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Escopo 

Gerenciamento e Operação do Sistema de Gestão Anticorrupção, Antissuborno 

e Compliance da Soluções, nas atividades de Prestação de Serviços em 

Regularização Imobiliária, Diagnósticos Prévios e Estudos de viabilidade Técnica 

e Legal (EVTL), em território nacional. 

 

 

Política Anticorrupção e Antissuborno  

Aplicação e Objetivo 

Esta Política antissuborno e anticorrupção aplica-se as Partes Interessadas da 

Soluções, reflete os padrões de comportamento que a Empresa espera de cada 

indivíduo ou entidade que execute serviços em seu nome, a qualquer tempo 

quando atuando em nome da Empresa.  

Esta Política aplica-se às operações da Empresa em âmbito nacional, e  tem o 

objetivo de reafirmar a postura íntegra e transparente da Soluções em seus 

relacionamentos e garantir a aderência da conduta das suas Partes Interessadas 

à legislação vigente, às nossas políticas corporativas, ao Código de Ética e 

Conduta da Soluções e, melhorias do Sistema de Gestão Anticorrupção e 

Antissuborno.  

Visa, ainda, a prevenir a ocorrência de atos ilícitos no contexto da interação com 

Autoridades Governamentais que possam ser caracterizados como prática de 

corrupção, em especial, conforme a Lei Anticorrupção brasileira (Lei Federal n.º 

12.846/2013). 

Nesses termos, a presente Política estabelece diretrizes que devem guiar a 

conduta ética no relacionamento das Partes Interessadas com os Agentes 

Públicos e Autoridades Governamentais. 

 

http://solucoesri.com.br/service/estudos-de-viabilidade-tecnica-e-legal/
http://solucoesri.com.br/service/estudos-de-viabilidade-tecnica-e-legal/
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Esta Política deve ser observada por todas as áreas da Soluções e se aplica a 

todos as Partes Interessadas que atuem no interesse ou em benefício da 

empresa. 

As dúvidas relacionadas às diretrizes e cláusulas aqui dispostas poderão ser 

respondidas e esclarecidas pelo Comitê de Compliance da Soluções, por meio 

do canal de dúvidas http://solucoesri.com.br/canal-de-denuncias/.  

A Soluções não tolerará nenhum tipo de retaliação contra qualquer pessoa, 

interna ou externa, que de Boa-Fé comunique uma violação ou suspeita de 

violação de qualquer norma jurídica ou de item de seu Código de Ética Conduta, 

bem como de suas Políticas. 

 

Definições 

Suborno – Ação de induzir alguém a praticar determinado ato em troca de 

dinheiro, bens materiais ou outros benefícios.  

Corrupção – Ato onde a finalidade é obter vantagens em relação aos outros por 

meios considerados ilegais ou ilícitos.  

 

Proibimos subornos e corrupção 

• Em nenhuma circunstância um membro da Diretoria, funcionário ou 

terceiro agindo como nosso representante (“Colaborador”), oferecerá ou 

pagará (ou fará uma oferta, promessa ou autorização de pagamento) 

qualquer valor a governos, colaboradores da administração pública direta 

ou indireta, pessoas e entidades, inclusive membros do setor privado com 

a intenção de que o presente ou pagamento venha a induzir o destinatário 

a usar indevidamente seu cargo para obter uma vantagem imprópria de 

negócios.  

http://solucoesri.com.br/canal-de-denuncias/
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• Qualquer Parte Interessada somente está autorizada a pagar taxas oficiais 

e de serviços publicadas em tabelas de taxas e cujo pagamento seja 

adequadamente documentado. 

Medidas disciplinares 

As Partes Interessadas que descumprir quaisquer das determinações previstas 

nesta Política estará sujeito às sanções previstas no Código de Ética e de 

Conduta da Soluções, como medidas disciplinares (vide Código de Ética e 

Conduta). 

Reconhecemos que as práticas de negócios variam regional e culturalmente. É 

impositivo que todas as Partes Interessadas cumpram esta Política e o 

documento associado de Diretrizes em todas as ocasiões. Em caso de 

esclarecimentos ou dúvidas sobre se qualquer conduta constitui uma violação 

desta Política, contate o Compliance Officer e/ou Comitê de Compliance.  

 

Comitê de Compliance 

 

O Comitê se reunirá ordinariamente, para a pauta regular Política 

Anticorrupção e Antissuborno. O Comitê se reunirá extraordinariamente 

sempre que necessário, mediante convocação por maioria dos membros do 

Comitê ou por convocação, em caráter de urgência, do Compliance Officer. 

 

O Comitê de Compliance tem o compromisso de preservar o anonimato do 

denunciante de modo a evitar eventuais retaliações contra o mesmo. 

Adicionalmente, o Comitê de Compliance dará ao denunciante conhecimento 

das medidas a serem adotadas para a denúncia apresentada através de canal de  

resposta, onde é utilizado número de protocolo gerado no momento da denúncia, 

preservando assim o anonimato no momento da resposta.  

 

 



  

FORMULÁRIO 
Código: POL_0180  

Rev. 00 

Política Anticorrupção e Antissuborno 

 

Alameda Araguaia, 271 – sala 3 Mezanino – CEP 06455-000 - Alphaville – Barueri – SP 
Fone: (11) 4166-2657 – e-mail: contato@solucoesri.com.br www.solucoesri.com.br 

 

 

O Compliance Officer terá toda autoridade e independência para decisões 

relacionadas ao Sistema de Gestão Anticorrupção, Antissuborno e Programa de 

Compliance da Soluções. 
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Eu,____________________________________________________________, 

 

Cargo:_________________________________________________________,  

 

declaro ter lido e compreendido a Política Anticorrupção e Antissuborno da  
Soluções, e me comprometo a cumprir fielmente suas disposições.  

 

Declaro ainda que, caso tome conhecimento de quaisquer informações que 

constituam violação às Políticas de Compliance, ao Código de Ética e Conduta 

e, ao Sistema de Gestão Anticorrupção e Antissuborno, que informarei 

imediatamente ao Compliance de Compliance, para que sejam tomadas as 

devidas providências.  

 

Data: _______________, ___ de ________________ de_______.  

 

 

Assinatura: ___________________________________________ 

 

CPF/MF nº: ___________________________________________ 
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