para posterior aprovação do Conselho de 
Administração.

Para a correta aplicação das sanções, deve-se sempre observar 
os princípios do contraditório e ampla defesa, com respeito à 
intimidade e a privacidade. 

O Departamento de Compliance precisa dar reporte ao 
Conselho de Administração sobre qualquer questão 
relacionada ao Programa de Integridade, bem como ao Código 
de Ética e Conduta que possibilite o monitoramento e avaliação 
do sistema.
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2.1.8. Due diligence de terceiros

O processo de due diligence de terceiros e parceiros de negócios 
são procedimentos que consistem desde a identificação, 
classificação, até o monitoramento dos contratos firmados e 
servem como uma importante etapa do cumprimento do 
Programa de Integridade. 

Tratam-se de procedimentos de diligência mínima 
recomendados para a contratação e renovação dos contratos 
proporcionais aos riscos dos terceiros, pela natureza dos serviços 
prestados.  



3. DAS RESPONSABILIDADES

3.1 COMPROMISSO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Conselho de Administração se compromete com o 
estabelecimento, implementação, manutenção e melhoria 
contínua de um Programa de Integridade, assegurando que ele 
será implementado, mantido e analisado criticamente para 
tratar, adequadamente, da integridade.

Assim, assegura-se:

1. A disponibilização de recursos, bem como sua adequada 
alocação, para a implantação e operação eficaz do Programa de 
Integridade;
2. Que a estratégia da organização e a política de integridade 
estão alinhadas ao referido Programa de Integridade;
3. Que o Programa de Integridade está apropriadamente 
concebido para alcançar seus objetivos;
4.  A integração dos requisitos do Programa de Integridade aos 
processos da organização;
5. A supervisão sobre a implementação do Programa de 
Integridade e sua eficácia, bem como a análise crítica, a intervalos 
planejados, das informações sobre a sua operação;
6.  A comunicação interna e externa sobre a importância de uma 
gestão anticorrupção eficaz;
7. O apoio aos integrantes da gestão do Programa de Integridade;
8. A promoção de uma cultura de Compliance dentro da 
organização;
9. A promoção da melhoria contínua do Programa de 
Integridade;
10. O encorajamento ao uso dos canais de denúncias, bem como 
a garantia da inexistência de represálias.
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3.2 COMPETÊNCIAS DO RESPONSÁVEL DO DEPARTAMENTO 
DE COMPLIANCE 

Prerrogativas do Gerente de Compliance:
- Autonomia;
- Independência;
- Orçamento próprio;

Funções e responsabilidades do Gerente de Compliance:

• Gerir recursos financeiros e humanos necessários, bem 
como constituir equipe própria e suficiente para o desempenho 
das atividades;
• Implantar o Programa de Integridade planejado;
• Reportar o desempenho do Programa de Integridade ao 
Conselho de Administração em frequência predeterminada;
• Promover melhoria contínua do Programa de 
Integridade;
• Supervisionar o cumprimento do Código de Ética e de 
Conduta e dos Manuais a serem implantados e que compõem o 
Programa de Integridade;
• Aconselhar e orientar os colaboradores quando houver 
dúvidas acerca do Programa de Integridade, diretamente ou 
mediante suporte de equipe própria ou de outros colaboradores 
ou terceiros;
• Identificar falhas e descumprimento dos procedimentos 
e condutas que compõem o Programa de Integridade;
• Liderar investigações quanto ao eventual 
descumprimento dos procedimentos e condutas que 
compõem o Programa de Integridade;
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• Coordenar e apoiar durante todo o mandato o 
treinamento de Compliance oferecido aos colaboradores da 
Organização;
• Analisar, conforme o caso, o desempenho dos 
colaboradores e fornecedores informado nos relatórios de 
compliance para estabelecer as investigações necessárias;
• Sugerir, a quem competir, medidas relacionadas ao tema 
da gestão de pessoas, bem como sobre a aplicação de sanções no 
caso de descumprimento do Programa de Integridade;
• Reportar, por meio de acesso direto ao Conselho de 
Administração, qualquer questão relacionada ao Programa de 
Integridade;
• Acompanhar toda e qualquer solicitação de informações 
por Órgãos de Controle em face da organização, sendo que, sem 
prejuízo das atribuições dos representantes legais da organização, 
cada solicitação deverá ser apurada e monitorada a fim de 
promover a lisura do procedimento de levantamento interno e 
encaminhamento do quanto requisitado.
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4.1   ABRANGÊNCIA
 
De acordo com o IBGC (Instituto Brasileiro de Governança 
Corporativa) , governança corporativa é o sistema pelo qual as 
empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e 
incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, 
conselho de administração, diretoria e órgãos de fiscalização e 
controle e demais partes interessadas. 

