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REGULAMENTO DO CANAL DE DENÚNCIAS DA CREDIBRF – COOPERATIVA DE CRÉDITO  

 

TÍTULO I – DISPOSIÇÕES INICIAIS 
 

Art. 1º - O Canal de Denúncias da CREDIBRF – Cooperativa de Crédito é um canal de comunicação por meio 

do qual cooperados, colaboradores, terceiros e demais usuários possam comunicar, sem necessidade de se 

identificarem, situações que exponham a CREDIBRF ao risco de compliance relacionadas com as atividades da 

Cooperativa. 

 

Art. 2º - Para efeito deste Regulamento considera-se: 

 

I. Colaboradores: Pessoas que trabalham em todos os níveis da Cooperativa contratados em regime CLT 

(Consolidação das Leis do Trabalho), incluindo diretores, estagiários, trainees, trabalhadores em 

domicílio, trabalhadores com contratos a tempo parcial e por tempo determinado. 
 

II. Risco de compliance: Risco de sanções legais ou regulatórias e perda de reputação/imagem, que possam 

ocorrer como resultado de atos de fraude, corrupção ou ilicitudes de qualquer natureza praticados na 

instituição, ou devido a falhas ou descuidos no cumprimento/aplicabilidade de leis vigentes, 

regulamentos, código de ética e conduta e políticas que norteiam as atividades da CREDIBRF. 
 

III. Terceiros: Fornecedores, prestadores de serviços, intermediários e parceiros de negócio da CREDIBRF. 

 

Art. 3º - Este Regulamento objetiva instruir a todos os usuários quanto a correta utilização do Canal de 

Denúncias, a fim de que sejam alcançados os objetivos pelo qual o canal foi implementado. 

  

TÍTULO II – OBJETIVOS DO CANAL 
 

Art. 4º - Com a implementação do Canal de Denúncias a CREDIBRF tem por objetivo:  

 

I. Promover a ética e ratificar o compromisso com a integridade e transparência e com as melhores 

práticas de governança, para o enfrentamento a atos antiéticos; 
 

II. Prover meio de comunicação para que os usuários relatem, de boa-fé, quaisquer situações enquadradas 

no art. 9º deste Regulamento, contribuindo assim para a manutenção de um ambiente organizacional 

íntegro, ético e responsável, em conformidade com as normas externas e internas aplicáveis à 

Cooperativa; 
 

III. Zelar pelo bom clima organizacional, prevenindo situações que possam comprometer os 

relacionamentos com o público interno e externo e aplicando medidas disciplinares aos envolvidos em 

casos que comprometam a harmonia das relações na Cooperativa.  

  

TÍTULO III – DO CANAL E SUA UTILIZAÇÃO 
 

Art. 5º - A CREDIBRF deve disponibilizar, 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por semana, canal de 

comunicação para registro de denúncias por meio de: 
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I. Número telefônico 0800, com atendimento humanizado ou via Unidade de Resposta Audível (URA); 

II. Formulário virtual na página da internet; ou 

III. Outros meios de comunicação, desde que seja possível assegurar o anonimato do denunciante, o 

adequado registro das denúncias e a segurança das informações. 

 

Art. 6º - Poderão utilizar o Canal de Denúncias as partes envolvidas com os negócios e/ou operações da 

CREDIBRF: cooperados, colaboradores, terceiros e demais pessoas que mantenham relacionamento com a 

Cooperativa.  

 

Art. 7º - A CREDIBRF deve permitir ao denunciante a opção de registrar a denúncia sem a necessidade de se 

identificar, propiciando um meio para que este tenha acesso ao resultado das investigações via canal web. 

 

Art. 8º - Ao optar pelo registro de denúncia de forma não anônima, o denunciante automaticamente está 

consentindo com o tratamento dos seus dados pessoais pela CREDIBRF e/ou empresa contratada pela 

Cooperativa para recepcionar e registrar as denúncias. 

 

TÍTULO IV – DO REGISTRO E TRATAMENTO DE DENÚNCIAS 
 

Art. 9º - Serão consideradas denúncias passíveis de investigação interna as situações que estejam relacionadas 

aos seguintes casos: 

 

I. Violações ao Código de Ética e Conduta da CREDIBRF e demais normas internas;  

II. Situações com indícios de ilicitude de qualquer natureza, relacionadas às atividades executadas pela 

CREDIBRF, o qual haja participação de um dos entes descritos no artigo 11º deste Regulamento;  

III. Descumprimentos de Leis e demais atos normativos publicados e aplicáveis à CREDIBRF, inclusive 

aqueles publicados por órgãos reguladores.  

 

§ 1º - Quaisquer relatos que não estejam relacionados com as situações descritas no caput deste artigo serão 

classificados como “não relacionados” e não serão objeto de investigações pela CREDIBRF.  

 

§ 2º - Dúvidas, reclamações que não se enquadrem nos incisos do caput, sugestões ou qualquer outro tipo de 

ocorrência relacionada a oferta e/ou entrega de produtos e serviços pela CREDIBRF, devem ser direcionadas 

para os canais de atendimento apropriados, divulgados na página da Cooperativa na internet.  

