REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE ÉTICA

Este Regimento Interno dispõe sobre o funcionamento do Comitê de Ética (“Comitê de
Ética” ou “Comitê”) da SOMOS Educação S.A. (“Companhia”), instituído e aprovado pelo
seu Conselho de Administração, em 27 de setembro de 2017.
CAPÍTULO I
FINALIDADE
Artigo 1. O Comitê é órgão não estatutário criado com a função de zelar pelo respeito
aos princípios e aos valores éticos da Companhia; bem como, assessorar o Departamento
de Compliance com recomendações e na apuração de eventuais violações às regras,
valores e princípios contidos no Código de Condutas da Companhia.
CAPÍTULO II
COMPETÊNCIA
Artigo 2. Compete ao Comitê de Ética:
I.

zelar pelo cumprimento do Código de Conduta da Companhia e demais

políticas e procedimentos do Programa de Compliance;
II.

determinar as medidas necessárias para a disseminação e o reforço de uma

cultura de ética e integridade na Companhia;
II.

desenvolver e aplicar os padrões de conduta, o código de ética, as políticas e os

procedimentos de integridade aplicáveis a (a) todos os empregados e administradores,
independentemente de cargo ou função exercidos; e (b) terceiros, tais como,
fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados;

III.

incentivar e assegurar o comprometimento da alta administração da

Companhia nas ações de apoio ao Programa de Compliance;
IV.

supervisionar o planejamento, o desenvolvimento e a aplicação de

treinamentos periódicos sobre o Programa de Compliance;
V.

aprovar as políticas e os procedimentos relacionados ao Programa de

Compliance;
VI.
VII.

supervisionar e orientar os trabalhos do Departamento de Compliance;
garantir o sigilo dos relatos recebidos e a confidencialidade daqueles que

forneçam os relatos e as informações;
VIII.

analisar todos os relatos de desvio de conduta envolvendo a Companhia e

discutir as recomendações e as medidas disciplinares cabíveis com o Departamento de
Compliance; e
IX.

reportar, no mínimo anualmente, ao Conselho de Administração e ao Comitê

de Auditoria e Risco da Companhia as atividades do Programa de Compliance.
Parágrafo 1º.

Os membros do Comitê de Ética poderão solicitar acesso a quaisquer

informações e esclarecimentos necessários ao fiel desempenho da sua função.
Parágrafo 2º.

Cada membro do Comitê de Ética tem o dever de guarda e sigilo dos

documentos e das informações recebidas em função de seu cargo, não podendo, de
qualquer modo, divulgar seu conteúdo para outros colaboradores da Companhia ou para
quaisquer outros terceiros que não seja no interesse das apurações.

CAPÍTULO III
COMPOSIÇÃO
Artigo 3. O Comitê de Ética funcionará de modo permanente e será composto por três
membros, entre os quais (i) o Diretor Presidente da Companhia; (ii) um membro do
Comitê de Auditoria e Risco da Companhia; e (iii) um membro do Conselho de
Administração da Companhia.
Parágrafo 1º.

Com exceção do Diretor Presidente, os demais membros do

Comitê serão indicados pelo Conselho de Administração para mandatos de 3 (três) anos.
Parágrafo 2º.

Os membros do Comitê de Ética não perceberão qualquer

remuneração adicional pelas funções desempenhadas no âmbito do Comitê.
Parágrafo 3º.

O término do mandato, renúncia, demissão ou desligamento de

profissionais da Companhia que sejam também integrantes do Comitê de Ética implica,
automaticamente, a extinção do seu mandato como membro do Comitê de Ética.
Parágrafo 4º.