As boas práticas de governança corporativa convertem princípios 
básicos em recomendações objetivas, alinhando interesses com a 
finalidade de preservar e otimizar o valor econômico de longo 
prazo da organização, facilitando seu acesso a recursos e 
contribuindo para a qualidade da gestão da organização, sua 
longevidade e o bem-comum.” Portanto, possui o objetivo de 
evitar o conflito de interesses e regularizar as práticas existentes 
para garantia da credibilidade da organização e o pleno 
cumprimento do seu objeto social.

Ao passo que o compliance refere-se à prática de agir em 
conformidade com as diretrizes estabelecidas na legislação, 
cumprindo com as leis e normas internas e externas inerentes ao 
negócio, sendo essencial para sustentabilidade da governança 
corporativa. 

Ambos os conceitos estão alinhados ao aprimoramento da 
imagem institucional, mantendo postura ética, transparente e 
compromissada com a eficiência, eficácia e qualidade do 
relacionamento com as partes interessadas. 

4.GOVERNANÇA E COMPLIANCE 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA. Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa,
São Paulo, SP: IBGC, 2015.
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O objetivo da governança corporativa da ISCMC é alcançar 
padrões de  excelência em suas atividades, orientando as 
questões que possam influenciar, significativamente, a relação 
entre os seus administradores, qualificados como Conselheiros 
Administrativos, Conselheiros Fiscais e Executivos com os grupos 
de Funcionários, Contratados, Sociedade e Órgãos Fiscalizadores 
afins, a partir do compromisso na busca constante pelo 
aprimoramento do seu desempenho, além de assegurar que os 
interesses e atitudes desses administradores estejam alinhados 
com os objetos de seu Estatuto Social.

Todas as atividades realizadas na ISCMC serão regidas por 
Políticas, Manuais Institucionais, Manuais Técnicos e Instruções de 
Trabalho. Dentre as principais normas gerais internas a serem 
estabelecidas pela governança corporativa, pode-se citar as 
seguintes:

• Código de Ética e Conduta 
• Política de Governança Corporativa
• Política de Gestão de Pessoas
• Política de Viagens
• Política de Captação de Recursos
• Política de Tecnologia da Informação
• Política de Comunicação
• Política de Compras e Contratação de Obras e Serviços
• Política de Participação em Processos de Concorrência
• Política de Segurança do Paciente
• Política da Qualidade
• Política de Gestão Orçamentária e Custos
• Política de Gestão Contábil
• Política de Gestão Financeira
• Política de Controladoria 
• Política de Compliance
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Desta forma, tais instrumentos contribuem para o cumprimento 
da missão proposta e o alcance das expectativas em relação à 
atuação eficaz e responsável necessária para a condução das 
atividades, relacionamentos (internos e externos) e a gestão 
propriamente dita, com base no Código de Ética e Conduta, 
estando atrelados ao presente Manual de Compliance da ISCMC. 

4.2   DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS 
INSTITUCIONAIS RELATIVOS ÀS INVESTIGAÇÕES E 
SINDICÂNCIAS

4.2.1 MANUAL DE INVESTIGAÇÕES INTERNAS
Este manual tende a estabelecer as diretrizes relacionadas à 
recepção, colheita de informações, investigação e tratamento de 
denúncias noticiadas ao Departamento de Compliance e demais 
setores da ISCMC, mediante canal de denúncias e processo de 
investigação interna.

Canal de Denúncias

O canal de denúncias deverá servir como forma de comunicação 
estabelecida pela organização para que colaboradores, terceiros e 
membros da comunidade em geral possam reportar 
(anonimamente ou não) condutas antiéticas praticadas por 
agentes da organização, como fraude, corrupção, assédio e 
conflito de interesses, entre outros. Em suma, é um canal para que 
sujeitos possam apontar riscos à organização. Este tem a função 
de ser uma ferramenta de monitoramento contínuo de eventos 
de desvios de conduta e violações normativas em geral, inclusive 
as abordadas pelo Código de Ética e Conduta da ISCMC e as 
demais disposições internas (Manuais Institucionais, Políticas 
Corporativas, etc.).