 

Art. 10º - Os denunciantes, decidindo por se identificarem ou não, ao registrarem o seu relato receberão número 

de protocolo para acompanhamento da tratativa da denúncia via canal web independente divulgado no site da 

CREDIBRF.  

 

Art. 11º - Qualquer pessoa que mantenha relacionamento com a CREDIBRF, seja como associado, membro de 

órgãos estatutários, colaboradores e terceiros, são passíveis de eventuais denúncias via Canal de Denúncias da 

Cooperativa, e de serem investigados independentemente da posição ou cargo que ocupem. 
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Art. 12º - As denúncias recebidas pelo Canal de Denúncias da CREDIBRF serão tratadas confidencialmente pelo 

Comitê de Ética e Compliance, sem qualquer tipo de retaliação ao denunciante. 

 

Art. 13º - O processo de investigação das denúncias para apuração dos fatos deve observar o disposto no 

Programa de Compliance da Cooperativa. 

 

Art. 14º - As denúncias tratadas serão registradas em sistema de informação seguro disponível, contendo o 

relato da ocorrência, os dados do denunciante – no caso de denúncia não anônima –, o resultado da investigação 

e as medidas aplicadas para resolução do caso.  

 

TÍTULO V – DAS RESPONSABILIDADES 
 

Art. 15º - São responsabilidades do denunciante: 

 

I. Utilizar o Canal de Denúncias com responsabilidade e diligência, apresentando informações e dados 

concretos, ou até mesmo provas, se houverem, que embasem a denúncia; 
 

II. Fornecer o máximo de detalhes do fato ou indício de ilicitude, que permitam apurar a veracidade dos 

fatos relatados. 

 

Art. 16º - Optando por identificar-se, o denunciante está ciente de que poderá ser autuado e sofrer sanções 

legais caso utilize o Canal de Denúncias com má fé, movido por interesses estritamente pessoais, fazendo 

denúncias falsas ou apresentando informações e documentos manipulados e/ou não verídicos. 

 

Art. 17º - São responsabilidades dos Administradores da CREDIBRF: 

 

I. Criar condições adequadas para o funcionamento do Canal de Denúncias, bem como para que sua 

atuação seja pautada pela transparência, independência, imparcialidade e isenção; 
 

II. Assegurar o acesso irrestrito da equipe de investigação às informações necessárias para apuração dos 

fatos e elaboração de resposta adequada às demandas recebidas; 
 

III. Prover os recursos necessários que permitam o cumprimento, de forma efetiva e completa, dos 

procedimentos e prazos previstos nas regulamentações aplicáveis e normas internas da Cooperativa; 
 

IV. Assegurar a aplicação de medidas disciplinares e corretivas a qualquer pessoa, independente do cargo 

e posição, conforme dispõe a Política de Consequências da CREDIBRF; 
 

V. Aprovar o relatório semestral do Canal de Denúncias. 

 

Art. 18º - São responsabilidades do Comitê de Ética e Compliance: 

 

I. Assegurar a confidencialidade, a independência, a imparcialidade e a isenção de sua atuação; 

II. Acompanhar a apuração dos fatos; 

III. Garantir o anonimato do denunciante, conforme decisão do mesmo; 

IV. Deliberar sobre a aplicação de medidas disciplinares e ações corretivas, conforme o caso. 
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Art. 19º - A Área de Compliance da CREDIBRF é responsável por garantir o atendimento as disposições legais 

e regulamentares relacionadas ao Canal de Denúncias e assegurar o cumprimento das diretrizes e 

procedimentos descritos neste Regulamento.  

 

TÍTULO VI – DOS REPORTES DE COMPLIANCE 
 

Art. 20º - A Área de Compliance da CREDIBRF deve elaborar relatório semestral, referenciado nas datas-base 

de 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano, nos termos da legislação vigente, e mantê-lo à disposição do 

Banco Central do Brasil pelo prazo mínimo de cinco anos. 

 

Parágrafo único -  As denúncias cujo impacto na CREDIBRF seja avaliado como alto e caso de extrema 

relevância, devem ser compartilhados tempestivamente pelo Comitê de Ética e Compliance ao Conselho de 

Administração da CREDIBRF e, quando a denúncia for relacionada aos Administradores da Cooperativa, ao 

Banco Central do Brasil. 

 

TÍTULO VII - DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 21º - A CREDIBRF deve publicar o presente Regulamento, na íntegra, na sua página na internet, mantendo-

o disponível a quem possa interessar. 

 

Art. 22º - Este Regulamento foi aprovado pelo Conselho de Administração da CREDIBRF em 23/11/2021 e 

entra em vigor na data de sua publicação, permanecendo vigente por prazo indeterminado, ficando este órgão 

responsável por aprovar as eventuais alterações que se façam necessárias. 



Este documento é de propriedade da CREDIBRF e contém informações destinadas a indivíduos e propósitos específicos que são protegidas por Lei. É terminantemente

proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada dessas informações senão para os propósitos estabelecidos nas relações de negócio da CREDIBRF.