Os trabalhos do Comitê serão coordenados pelo Diretor

Presidente da Companhia.
Artigo 4. O Departamento de Compliance se reportará ao Comitê de Ética. O
Departamento de Compliance será responsável por executar as atividades relativas ao
Programa de Compliance da Companhia, investigar as denúncias recebidas e executar as
deliberações do Comitê.
CAPÍTULO IV
REUNIÕES
Artigo 5. O Comitê de Ética reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês e,
extraordinariamente, quando necessário, preferencialmente na sede da Companhia ou

em qualquer outro lugar da conveniência dos membros, sendo que, em caráter de
urgência, as reuniões do Comitê de Ética poderão ser realizadas por meio de
teleconferência ou videoconferência.
Artigo 6. As reuniões serão presididas pelo Diretor Presidente ou, na sua ausência, pelo
membro mais antigo do Comitê.
Parágrafo 1º.

As convocações serão realizadas com antecedência mínima de 5

(cinco) dias, mediante convocação encaminhada pelo Departamento de Compliance, por
meio de e-mail, com a indicação da data, hora, local e ordem do dia detalhada da reunião,
juntamente com os documentos de apoio porventura necessários.
Parágrafo 2º.

Os membros do Comitê de Ética poderão encaminhar ao

Departamento de Compliance sugestões de matérias a serem incluídas na ordem do dia
com antecedência mínima de 3 (três) dias em relação à data de realização da respectiva
reunião.
Parágrafo 3º.

Independentemente de quaisquer formalidades de convocação,

será considerada regularmente convocada a reunião à qual comparecer a totalidade dos
membros do Comitê de Ética.
Parágrafo 4º.

Em casos de urgência, reconhecida pela unanimidade dos

membros do Comitê de Ética, poderão ser submetidos à discussão e votação documentos
não incluídos na ordem do dia.
Artigo 7. As recomendações do Comitê de Ética serão proferidas quando aprovadas por
maioria, presente a maioria simples de seus membros.
Parágrafo Único. Em caso de empate, cabe ao Diretor-Presidente decidir a matéria.

Artigo 8. Não poderá participar da discussão e da votação o membro do Comitê que se
declarar impedido ou suspeito, ou for assim reconhecido pela maioria dos demais
membros do Comitê.
Artigo 9. Os membros do Departamento de Compliance poderão participar, sem direito
a voto, das reuniões do Comitê de Ética.
Parágrafo Único. No interesse das deliberações, o Comitê de Ética poderá convidar
terceiros para participar, sem direito a voto, de suas reuniões, que deverão seguir as
obrigações de confidencialidade tratadas neste Regimento Interno.
Artigo 10.

Os membros do Comitê de Ética indicarão um secretário para cada

reunião, que deverá lavrar uma ata da reunião contendo todas as deliberações realizadas.
CAPÍTULO V
DEVERES E RESPONSABILIDADES
Artigo 11.

Os membros do Comitê de Ética deverão exercer suas funções no exclusivo

interesse da Companhia.
Parágrafo 1º.

Considerar-se-á abusivo o exercício da função com o fim de

causar dano à Companhia, a seus acionistas, administradores, ou funcionários e/ou obter,
para si ou para outrem, vantagem a que não faz jus e de que resulte, ou possa resultar,
prejuízo para a Companhia, seus acionistas ou administradores.
Parágrafo 2º.

O membro do Comitê de Ética não é responsável pelos atos

ilícitos de outros membros, salvo se com eles for conivente, ou se concorrer para a prática
do ato.
Parágrafo 3º.

As matérias que forem apreciadas pelos membros do Comitê de

Ética no exercício de suas funções serão mantidas sob sigilo.

CAPÍTULO VI
DAS APURAÇÕES DE DESVIO DE CONDUTA
Artigo 12.

A violação dos princípios e das regras estabelecidas no Código de Conduta

ou dos princípios éticos da Companhia, seja por ação ou omissão, de funcionário ou de
terceiro, provocará a abertura de um processo interno para apuração das potenciais
irregularidades.
Artigo 13.