24



M a n u a l  d e  C o m p l i a n c e

O canal de denúncias deve prezar pelos seguintes elementos:

(i.) respeito à privacidade do denunciante; e
(ii.) administração sigilosa de dados pessoais.
Não há forma pré-estabelecida para o canal de denúncias, 
ficando a cargo da organização determinar os meios de 
comunicação mais viáveis para tal operação, podendo ser 
oferecido nas seguintes formas:
(i.) virtual, por meio de página na Internet;
(ii.) telefônico, preferencialmente por meio gratuito (0800);
(iii.) SMS e aplicativos de troca de mensagens de texto;
(iv.) e-mail; e 
(v.) caixa postal
Recomenda-se a adoção de, no mínimo, 2 (duas) das 
modalidades acima descritas, priorizando-se as duas primeiras 
opções, sempre que possível, com vistas a ampliar sua 
acessibilidade. Ademais, destaca-se que o canal de denúncias não 
precisa ser operado diretamente pela Entidade, sendo possível a 
contratação de prestador de serviços especializado para a 
execução dessa atividade. 
O canal de denúncias deve instaurar procedimentos que:
(i.) incentivem e permitam que sejam relatadas de boa-fé as 
suspeitas ou os atos reais de corrupção ou mesmo qualquer 
violação ou fragilidade do Programa de Integridade;
(ii.) garantam o anonimato do denunciante;
(iii.) garantam a não retaliação das Diretorias e Gerências da 
Entidade;
(iv.) permitam que o denunciante possa acompanhar o resultado 
da denúncia e, sempre que cabível, receba orientações 
apropriadas de como agir na situação denunciada e em demais 
casos de atos de corrupção;
(v.) garantam a educação contínua dos denunciantes quanto a 
seus direitos e deveres.
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Implantação do Canal de Denúncias

A implantação de um canal de denúncias deve seguir, 
necessariamente, as etapas descritas abaixo:

(i.) classificação das denúncias que podem ser recebidas, com o 
entendimento das naturezas das denúncias e classificação no 
mapa de riscos da organização e observação do manual de 
medidas cabíveis para cada tipo de relato que pode ser recebido;
(ii.) construção do canal de denúncias, com o estabelecimento 
dos canais de comunicação, definição da matriz de 
responsabilidade do canal de denúncias, plano de comunicação, 
implementação das ferramentas de comunicação e treinamento 
dos indivíduos no fluxo de trabalho e uso dos softwares 
necessários;
(iii.) operação do canal de denúncias em si, com a elaboração de 
relatórios com regularidade previamente determinada;
(iv.) avaliação dos eventos apurados e dos fatores de risco, com a 
subsequente investigação das denúncias.
Investigação e processamento da denúncia
A investigação interna realizada pelo Departamento de 
Compliance inicia-se após a triagem das denúncias captadas 
pelo canal de denúncias ou dos procedimentos em 
desconformidade verificados na rotina de fiscalização do 
Departamento de Compliance.
Sem prejuízo de triagem preliminar, previamente realizada por 
eventual terceiro contratado para o serviço de canal de 
denúncias, que deve observar as diretrizes neste Programa 
estabelecidas, uma triagem das denúncias captadas pelo canal 
de denúncias deve ser realizada dentro do Departamento de 
Compliance, que definirá diretrizes de processamento denúncias 
de acordo com sua natureza, pré-estabelecendo o grau de risco 
do fato narrado.
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O grau de risco pré-estabelecido determinará o procedimento 
que o Departamento de Compliance deverá adotar para o 
processamento das informações e abertura de investigação 
interna.

A investigação no modelo de compliance visa à detecção de más 
condutas por meio da investigação de fatos e procedimentos 
dentro da Organização. Sua finalidade precípua é o 
levantamento quanto à verdade dos fatos passíveis de apuração, 
com o intuito de que sejam tomadas as medidas cabíveis pela 
organização, segundo seu Programa de Integridade, bem como 
para a eventual retificação dos procedimentos atinentes à 
governança da Entidade, de maneira a evitar riscos futuros 
assemelhados. 

O processo investigativo deve ser impessoal, e ter como foco 
apurar a verdade dos fatos e buscar evidências que confirmem ou 
descartem a veracidade da denúncia. Não deve ter por objetivo a 
busca de culpados – este objetivo deve ficar para a segunda 
abordagem de investigação, que deverá ser realizado pelo 
departamento jurídico e recursos humanos. 

