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Objetivo 

1. Reforçar e fomentar o combate à corrupção, fornecendo diretrizes aos colaboradores e promovendo, 
constantemente, a conscientização deles em relação à prevenção e combate à corrupção, para que possam agir de 
acordo com os valores do Conglomerado Financeiro do Banco MODAL (“MODAL”), atuando de forma ética e íntegra 
frente a situações que caracterizem atos de corrupção e suborno. Além de propiciar a transparência das relações 
com as autoridades públicas, garantindo a prevenção e o combate à corrupção. 

2. Estimular os colaboradores a atuarem de acordo com as disposições legais e infralegais previstas no ordenamento 
jurídico vigente, informando sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de 
atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira e prevenção e combate à corrupção. 

Abrangência 

3. Abrange a todos os colaboradores e as áreas do MODAL, existentes ou que venham a existir, com especial atenção 
por aqueles profissionais alocados em áreas que possuem relacionamento direto com clientes e fornecedores.  

Diretrizes 

4. A prática dos atos listados a seguir será considerada ato lesivo à Administração Pública, Nacional ou Estrangeira e, 
consequentemente, uma infração à presente política e à Lei Anticorrupção Brasileira bem como à legislação 
estrangeira, quando aplicável: 

a. Prometer, oferecer e/ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira 
pessoa a ele relacionada;  

b. Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer outro modo subvencionar a prática dos atos 
ilícitos previstos nesta Política e na Lei Anticorrupção Brasileira;  

c. Comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física e/ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais 
interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados; 

d. Frustrar e/ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de 
procedimento licitatório público; 

e. Impedir, perturbar e/ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público; 

f. Afastar e/ou procurar afastar licitante, por meio de fraude e/ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; 

g. Fraudar licitação pública e/ou contrato dela decorrente; 

h. Criar, de modo fraudulento e/ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública e/ou celebrar 
contrato administrativo; 

i. Obter vantagem e/ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações e/ou prorrogações de 
contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação 
pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;  

j. Manipular e/ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração 
pública; ou 
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k. Dificultar atividade de investigação e/ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em 
sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro 
nacional. 

5. As seguintes situações estão sujeitas a avaliações específicas, as quais devem ser devidamente observadas. Em caso 
de dúvidas ou situações diferentes das previstas neste instrumento, a área de Compliance Institucional deve ser 
consultada: 

a. Presentes, refeições, viagens, hospedagens, entretenimento e/ou brindes: 

 É vedado o oferecimento e/ou recebimento de presentes, benefícios e/ou vantagens de agentes públicos 
ou privados, bem como de ou para parentes ou cônjuges destes, sendo possível apenas o envio dentro 
dos programas oficiais de brindes institucionais nos padrões estabelecidos pela administração, sendo 
vedada a doação de brindes diferenciados para estes agentes; 

 O valor de brindes tem limite de R$ 100,00 (cem reais) e podem ser recebidos exclusivamente de terceiros. 
É proibido aceitar brindes ofertados por agentes públicos;  

 Refeições poderão ser realizadas com terceiros, como fornecedores e clientes, e somente poderão ser 
realizadas com agentes públicos quando houver a presença de pelo menos 2 (dois) colaboradores, 
conforme o caso; e 

 É expressamente proibido o oferecimento ou recebimento de valores em espécie, independentemente 
do valor envolvido. 

b. Despesas de Alimentação com clientes em viagens: 

 Conforme previsto no documento sobre Viagens Corporativas, há possibilidade de reembolso com gastos 
com alimentação de clientes em casos de almoços/jantares em viagens nacionais e internacionais. Dessa 
forma, reembolsos serão aprovados mediante apresentação do relatório de prestação de contas, com a 
nota fiscal da refeição anexada e o descritivo com a identificação da empresa/cliente e o nome dos 
participantes do almoço e/ou jantar, respeitando os critérios previstos no documento supramencionado; 

 As despesas realizadas com o cartão de crédito corporativo devem observar as obrigações previstas no 
documento que trata da Concessão de Cartão de Crédito Corporativo. 

c. Doações, contribuições beneficentes e/ou contribuições a atividades políticas: 

 As doações filantrópicas e/ou contribuições beneficentes são de cunho definitivo e irreversível de bens 
ou serviços para fins de caridade, cultural, esportivo, educacional ou bem-estar social e devem ser 
realizados sem nenhuma expectativa ou exigência de obter vantagem comercial ou pessoal direta ou 
indireta. 