A Companhia manterá canais próprios, por telefone, correio eletrônico e

sítio eletrônico, para recebimento de relatos sobre eventuais desvios de conduta.
Parágrafo Único. Os canais de denúncia serão geridos pelo Departamento de Compliance
sob a supervisão do Comitê de Ética.
Artigo 14.

Os relatos de desvio de conduta recebidos serão tratados de forma

absolutamente confidencial, sendo levados a conhecimento apenas das pessoas
necessárias para as devidas apurações e aplicações das eventuais sanções decorrentes.
Parágrafo 1º.

Ainda que o denunciante opte por identificar-se durante a

realização de um relato, não será permitida a divulgação de sua identidade ou do fato por
ele narrado a nenhum colaborador que não aos membros do Departamento de
Compliance, do Comitê de Ética ou aos indivíduos estritamente necessários para a
apuração da denúncia e para a aplicação das eventuais sanções decorrentes.
Parágrafo 2º.

Não serão toleradas quaisquer atitudes de retaliação contra

aqueles que, de boa-fé, utilizarem os canais de denúncia da Companhia.
Artigo 15.

Todos os casos de suspeita de desvio de conduta deverão ser reportados

imediatamente ao Departamento de Compliance, que será responsável pela apuração do
relato, sob a supervisão do Comitê de Ética.

Parágrafo 1º.

Relatos de desvio de conduta envolvendo o Diretor Presidente da

Companhia ou qualquer membro do Departamento de Compliance deverão ser
encaminhados diretamente ao Conselho de Administração, a quem competirá, com
auxílio de prestador de serviço especializado, realizar as devidas investigações.
Parágrafo 2º.

Relatos recebidos nos canais de denúncia que não caracterizem

desvio de conduta à luz dos princípios e valores contidos no Código de Conduta serão
direcionados para a área responsável.
Artigo 16.

No interesse das apurações, o Comitê de Ética e o Departamento de

Compliance estão autorizados a:
I.

analisar todo e qualquer arquivo contido em computador profissional ou em

dispositivos móveis de propriedade e disponibilizados pela Companhia;
I.

analisar as caixas de e-mail profissionais e comunicações internas arquivadas

nos computadores e dispositivos móveis da Companhia;
II.

avaliar as imagens do circuito interno de segurança;

III.

solicitar e apurar o histórico profissional dos envolvidos;

IV.

realizar entrevistas pessoais com os envolvidos ou com quaisquer outros

colaboradores que possam auxiliar na apuração dos relatos; e
V.

adotar todos os métodos de trabalho que entenderem necessários visando a

apuração dos fatos relatados, respeitando-se a privacidade dos envolvidos.

Parágrafo Único. De acordo com a complexidade e gravidade do relato, poderá ser
contratado prestador de serviço especializado para suporte e/ou condução das
apurações de forma independente.
Artigo 17.

Apurados os fatos, caberá ao Comitê de Ética decidir quanto à

materialidade da conduta e, conforme o caso, recomendar ao Vice-Presidente da área
investigada a aplicação das medidas cabíveis:
I.

Aos funcionários, estagiários, aprendizes, diretores:

a)

advertência verbal;

a)

advertência escrita;

b)

suspensão;

c)

rescisão do contrato de trabalho;

d)

transferência para outra função; e/ou

e)

reporte às autoridades governamentais competentes.

I.

A terceiros, fornecedores, parceiros comerciais e prestadores de serviços:

a)

aplicação de penalidade contratualmente prevista;

a)

rescisão contratual; e/ou

b)

reporte às autoridades governamentais competentes.

Parágrafo Único. As penalidades serão aplicadas de forma proporcional às ações
cometidas e de acordo com a legislação vigente.
CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 18.

Este Regimento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho de

Administração e revoga quaisquer normas e procedimentos em contrário.
Parágrafo Único. Este Regimento poderá ser modificado a qualquer momento, por
maioria dos votos dos membros do Conselho de Administração.
Artigo 19.

Os casos omissos no presente Regimento serão resolvidos em reunião do

Comitê de Ética.

***