A organização deve, ainda, se preocupar com a gestão de 
documentos e informações, essencial para a eficiência e eficácia 
do processo investigativo.

Para obtenção de informações acerca do fato a ser apurado, o 
Departamento de compliance poderá utilizar de entrevistas com 
os colaboradores, coleta de informações e dados em 
computadores e aparelhos celulares coorporativos, bem como 
mediante a observação de procedimentos e condutas.
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Para a obtenção dos registros e informações presentes em 
computadores de uso pessoal, servidores e caixas de e-mail ou 
assemelhados, a equipe de investigação poderá se valer dos 
profissionais de tecnologia da informação da Entidade, desde 
que devidamente compromissados com o sigilo, ou ainda se 
valer de terceiros, conforme exigir o caso concreto. 

Necessário que o responsável pela investigação declare não 
possuir nenhum conflito de interesses no que se refere ao tema/ 
objeto da investigação.

Triagem de denúncias
Relatório de fiscalização do programa de integridade

Elaboração do Plano de investigação e 
coleta de documentos preliminares

Realização de entrevistas com colaboradores

Coleta de documentos

Elaboração do relatório de investigação

Distribuição do relatório de intestigação ao 
Conselho de Administração

Encerramento do caso
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Triagem do Canal de Denúncias/ Observações dos Relatórios de 
fiscalização do programa de integridade – A triagem das 
denúncias deve ser feita pelo Departamento de Compliance 
segundo forem recebidas;

Plano de Investigação (planning memo) – Após a triagem e 
escolha do investigador, este deverá realizar um plano de 
investigação que servirá como o guia das atividades a serem 
realizadas. Tal plano é o instrumento pelo qual serão definidos os 
métodos de investigação e classificação de risco das informações 
recebidas.

Frisa-se que o plano de investigação poderá sofrer modificações/ 
revisões ao longo da investigação para adequá-lo às descobertas e 
novas informações recebidas.

Informações que devem ser contempladas no plano de 
investigação:

• Conteúdo da denúncia;
• Perguntas em aberto;
• Possíveis cenários;
• Lista de possíveis investigados;
• Lista de pessoas a serem entrevistadas;
• Lista de documentos a serem avaliados;
• Gatilhos para o envolvimento do departamento jurídico.
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Após definido o Plano de Investigação, o Investigador poderá, se 
for o caso, entrar em contato com pessoal do Departamento de 
Tecnologia da Informação para realizar a primeira coleta de 
documentos a fim de iniciar as investigações.
Importante ressaltar que esta investigação deverá ser mantida 
em sigilo e não deverá ser comunicada aos superiores dos 
investigados ao passo que ainda não se conhece a extensão e 
profundidade do fato denunciado.

Realização de entrevistas – As entrevistas deverão servir para que 
o investigador conheça o procedimento investigado, para a 
colheita de informações desconhecidas e/ou para corroborar 
informações já conhecidas.

A escolha dos colaboradores que irão participar das entrevistas 
deve ser feita de maneira cautelosa para que sejam escolhidos 
apenas colaboradores potencialmente capazes de trazer à 
investigação os resultados que o departamento de integridade 
necessita para apuração dos fatos.  

Tal cautela é necessária para mitigar a potencialidade de 
vazamento de informações acerca dos fatos investigados.

Coleta de documentos – Assim que a investigação inicia, todos 
os colaboradores do departamento investigado devem ser 
comunicados para que não apaguem dados, documentos e 
e-mails de seus aparelhos coorporativos, sejam eles telefones 
celulares, e-mails, computadores da instituição utilizados para 
realização do trabalho. 
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É admissível e pode ser aconselhável, segundo o caso concreto, 
que sejam operacionalizadas as cópias de equipamentos de uso 
pessoal ou caixas de e-mail antes de remetida a notificação de não 
exclusão aos colaboradores potencialmente visados pela 
investigação interna, observada a legislação específica quanto ao 
consentimento genérico precedente, desvinculado com a 
incidência do evento investigado, se necessário. 

O investigador deve coordenar a coleta de dados e a triagem dos 
documentos (aqui incluídos e-mails e mensagens) importantes 
para a investigação. Neste ponto, necessária cautela acerca de 
dados pessoais que possivelmente poderão ser encontrados nos 
ativos da Entidade.