 O MODAL não se envolve em assuntos ou atividades políticas, sendo vedado ao colaborador realizar em 
nome da instituição qualquer contribuição em valor, bens ou serviços para candidatos, correntes ou 
partidos políticos. Tais colaboradores também deverão informar a seu superior executivo sobre 
contribuições financeiras feitas a campanhas eleitorais, inclusive o montante doado. 

d. Patrocínios: 

 Devem estar baseados em contratos formalizados com as instituições que receberão os patrocínios, 
garantindo que os mesmos sirvam o seu propósito e destinação de negócio e não criem uma aparência 
de improbidade; 

 Não patrocinamos eventos que expressem qualquer tipo de discriminação social, racional ou de gênero; 
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 Não patrocinamos ou realizamos doações para pessoas físicas e partidos políticos; 

 Não fazemos promessas de patrocínios antes da análise da Comissão de Compliance. 

e. Relação com o Poder Público: 

 Os colaboradores deverão consultar a área de Compliance Institucional antes de realizarem reuniões que 
tenham como objetivo firmar compromissos e tomar decisões (ex. obtenção de licenças, planejamento 
urbano, dentre outras) com o Poder Público. Deve ser informada a data, o local, o objetivo e os agentes 
públicos e todos participantes da reunião (incluindo os colaboradores); 

 Recomenda-se que ocorram com a presença de dois funcionários com nível mínimo de gerente e 
aconteçam nas dependências oficiais do órgão da Administração Pública ou nas dependências físicas do 
MODAL.  

6. Conforme destacado no artigo 1º do Anexo II da Resolução BACEN nº 4.122, de 02/08/2012, a posse e o exercício 
de cargos em órgãos estatutários ou contratuais de instituições financeiras e demais instituições autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil são privativos de pessoas cuja eleição ou nomeação tenha sido aceita pela 
Autarquia, a quem compete analisar os respectivos processos e tomar as decisões que considerar convenientes ao 
interesse público, devendo observar as situações descritas no artigo 3º do documento supracitado, quais sejam: 

a. Processo crime ou inquérito policial a que esteja respondendo o eleito ou o nomeado, ou qualquer sociedade 
de que seja ou tenha sido, à época dos fatos, controlador ou administrador; 

b. Processo judicial ou administrativo que tenha relação com o Sistema Financeiro Nacional;  

c. Outras situações, ocorrências ou circunstâncias análogas julgadas relevantes pelo Banco Central do Brasil. 

7. O descumprimento de quaisquer diretrizes ou princípios estabelecidos nesta Política está sujeito a sanções 
disciplinares, medidas administrativas ou criminais, sem prejuízo de outras penalidades ou medidas cabíveis de 
acordo com a legislação em vigor.  

Responsabilidades 

8. Todos os Colaboradores são responsáveis por conhecer e seguir as diretrizes da presente política e legislação 
aplicável, bem como realizar os treinamentos obrigatórios sobre a prevenção à corrupção, além de: 

a. Reportar eventuais suspeitas, quando no exercício de suas atividades, tiverem conhecimento de alguma 
situação que possa afetar a reputação do MODAL; 

b. Esse reporte pode ser feito diretamente à área de Compliance Institucional (compliance@modal.com.br) ou 
por meio do Canal de Denúncias (https://www.modal.com.br/canal-de-denuncia/).  

9. Todos os gestores são responsáveis por reportar à área de Compliance Institucional sobre contribuições financeiras 
feitas pelos seus subordinados a campanhas eleitorais, inclusive o montante doado. 

10. As áreas Comerciais (front office) e todas as áreas de atendimento a clientes são responsáveis por conhecer e 
observar o perfil, indícios e histórico dos clientes, sendo a primeira fonte de combate à corrupção. 

11. A área de Comunicação é responsável por divulgar as campanhas de treinamentos e normas vigentes em relação 
ao tema a todos os Colaboradores.  

12. A área Jurídica é responsável por prever cláusulas anticorrupção nos contratos, de modo a deixar expresso o 
compromisso em atuar de forma alinhada com as disposições previstas na Lei Anticorrupção Brasileira e demais 
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legislação aplicável, respeitando as políticas específicas de acordo com cada contrato firmado inclusive em relação 
a cada parceiro de negócios. 

