
REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE CONDUTA E ÉTICA 

 

CAPÍTULO I – DA FINALIDADE  

Art. 1º O funcionamento, a composição e as atividades do Comitê de Conduta e Ética regulam-
se por este Regimento Interno. 

 

CAPÍTULO II – DA COMPOSIÇÃO E DESTITUIÇÃO 

Art. 2º O Comitê de Conduta e Ética nomeado Conselho Deliberativo será composto por 3 
(três) membros e seus respectivos suplentes, para mandato coincidente ao da Diretoria 
Executiva, fixado em 2 (dois) anos, permitida a recondução. 

Art. 3º Os membros do Comitê de Conduta e Ética serão escolhidos em indicação aberta pelos 
colegiados, sendo 1 (um) entre os colaboradores do quadro próprio da FACEPI, 1 (um) entre os 
membros do Conselho Deliberativo (titular e suplente), 1 (um) dentre os membros Diretoria 
Executiva. 

Parágrafo Único. O Presidente do Comitê de Conduta e Ética será escolhido entre seus 
membros por maioria de votos. 

Art. 4° Os membros do Comitê de Conduta e Ética serão substituídos nas hipóteses de 
renúncia ou de desligamento da FACEPI, ou ainda, por iniciativa da Diretoria Executiva, 
mediante justificativa que deverá ser registrada por escrito e submetida à aprovação do 
Conselho Deliberativo.  

§ 1º Nas hipóteses em que ficar vago o cargo de membro do Comitê de Conduta e Ética, esta 
vaga deverá ser preenchida pelo respectivo suplente até o final do mandato. 

§ 2º Na hipótese em que ficar vago o cargo de Presidente do Comitê de Conduta e Ética, o 
suplente que o substituir não assumirá a presidência, que deverá ser escolhida, novamente, 
pelos membros do Comitê.  

Art. 5° Os membros do Comitê de Conduta e Ética não serão remunerados pelo exercício dessa 
atribuição.  

 

CAPÍTULO III – DAS COMPETÊNCIAS 

Art. 6° Compete ao Comitê de Conduta e Ética:  

I - orientar quanto ao cumprimento deste Código, atuando de forma preventiva; 

II - propor ao Conselho Deliberativo a atualização deste Código, quando necessário; 

III – promover a divulgação, aos colaboradores da FACEPI, do Comitê de Conduta e Ética e 
deste Regimento Interno; 

IV – dirimir dúvidas e responder às consultas direcionadas ao Comitê sobre a aplicação do 
Comitê de Conduta e Ética e a interpretação das regras previstas naquele Código.  



V – apurar, de ofício ou mediante representação, a ocorrência de infrações as regras previstas 
no Comitê de Conduta e Ética, sempre que tiver conhecimento de indícios de irregularidades, 
assegurado o sigilo da fonte, cuja violação ensejará apuração de responsabilidade;   

VI - dar ciência aos interessados quanto a eventuais apurações, garantindo-lhes oportunidade 
de manifestação; e 

VII – propor a aplicação das penalidades previstas no Comitê de Conduta e Ética. 

Art. 7° Os membros do Comitê possuem as seguintes responsabilidades: 

I - não participar de apuração em que figure como interessado, ainda que em virtude de 
vínculo de parentesco ou amizade com pessoa investigada; 

II - manter a confidencialidade quanto às apurações de infrações e ao teor dos respectivos 
pareceres; 

III - proceder com discrição nas apurações que se fizerem necessárias; 

IV - não expor denunciantes perante os demais integrantes da Fundação; e 

V - não atuar de forma isolada sem consentimento formal do Comitê. 

 

CAPÍTULO IV – DO FUNCIONAMENTO 

Art. 8° O Comitê de Conduta e Ética observará o seguinte procedimento:  

I – estabelecer agenda mínima de trabalho, incluindo o envio periódico de documentos ao 
Conselho Deliberativo e à Diretoria Executiva sobre o que for decidido em suas reuniões 
ordinárias e extraordinárias, conservando sigilo sempre que a divulgação intempestiva de suas 
decisões puder causar prejuízo à imagem e a reputação de terceiros; 

II – promover o inter-relacionamento do Comitê de Conduta e Ética com os órgãos estatutários 
e com as demais organizações internas da Entidade; e 

III – dar suporte às decisões de caráter disciplinar. 

Art. 9° O Comitê de Conduta e Ética reunir-se-á com a presença de, no mínimo, 2 (dois) de seus 
membros, sendo este o número necessário para a adoção de pareceres e encaminhamentos. 

Art. 10 O Comitê reunir-se-á ordinariamente a cada trimestre e extraordinariamente sempre 
que convocado por seu Presidente, pela maioria de seus membros ou pelo Conselho 
Deliberativo. 

Art. 11 Das reuniões será lavrada ata da qual serão encaminhadas cópias ao Conselho 
Deliberativo e à Diretoria Executiva. 

Art. 12 As decisões deverão ser tomadas por maioria de votos, com a devida fundamentação. 
Cada voto deverá ser registrado em ata de forma fundamentada. Os suplentes poderão 
participar das reuniões, sem direito a voto. 

Art. 13 Compete ao Presidente do Comitê: 

I – presidir as reuniões; 



II – assegurar a eficácia e a construção da boa gestão do Comitê; 

III – cumprir e fazer cumprir os objetivos e metas estabelecidos para o Comitê; 

IV – compatibilizar as atividades do Comitê com os interesses da Entidade; 

V – organizar e coordenar a agenda de reuniões do Comitê; 

VI – acompanhar o processo de avaliação do Comitê e conduzi-lo segundo os princípios da boa 
governança corporativa; 

VII – assegurar-se de que os membros do Comitê recebam informações fidedignas e 
tempestivas sobre os assuntos que serão abordados em reunião; 

Art. 14 São atribuições dos membros do Comitê: 

I – pautar suas decisões no sentido de preservar e promover os interesses da Entidade; 

II – solicitar, sempre que preciso for, informações por escrito quando necessárias para a 
tomada de decisões; 

III – comparecer às reuniões; 

IV – estudar e examinar com antecedência os assuntos que serão discutidos nas reuniões; 

V – propor assuntos para serem discutidos; 

VI – votar com isenção e senso de responsabilidade; 

VII – fazer constar da ata o seu voto com a respectiva motivação; e 

VIII – apresentar para discussão temas que considere relevantes. 

Art. 15° Os membros do Comitê de Conduta e Ética não poderão fornecer, divulgar, reproduzir 
ou transmitir, sob qualquer forma ou pretexto, documentos ou informações sobre atos, fatos 
ou decisões relativas à sua atuação e que envolvam responsabilidades de terceiros ou de que 
tenham tomado conhecimento em razão de seu cargo, salvo se por determinação judicial ou 
por determinação expressa do Conselho Deliberativo. 

Art. 16 As decisões e relatórios do Comitê poderão ser apresentados e lidos nas reuniões do 
Conselho Deliberativo ou da Diretoria Executiva, independentemente da sua publicação.  

 

CAPÍTULO V – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 17 O presente Regimento entrará em vigor na data de sua publicação pela FACEPI. 

Art. 18 Os casos omissos previstos neste Regimento resolver-se-ão pela aplicação subsidiária 
do Comitê de Conduta e Ética ou, não sendo isto possível, pela decisão da maioria dos 
membros do Comitê que, para tanto, poderão consultar o Conselho Deliberativo.  


