
1 

 

 

 

IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. 

CNPJ Nº 92.791.243/0001- 03              NIRE Nº43300002799   

COMPANHIA ABERTA 

 

REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE ÉTICA 

 

1. OBJETIVO 

 

Este Regimento Interno do Comitê de Ética estabelece as regras e normas 

gerais sobre a composição, competências e responsabilidades e o 

funcionamento do Comitê de Ética da Irani Papel e Embalagem S.A. 

 

2. TERMOS E DEFINIÇÕES 

 

Alta Administração: membros do Conselho de Administração, seus comitês e 

a diretoria estatutária da Companhia. 

 

Companhia: A Irani Papel e Embalagem S.A. e suas subsidiárias. 

 

Conflito de Interesses: surge quando qualquer acionista, membros da Alta 

Administração, Colaboradores e/ou membros dos Demais Órgãos da 

Administração, no exercício de suas funções, visando interesse próprio, de 

algum familiar ou de terceiro a eles relacionados, possam ter afetada sua 

capacidade de julgamento isento ou, ainda, agir, influenciar, assessorar, 

aconselhar e/ou tomar decisões motivadas por interesses particulares, distintos 

e/ou em detrimento dos interesses da Companhia. 

 

Demais Órgãos da Administração: Membros e respectivos suplentes, quando 

aplicável, do Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria, Comitês de 

Assessoramento do Conselho de Administração e quaisquer outros órgãos com 

funções técnicas ou consultivas, criados ou que venham a ser criados pela Alta 

Administração da Companhia. 

 

Leis  e regulamentos: Lei é uma regra ou norma de conduta; o regulamento é 

um texto normativo que explicita uma norma legal. A diferença entre lei e 

regulamento é que a lei tem mais força que o regulamento, ou seja, ela dita as 

regras e normas de conduta e os regulamentos explicitam o que está descrito 

na lei não podendo ir além de seus termos. 
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Retaliação: Comportamento agressivo, físico ou verbal, realizado com a 

intenção de ferir ou perseguir alguém. Perseguição realizada contra outra 

pessoa, represália, intimidação, ameaças ou discriminação em decorrência de 

ato ou fato narrado por outra pessoa. 

 

Normas da Companhia: Conjunto de regras que norteiam o que é ou não 

permitido pela Companhia, contemplando o Estatuto Social, Políticas, 

Procedimentos, Contratos de Trabalho entre outros. 

 

3. COMPOSIÇÃO E FUNCIONAMENTO DO COMITÊ DE ÉTICA 

 

3.1. O Comitê de Ética é composto por 05 (cinco) membros, sendo 04 (quatro) 

cadeiras fixas e 01 (uma) circulante. As cadeiras fixas são destinadas ao (i) 

Diretor Presidente, ao (ii) Diretor de Pessoas, Estratégia e Gestão, a (iii) 

Gerência de Desenvolvimento de Pessoas e a (iv) Gerência Jurídica e de 

Compliance. A cadeira circulante é destinada ao Diretor da Área cujo manifesto 

está em discussão. A critério do Coordenador do Comitê de Ética e/ou do 

Diretor Presidente, outras pessoas poderão ser chamadas para contribuir com 

a discussão e tomada de decisão. 

 

3.2 O Comitê reunir-se-á ordinariamente a cada bimestre, para cumprimento 

dos objetivos descritos neste Regimento, e extraordinariamente, a qualquer 

tempo, por solicitação de qualquer de seus membros, da Diretoria Estatutária, 

do Comitê de Auditoria e/ou do Conselho de Administração da Companhia. 

 

3.3 As reuniões do Comitê serão presididas pelo Coordenador. No caso de 

ausência temporária do Coordenador, as reuniões serão coordenadas e/ou 

secretariadas por membros do Comitê escolhidos por maioria dos votos dos 

demais membros de referido órgão. 

