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1. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
1.1. O presente Procedimento para Utilização do Canal de Denúncias 
(“Procedimento”) do Banco da China Brasil S.A. (“BOC Brasil”) tem o objetivo 
de garantir a conformidade com a legislação, normas e regulamentos sobre a 
disponibilização de um canal para comunicação de indícios e suspeitas de 
ilicitude, abusos, irregularidades e fraudes relacionados às atividades de 
instituições financeiras. 
 
1.2. O BOC Brasil está comprometido com a utilização de meios de 
comunicação adequados, confidenciais e gratuitos por meio dos quais seus 
funcionários, colaboradores, clientes, usuários, parceiros ou fornecedores 
possam reportar, sem a necessidade de se identificarem, quaisquer situações 
com indícios de ilicitude de qualquer natureza, relacionadas às atividades do 
BOC Brasil.  
 
1.3. Quem pode realizar denúncias? 
 
Este Procedimento se aplica aos seguintes indivíduos (“Denunciantes”): 
 

 Funcionários e colaboradores, em todos os níveis hierárquicos; 

 Clientes; 

 Usuários; 

 Parceiros; ou 

 Fornecedores do BOC Brasil. 
 

2. O QUE DEVE SER DENUNCIADO? 
 
2.1. Os Denunciantes poderão comunicar, de forma anônima ou não, qualquer 
violação iminente ou conduta suspeita dentro do BOC Brasil que já tenha 
ocorrido, que esteja em curso ou que poderá vir a ser consumada no futuro 
próximo, com relação a: 

 

 Legislação vigente, regulamentações ou regras de órgãos fiscalizadores 
aplicáveis ao BOC Brasil; 

 Normas, políticas e/ou procedimentos internos do BOC Brasil; 

 Constante ou costumeira violação, de forma intencional, de quaisquer 
normas, políticas e/ou procedimentos internos do BOC Brasil; 

 Fraudes e/ou atos ilícitos incluindo, mas não se limitando, lavagem de 
dinheiro, financiamento ao terrorismo, abuso de mercado, quebra do sigilo 
de clientes ou de acordos de confidencialidade, roubos, furtos, corrupção 
ou suborno; 

 Comportamentos reprováveis e/ou antiéticos incluindo, mas não se 
limitando a, quaisquer modalidades de assédio ou quaisquer outras 
formas de discriminação; 

 Má conduta profissional. 
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2.2. Os Denunciantes poderão comunicar quaisquer suspeitas de 
irregularidades por meio do endereço eletrônico: canaldedenuncias@boc-
brazil.com. 
 

 
3. FLUXO DE ENCAMINHAMENTO DAS DENÚNCIAS 

 
 
3.1. O Canal de Denúncias possui caráter sigiloso, gratuito e imparcial, de 
modo que as denúncias poderão ser feitas com anonimato e todas as 
informações fornecidas serão tratadas com a mais absoluta confidencialidade 
pelo BOC Brasil e seus responsáveis envolvidos na análise das condutas 
comunicadas. 
 
3.2. Os funcionários e colaboradores do BOC Brasil que realizarem quaisquer 
comunicações sobre supostas irregularidades também deverão manter em 
absoluto sigilo o fato de terem feito a denúncia, assim como os detalhes da 
comunicação e o eventual retorno que lhes foi dado acerca do caso pelo 
responsável pelo Canal de Denúncias. 

 
4. ARQUIVO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS AO CANAL DE DENÚNCIAS 

 
4.1. Todos os documentos que fazem parte do Canal de Denúncias, bem 
como das investigações internas envolvendo as condutas reportadas, serão 
arquivados pelo prazo de 5 (cinco) anos pelos departamentos responsáveis, de 
forma que possibilite a reconstrução completa do processo para atender as 

Denunciante entra em 
contato por e-mail 

Pessoa responsável 
recebe a denúncia,  

comunica e encaminha 
para as áreas 

responsáveis para 
tratamento 

Início da análise sobre 
a(s) conduta(s) 

reportada(s) 

Caso a denúncia não 
tenha fundamentos, o 

responsável encerrará o 
caso 

Caso a denúncia seja 
verdadeira, o BOC Brasil 
deliberará sobre a ação 
a ser tomada, de acordo 

com o caso 
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solicitações de autoridades competentes, órgãos reguladores e auditoria interna 
e externa. 

 
5. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
5.1. O BOC Brasil se reserva o direito de aditar o presente Procedimento a 
qualquer momento, sem a necessidade de prévia e expressa comunicação. 
 
5.2. Este Procedimento foi discutido e aprovado pela Diretoria do BOC Brasil, 
sendo que a sua vigência e eficácia são imediatas. 
 
5.3. Este Procedimento está disponível para consulta na Divulgação Interna 

do BOC Brasil e no sítio eletrônico: www.bankofchina.com/br/pt/index.html. 

http://www.bankofchina.com/br/pt/index.html