Caso, no curso da investigação, o Departamento de Compliance 
verifique a necessidade de tratamento de informações e dados 
pessoais dos colaboradores este deverá seguir o disposto na Lei 
Federal nº 13.709/2018 (“Lei de Proteção de Dados”) .

É necessário que haja no plano de investigação um objetivo claro e 
um motivo justificável para as buscas, a fim de que o trabalho de 
investigação seja eficiente.

Relatório de investigação – Toda a investigação deverá ser 
documentada e registrada passo a passo. Para tanto, deverá ser 
elaborado um relatório detalhado do processo investigativo.
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Informações que deverão constar do relatório

• Resumo da denúncia;
• Indicador do grau de relevância do fato relatado;
• Lista de envolvidos;
• Histórico dos envolvidos na Organização;
• Métodos utilizados na investigação;
• Resultado da Investigação; e
• Parecer do Gerente do Departamento de Compliance 
expondo o grau de risco do resultado da investigação.

Distribuição do relatório e encerramento do caso – O Relatório 
final da investigação deverá ser recebido e, se entendido 
suficiente, concluído pelo Gerente do Departamento de 
Compliance e, então, deve ser por este encaminhado à instância 
específica definida previamente pela Instituição para a tomada 
de decisão acerca da conclusão e encerramento do caso, em 
regra o Conselho de Administração.

Poderá ser requerido pelo Gerente do Departamento de 
Compliance um parecer de analista externo especializado para 
análise da prática apurada no que tange à existência de indícios 
de ilícitos civis ou penais.

Caso haja indícios suficientes da prática de ilícitos penais, a 
Diretoria responsável deverá determinar que se proceda à 
notícia circunstanciada, quanto aos fatos, à autoridade pública 
competente.

No mesmo interim, a Diretoria poderá remeter o teor da 
investigação para o departamento jurídico e departamento de 
DHO para apuração de falta trabalhista ou contratual dos 
colaboradores envolvidos no procedimento apurado.
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  Art. 4º Esta Lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais: (...); III - realizado para fins exclusivos de: (...); d) atividades 
de investigação e repressão de infrações penais; ou (...).
§ 2º É vedado o tratamento dos dados a que se refere o inciso III do caput deste artigo por pessoa de direito privado, 
exceto em procedimentos sob tutela de pessoa jurídica de direito público, que serão objeto de informe específico à 
autoridade nacional e que deverão observar a limitação imposta no § 4º deste artigo.

4.2.2 MANUAL DE SINDICÂNCIAS

Este manual tende a estabelecer o procedimento de apuração 
sumária e, por vezes, sigilosa, para investigar a existência, ou não, 
de fatos irregulares, colher as provas necessárias ao caso e 
determinar os responsáveis. 

A sindicância deverá ser conduzida por uma comissão 
sindicante, composta por dois ou mais membros, sendo todos 
funcionários efetivos, estáveis e de nível superior ou igual ao do 
sindicado.

Segundo decisão fundada em diretriz da Diretoria Jurídica, a 
investigação do colaborador deverá respeitar, no que exigível, o 
contraditório e a ampla defesa, em consonância com o disposto 
no artigo 5º da Constituição Federal e conforme estabelece as 
leis trabalhistas.

O processo de investigação para determinação de falta 
trabalhista ou contratual é de competência do departamento 
jurídico, ou segundo estrutura de governança da Entidade. Para 
tanto, poderão ser utilizados os dados obtidos na investigação 
realizada pelo Departamento de Compliance segundo decisão 
do Gerente desse Departamento. 

33



M a n u a l  d e  C o m p l i a n c e

Procedimento:

Recebimento da ordem de instauração do processo interno

Cientização da investigação pelo colaborador investigado

Abertura de prazo para manifestação

Coleta de provas

Abertura de prazo para apresentação de provas pelo Colaborador

Elaboração do relatório da investigação

Parecer do Departamento Jurídico

Decisão final

Aplicação da penalidade (se for o caso)
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Instauração do processo interno – Com fundamento na 
existência indícios de atos faltosos, o processo poderá ser iniciado 
com os dados coletados pelo Departamento de Compliance na 
investigação privada de procedimentos.

O Departamento de recursos humanos, após parecer da 
Diretoria Jurídica, poderá utilizar medidas cautelares para 
preservação das investigações como o afastamento do 
Colaborador investigado, entre outras medidas cautelares 
previstas na legislação. 