13. A área de Compliance Institucional é responsável: 

a. Promover treinamentos de prevenção à corrupção de forma periódica em intervalos não superiores a doze 
meses e/ou na entrada de novos colaboradores; 

b. Assegurar a pronta interrupção de irregularidades ou infrações detectadas e a tempestiva remediação de 
eventuais danos gerados;  

c. Comunicar ao Banco Central do Brasil no prazo de 10 (dez) dias úteis a partir do conhecimento ou do acesso à 
informação, conforme inciso II do artigo 1º da Resolução BACEN nº 4.567, de 27/04/2017, das situações 
mencionadas no item “6” desta política, bem como outras análogas; 

d. Dirimir dúvidas e promover orientações aos Colaboradores através do e-mail compliance@modal.com.br; 

e. Manutenção e atualização desta política, seja por vencimento, necessidades internas de aprimoramento, ou 
ainda, para atendimento à legislação. 

14. A área de Auditoria Interna é responsável pela gestão do Canal de Denúncias através do endereço eletrônico: 
https://canaldedenuncia.com.br/bancomodal/, bem como: 

a.  Abrir investigação interna sobre as denúncias recebidas, podendo essa investigação ser realizada por 
componente externo a instituição, de modo a ser garantida a integridade e imparcialidade ao levantamento 
das situações reportadas; 

b. Na eventualidade da denúncia citar componente da Comissão, esse membro será substituído exclusivamente 
para a avaliação do resultado das investigações e decisões em relação a aplicação das penalidades previstas, 
sendo também comunicadas ao presidente do grupo para seu conhecimento e acompanhamento das 
investigações realizadas; 

c. Garantir a efetividade e sigilo das denúncias de corrupção, assegurando seu direito ao anonimato; 

d. Conduzir a aplicabilidade de sanções e penalidades envolvendo descumprimentos desta Política. 

Exceções 

15. Não há exceções quanto às alçadas previstas na legislação aplicável.  

16. As situações passíveis de aprovação pela área de Compliance Institucional permitem exceções de acordo com o 
caso concreto, desde que respeitadas os valores e o Programa de Integridade e Ética do MODAL. 

Referências internas e externas 

 BRASIL, Congresso, Lei nº 12.846 (Lei Anticorrupção Brasileira), de 01/08/2013 e suas atualizações; Lei nº 
8.429, de 02/06/1992 e suas atualizações. 

 BRASIL, Decreto-lei nº 8.420, de 18/03/2015.  

 Lei Anticorrupção Americana – Foreign Corrupt Practices Act (1977). 

 Lei Anticorrupção do Reino Unido - United Kingdom Bribery Act (2010). 

 BACEN, Resolução nº 4.567, de 27/04/2017; e Resolução nº 4.122, de 02/08/2012. 
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 Código de Ética e Conduta, de 14/05/2021. 

 Política de Contratação de Prestadores de Serviços. 

 Política de Consequências. 

Glossário 

 Agente Público: Quem exerce cargo, emprego ou função pública, ainda que transitoriamente, com ou sem 
remuneração, em órgãos, entidades estatais ou em pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, 
pelo poder público brasileiro, assim como pelo poder público de país estrangeiro ou em organizações públicas 
internacionais. 

 Colaborador (es): Sócios, diretores, administradores, funcionários, trainees, estagiários, jovem aprendiz, e 
terceiros que exerçam suas atividades nas dependências físicas ou, de forma remota, em ambiente tecnológico 
do MODAL, bem como qualquer pessoa que, pela relevância da função exercida, seja elegível a adesão dessa 
política. 

 Atos Lesivos: Todos aqueles praticados por sociedades empresárias, sociedades simples (personificadas ou 
não), fundações, associações de entidades ou pessoas, ou sociedades estrangeiras que tenham sede, filial ou 
representação no território brasileiro, que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, 
contra princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, 
conforme definidos e listados no artigo 5º da Lei Anticorrupção Brasileira. 

 Pagamentos de Facilitação: Pagamento com a finalidade de garantir ou acelerar o desempenho de uma rotina 
ou ação necessária a que o pagador tem direito legalmente. 

 Vantagem Indevida: Qualquer coisa de valor ou benefício oferecido a um agente público ou a pessoa a ele 
relacionada, que possa ser visto como contrapartida da obtenção de alguma forma de favorecimento indevido. 
Dinheiro, presentes de valor elevado, viagens, refeições caras, descontos fora da prática comercial ou mesmo 
um emprego para um parente poderão ser considerados como vantagem indevida. 