 

3.4 As convocações para as reuniões do Comitê deverão ser realizadas por 

escrito, via e-mail, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, especificando 

horário, local e matérias a serem discutidas em reunião. 

 

4. COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES DO COMITÊ DE ÉTICA 

 

4.1. O Comitê de Ética terá função deliberativa. 

 

4.2. As atribuições do Comitê de Ética são:  

i. Zelar pelo cumprimento do Código de Conduta Ética e valores da 

Companhia;  

ii. Identificar situações que sejam contrárias às disposições do Código de 

Conduta Ética. 
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iii. Emitir interpretação e/ou orientação nos casos de violação ao Código de 

Conduta Ética e/ou Normas da Companhia; 

iv. Deliberar sobre a aplicação de sanção disciplinar para pessoas que 

violarem o Código de Conduta Ética e/ou Normas da Companhia; 

v. Sugerir alterações do Código de Conduta Ética, baseando-se nos 

Princípios e Valores da Companhia;  

vi. Promover a Ética e Valores da Companhia;  

vii. Disseminar a todos os membros da Alta Administração, membros dos 

Demais Órgãos da Administração e Colaboradores o Código de Conduta 

Ética;  

viii. Orientar a respeito de possíveis soluções para conflitos que não estejam 

previstos no Código de Conduta Ética. 

 

4.3. O Comitê de Ética se reportará à Diretoria Estatutária e contará com o 

apoio do Comitê de Auditoria e Auditoria Interna. 

 

5. FUNCIONAMENTO DO COMITÊ DE ÉTICA 

5.1. O(A) Gerente Jurídico e Compliance será o(a) Coordenador(a) do Comitê 

de Ética e terá as seguintes atribuições: 

i. Receber os Manifestos (conforme abaixo definido) através dos canais de 

contato do Comitê de Ética; 

ii. Registrar os Manifestos em planilha de controle; 

iii. Encaminhar os Manifestos para tratativa de acordo com a sua 

Classificação; 

iv. Controlar o prazo de retorno dos Manifestos; 

v. Convocar os demais membros do Comitê de Ética, quando houver 

necessidade de deliberação; 

vi. Organizar a pauta/ata das reuniões do Comitê e fazer a convocação de 

todos; 

vii. Registrar em pauta/ata a condução das orientações do Comitê para os 

pareceres emitidos. 

 

5.2. Quando houver pedido de emissão de parecer sobre algum ato cometido 

por membro do Comitê, esta pessoa será comunicada por outro membro e será 

afastada do processo de elaboração do documento.  

 

6. DOS MANIFESTOS E INVESTIGAÇÕES  

 

6.1. Manifestos: relatos de situações que: 

a) Comprometem ou possam comprometer o cumprimento dos nossos 

Valores, do Código de Conduta Ética, de Normas Interna da Companhia 

ou de Leis e Regulamentos.   

b) Gerem dúvidas sobre o Código de Conduta Ética.  

c) Denúncias de situações relacionadas a fraudes, desvios de recursos e 
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danos ao patrimônio. 

 

6.2. Os Manifestos estão subdivididos em 04 (quatro) categorias e são 

apurados pelas seguintes áreas: 

a) Comportamentais: Comprometem ou possam comprometer o 
cumprimento dos nossos Valores e do Código de Conduta Ética.  
Estes manifestos serão acompanhados e tratados pela área de 
Desenvolvimento de Pessoas; 

b) Dúvidas: relacionadas ao cumprimento do Código de Conduta Ética. 
Estas dúvidas serão esclarecidas pelo Comitê de Ética; 

c) Processos: Denúncias de situações relacionadas a fraudes, desvios 
de recursos, descumprimento de processos e danos ao patrimônio. 
Estes manifestos serão investigados pela área de Auditoria Interna. 

d) Outros: relacionado a situações que não se enquadram em 
nenhuma das possibilidades anteriores. Serão analisadas pelo 
coordenador do Comitê de Ética e endereçados para tratativa pela 
área de Desenvolvimento de Pessoas, Auditoria Interna ou pelo 
Comitê de Ética, conforme for o caso. 
 