Ciência da investigação – O colaborador ou fornecedor 
investigado deverá ser cientificado da abertura do processo 
interno e poderá ter acesso aos documentos de instauração.

Abertura de prazo para manifestação – O responsável deverá 
abrir prazo para que o colaborador investigado apresente sua 
versão dos fatos.

Coleta de provas e abertura de prazo para provas – Além das 
diligências do Responsável pela investigação para trazer ao 
processo os elementos informativos necessários, ao colaborador 
será dada a oportunidade de indicar provas a serem produzidas 
em sua defesa.

Relatório de investigação – Após a instrução, o Responsável pela 
investigação deverá elaborar relatório com as conclusões.
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Parecer da Diretoria Jurídica – O Departamento jurídico deverá 
elaborar parecer para enquadramento da conduta quanto às 
penalidades.

Decisão final e aplicação da penalidade (se for o caso) – O 
Departamento responsável deverá aplicar as penalidades nas 
quais a conduta foi enquadrada. Ao menos quando encerrado, 
cópia do procedimento será disponibilizada ao Departamento 
de Compliance.

4.3 O PROGRAMA DE INTEGRIDADE EM CONFORMIDADE 
COM A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD

O Compliance por ser o departamento responsável pelo 
cumprimento dos princípios da integridade e conduta ética, 
deve atuar sempre na linha da conformidade e aderência à lei.

Quando a Entidade adota uma cultura de compliance isso 
significa, na teoria, que está adepta a cumprir com a legislação 
e adotar certos padrões e procedimentos em consonância 
com os dispositivos legais e regulamentares. 

As discussões acerca da privacidade e proteção de dados 
começaram a surtir maiores efeitos quando da entrada em 
vigor desde de maio de 2018 da General Data Protection 
Regulation (GDPR) na Europa, movimentando as áreas de 
governança das empresas brasileiras acerca do assunto. 
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A Lei Federal nº 13.709/2018, popularmente conhecida como Lei 
Geral de Proteção de Dados - LGPD, possibilitou colocar o Brasil 
em posição de igualdade com outros países acerca do tema, 
espelhando alguns conceitos descritos na GDPR sobre o 
tratamento de dados e que afetam diretamente no exercício das 
atividades inerentes ao compliance, vez que os programas de 
integridade passaram a ser revistos e adequados em 
conformidade com as disposições contidas na recente legislação.

Ao introduzir os 10 (dez) princípios da proteção de dados, a LGPD 
determinou ações que condizem com a conformidade, inclusive 
quanto a necessidade de demonstração das medidas adotadas 
pela instituição para comprovação da boa-fé e diligência no 
tratamento das informações.

Sendo assim, a mesma metodologia utilizada para efetividade do 
programa de integridade é válida para adequação deste quanto 
ao tratamento dos dados pessoais, pois ambas as áreas 
(Compliance x Proteção de Dados) devem adotar mecanismos 
de controle e avaliação visando a prevenção e antecipação de 
eventos que possam vir a comprometer a integridade das 
relações, possibilitando a segurança das informações pessoais 
desde a sua coleta até sua destruição ou compartilhamento com 
um terceiro, ou seja, a proteção durante todo o ciclo de vida da 
informação.
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Ao pensar basicamente em proteção de dados, após a ocorrência 
de um evento, o tratamento passa a não mais ser na privacidade, 
mas sim na contenção desses dados. Portanto, as configurações 
referentes à privacidade devem ser definidas como medida 
padrão pela Entidade, sem a necessidade da interferência do 
titular da informação para ajustá-las e garantir sua própria 
privacidade.

Ademais, para garantia da proteção de dados pessoais, as ações a 
serem praticadas precisam estar em consonância com os 
legítimos interesses e objetivos daquele que utiliza estas 
informações, sem, contudo, implicar nas trocas de informações 
desnecessárias, destacando a importância de informar ao titular 
do dado quando e para qual finalidade suas informações estão 
sendo coletadas e para quem são transferidas.

Portanto, toda a instituição deve estar atenta à prática de medidas 
eficazes em respeito à privacidade do usuário, cabendo a mesma 
adaptar suas necessidades práticas à atual legislação e aos seus 
princípios norteadores, tornando o departamento de Compliance 
o principal responsável pela disseminação de tal conteúdo nas 
políticas e demais procedimentos internos.
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