Conselho
de Ética

POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS
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Atribuições

1

2

3

Apurar e julgar as denúncias recebidas, de forma anônima ou não,
envolvendo colaboradores e sócios, fornecedores ou parceiros na prática
de qualquer tipo de descumprimento ao Código de Ética e demais
Políticas de Integridade da EloGroup, bem como na prática de infração
a normas e leis brasileiras ou estrangeiras, quando aplicáveis.

Submeter ao Board da EloGroup propostas de Políticas do Programa de
Compliance.

Revisar periodicamente as Políticas do Programa de Compliance.

Composições
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Composições
O Conselho será constituído por cinco membros ordinários e um membro consultivo para cada escritório.
Assim, a composição será:

Um integrante da alta diretoria;
Um integrante da área jurídica/compliance;

Membros
Ordinários

Um integrante da área de recursos humanos;
Um integrante da área administrativa financeira;
Um Gestor/Consultor.
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Composições
O Conselho será constituído por cinco membros ordinários e um membro consultivo para cada escritório.
Assim, a composição será:

Um integrante responsável de cada escritório da EloGroup.
Os membros consultivos somente integrarão o Conselho quando houver
Denúncia de seus respectivos escritórios;

Membros
Consultivos

Os membros consultivos não participarão das pautas relativas à deliberação
das Políticas do Programa de Compliance;
É de competência do Board da EloGroup a escolha dos membros para
compor a formação do Conselho de Ética;
No caso de afastamento de qualquer de seus membros, o Conselho de Ética
deverá indicar seu substituto ao Board;
O Conselho somente poderá deliberar quando houver composição completa.

Procedimento para revisão
das políticas internas de
Compliance
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Procedimento para revisão das políticas
internas de Compliance
Para garantir efetividade do Programa de Compliance, as Políticas Internas da EloGroup serão revisadas pelos membros
ordinários do Conselho de Ética sempre que necessário.
Havendo necessidade de alteração de qualquer uma das Políticas, as propostas deverão ser encaminhadas para
aprovação do Board.
Após aprovação, as alterações deverão ser divulgadas a todos os sócios, colaboradores e, caso necessário, fornecedores.

1

Identificar necessidades de revisão/criação de políticas de Compliance

2

Elaborar a proposta de política de Compliance

3

Analisar a proposta de política pelo Conselho de Ética

4

Aprovar política pelo Board da EloGroup

5

Aprovar política pelo Board da EloGroup

Procedimento para
apuração e julgamento
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Procedimento para apuração e julgamento

1. Receber denúncia

2. Analisar denúncia

3. Receber ou arquivar denúncia

O Processo de Ética terá início com a
denúncia realizada por qualquer
interessado, por meio dos canais
disponibilizados pela EloGroup
estabelecidos no Código de Ética
e Conduta.

Quando disponíveis, devem ser juntados à
denuncia documentos que corroborem o
relato e auxiliem nas investigações.

Após apuração, os integrantes de
Compliancee RH deverão indicar ao
Conselho o recebimento ou
arquivamento da Denúncia e seus
fundamentos.

A denúncia deverá conter a exposição do
fato e, quando possível, a identificação do
autor do fato e indicação de testemunhas.

O Conselho deverá agir e utilizar as
formas de comunicações que julgar mais
adequadas para proporcionar agilidade ao
processo.
Os integrantes de Compliance e RH
receberão as denuncias e realizarão
análise prévia no prazo máximo de 3 (três)
dias úteis após a notificação a fim de
averiguar o fato relatado, observando as
politicas internas e as normas legais.

Recebida a denúncia, o Conselho
estabelecerá a melhor abordagem
a ser empregada no processo de
investigação, buscando todas as
informações necessárias e
elucidações dos incidentes relatados.
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Procedimento para apuração e julgamento

3.1 Receber ou arquivar denúncia

4. Indicar quanto a aplicação de
penalidade

5. Deliberar quanto a aplicação de
penalidade

Poderão ser realizadas oitivas de
testemunhas, do denunciado e do
denunciante não anônimo, quando o
Conselho entender pertinente. No caso
de indicação de arquivamento pelo
membro responsável, o Conselho
avaliará os fundamentos a fim de
deliberar quanto ao arquivamento ou
recebimento da denúncia.

As deliberações serão tomadas por votos,
sendo que cada membro ordinário tem
poder de um voto. Assim, a decisão final
será acatada por maioria simples.

O Board tem o prazo de 30 (trinta) dias
corridos para deferir ou indeferir o Parecer
do Conselho de Ética.

Decidindo pelo arquivamento, o
Conselho deverá emitir parecer, não
havendo necessidade de
encaminhamento para o Board.

Os membro consultivos não terão poder
de voto.
O Conselho emitirá parecer sobre o
processo com indicação de aplicação ou
não de penalidade, que deverá ser
encaminhado ao Board.
As apurações não deverão ultrapassar o
prazo de 60 (sessenta) dias corridos
podendo ser prorrogado por mais 30
(trinta) dias corridos, desde que
devidamente justificado.

Penalidades
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Penalidades
O Conselho indicará sobre a aplicação ou não de medidas disciplinares internas, dentre:

Advertência
Verbal

Advertência
Escrita

Suspensão

Término do
contrato de
trabalho com ou
sem justa causa

Exclusão da
sociedade

Deverá, ainda, avaliar a necessidade de reportar o caso ao órgão competente. O Conselho de Ética deve sempre agir em prol dos interesses
comuns da EloGroup e em absoluta concordância com o Código de Ética, demais Políticas de Integridade da EloGroup e normas e leis
brasileiras e estrangeiras, quando aplicáveis.

Suspensão
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Suspenção

Os membros do Conselho devem se declarar suspeitos e solicitar afastamento
quando:

I. Tratar-se de denúncia contra ou
realizada por parente, amigo íntimo
ou desafeto;

II. Interessado no julgamento do
processo em favor de qualquer das
partes (denunciado ou denunciante).

Os membros poderão declarar-se suspeitos por motivo de foro íntimo, sem necessidade de expor suas razões.

Denúncia contra membro do
Conselho
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Denúncia contra
membro do Conselho

No caso de algum membro do Conselho ser citado na denúncia, este deverá ser
afastado da sua função, devendo ser substituído por um novo membro indicado pelo
próprio Conselho de Ética e aprovado pelo Board.
O membro em questão deverá permanecer afastado até que o seu caso seja
apurado e as medidas cabíveis aplicadas.

Será avaliado também o cabimento do retorno e
permanência do membro no Conselho após a
conclusão do Processo de Ética.

Canal de Denúncia
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Canal de Denúncia
Canal exclusivo da EloGroup para reportar suspeitas de condutas que violem a legislação vigente ou as Políticas Internas
de Compliance. Nosso sistema garante o anonimato do denunciante e veda qualquer forma de retaliação.
Exemplos de Condutas Reprováveis:

• Assédio Sexual
• Assédio Moral
• Agressão Física
• Conflito de Interesse
• Corrupção
CANAL DE DENÚNCIA
• Desvio de Comportamento
• Discriminação
• Falsificação de Documentos
• Fraude
Acesse o canal por meio do link http://elogroup.com.br.
Dúvidas ou sugestões, procure a equipe de Compliance
pessoalmente ou pelo e-mail compliance@elogroup.com.br