6.3. Os Manifestos deverão ser investigados e/ou solucionados. A conclusão 

da investigação e/ou tratativa de cada Manifesto deverá ser reportada para a 

Coordenação do Comitê de Ética nos seguintes prazos: 

a) Comportamentais: até 15 dias corridos contado da data de envio 

para a gerência de Desenvolvimento de Pessoas. 

b) Dúvidas: até 15 dias corridos contado da data do recebimento do 

esclarecimento da dúvida. 

c) Processos: até 30 dias corridos contado da data de envio para a 

Auditoria Interna. 

d) Outros: até 15 dias corridos contado da data de envio para o 

responsável pela tratativa. 

 

6.4. Investigação. Para as investigações dos Manifestos recebidos pelo 

Canal de Ética, a área de Auditoria Interna e/ou o setor de Desenvolvimento de 

Pessoas poderão: 

a) Dar ciência do Manifesto para o Diretor Executivo responsável pela área 

do Manifesto, bem como para o Gerente da Área que o Manifesto estiver 

relacionado; 

b) Coletar depoimento das pessoas envolvidas na investigação, tomando a 

termo referido no depoimento, com a assinatura do depoente; 

c) Acessar sistemas e documentos que possam auxiliar na investigação do 

Manifesto. 

 

6.5. A Companhia valoriza Manifestos realizados de boa fé e por pessoas que 

tenham conhecimento de fatos, dados ou situações irregulares envolvendo os 

seus negócios, os membros da Alta Administração, membros dos Demais 

Órgãos da Administração, seus Colaboradores e/ou seus Fornecedores. Os 
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Manifestos devem ser fundamentados com narrativa detalhada do fato e, se 

possível, acompanhado de documentos e fotos que possam auxiliar na 

investigação. 

 

6.6. Confidencialidade e anonimato. Os Manifestos podem ser identificados 

ou anônimos e serão devidamente avaliados. A confidencialidade e o 

anonimato da pessoa que fizer o Manifesto são garantidos. Também é 

garantida a confidencialidade para as pessoas que contribuem com as 

investigações para apuração dos fatos. 

 

6.7. Sigilo. Todos os membros envolvidos no Fluxo de Atividades deverão 

manter sigilo sobre os Manifestos recebidos, bem como manter anônimo o 

nome do manifestante. 

6.7.1. Independentemente do canal a ser utilizado, todas as pessoas 

envolvidas, tanto no recebimento como na avaliação da situação, têm o 

dever de manter o mais absoluto sigilo das informações apuradas. 

6.7.2. A Companhia não admite a violação do sigilo e confidencialidade 

de nenhuma das informações abordadas em quaisquer das etapas dos 

procedimentos ético-disciplinares. 

 

6.8. Não Retaliação. A Companhia não admite qualquer espécie de 

Retaliação contra quem relata ou manifesta comportamento duvidoso, suspeito 

ou possivelmente antiético, ou faça perguntas, relatos e exponha dúvidas, 

podendo serem aplicadas sanções àqueles que praticarem retaliações contra 

os denunciantes de boa-fé. Valorizamos um ambiente de trabalho onde todos 

se sintam à vontade para apontar problemas, esclarecer dúvidas e dividir 

preocupações. 

 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

7.1. Aprovação e Vigência 

 

Este Regimento foi aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia 

em 02 de dezembro de 2020 e vigorará a partir de tal data. Este Regimento 

somente poderá ser modificado por deliberação do Conselho de Administração 

da Companhia, sempre que referido órgão da administração entender 

necessário e/ou em decorrência de alterações legislativas e regulatórias ou de 

documentos de governança corporativa da Companhia. 

 

Porto Alegre,RS,  02 de dezembro de 2020. 
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PÉRICLES PEREIRA DRUCK 

Presidente do Conselho de Administração 

 


