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1. Objetivo 

O objetivo deste Programa é enviar uma mensagem clara e consistente a todos 

os administradores, colaboradores e terceiros, que a JBJ Agropecuária, sendo uma 

empresa comprometida com Compliance, exige os mais elevados padrões de 

integridade, ética e governança, adotando para tanto uma postura de tolerância zero 

em relação à corrupção e fraude de qualquer natureza. 

O Programa exige que a JBJ Agropecuária esteja em conformidade com todas as 

Leis e Regulamentações aplicáveis contra corrupção, subornos e lavagem de dinheiro, 

nacionais e internacionais, como forma de prevenir e combater situações propensas a 

atos lesivos.  

Dessa forma, trará uma visão geral de comportamento esperado frente a 

situações de corrupção, sendo que procedimentos a serem adotados em cada caso 

será melhor detalhado posteriormente em Programas Específicos tais como, Código de 

Ética, Programa de Relacionamento com Agentes Públicos, Programa de Gestão de 

Risco e Programa de Integridade Contábil e Fiscal, Programa de Integridade Financeira 

e programa de Relacionamento com Parceiros de Negócio. 

 

2. Aplicação ou Público Alvo ou Abrangência 

Este Programa se aplica a todos que fazem parte da JBJ Agropecuária – 

Presidência, Diretoria e colaboradores, bem como a seus parceiros de negócio, quais 

sejam, fornecedores, representantes, contratados, procuradores, consultores, 

empreiteiros, entre outros. 

 

3. Definições ou Conceitos 

• Administradores/ Alta Administração – trata-se do Presidente e Diretores que 

exercem cargo de liderança e com poder de decisão sobre os negócios da 

empresa. 
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• Agentes Públicos – qualquer pessoa física que exerça cargo, emprego ou 

função pública, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, 

nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou 

vínculo, à órgãos e empresas integrantes da administração pública direta ou 

indireta. 

• Canal de denúncia (“Canal de Ética” ou “Linha Ética”) – meio oficial à 

disposição de colaboradores e terceiros para reportar violações ao Programa de  

Compliance e demais Programas Específicos da empresa. 

• Código de Conduta – também conhecido como Código de Ética, reunirá regras 

e princípios com padrões de comportamento que a JBJ Agropecuária espera de 

seus dirigentes e colaboradores. 

• Colaboradores – compreende todos os funcionários, estagiários, gestores, 

diretores e executivos da JBJ Agropecuária. 

• Comitê de Compliance – Grupo formado por Diretores da JBJ e membros 

indicados pela Alta Administração para auxiliar o Compliance Officer no 

gerenciamento do Programa de Compliance. 

• Compliance Officer – Pessoa designada formalmente pela Alta Administração 

com responsabilidade e autoridade para operação e gestão do Programa de 

Compliance.  

• Corrupção – é o ato de prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, 

vantagem indevida a agente público ou terceira pessoa a ele relacionada 

levando a agir em desacordo com as Leis para obter vantagens indevidas ou 

influenciar decisões. 

• Corrupção Privada - Constitui crime de corrupção privada exigir, solicitar, ou 

receber vantagem indevida, como sócio, dirigente, administrador, empregado 

ou representante de pessoa jurídica de direito privado, para beneficiar a si ou a 

terceiro, direta ou indiretamente, ou aceitar promessa de tal vantagem, a fim 

de realizar ou omitir ato em violação dos seus deveres funcionais. 
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• JBJ Agropecuária (“JBJ”) – Sociedade Limitada que tem como principais 

atividades a criação de bovinos para corte e a participação em outras empresas, 

como cotista ou acionista. 

• Fraude – qualquer ato ardiloso, enganoso, de má-fé, com o intuito de lesar ou 

desvirtuar informações, dados ou fatos para obter benefícios indevidos, ou 

ainda para o não cumprimento de determinado dever. 

• Lavagem de dinheiro – prática com o intuito de dissimular ou esconder a 

origem ilícita de determinados ativos financeiros e bens patrimoniais, de forma 

que tais ativos aparentem ter origem lícita. 

• Legislação Anticorrupção – No desenvolvimento de nossas atividades estamos 

sujeitos às seguintes leis nacionais de combate à corrupção:  

o Código Penal Brasileiro; 

o Lei n. 8.429/92 – Lei de Improbidade Administrativa; 

o Lei n. 8.666/93 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos; 

o Lei n° 12.683/12 – Prevenção à Lavagem de Dinheiro; 

o Lei n° 12.813/13 – Lei de Conflito de Interesses, 

o Lei n° 18.846/15 – Lei de Conflito de Interesses do Estado de Goiás; 

o Lei n° 12.846/13 – Responsabilidade Administrativa e Civil de Pessoas 

Jurídicas – Anticorrupção; 

o Decreto n° 1.171/94 – Código de Ética do Servidor Público Federal; 

o Decreto n° 9.423/19 – Código de Ética e Conduta do Estado de Goiás; 

• Pagamento de facilitação – qualquer pagamento realizado à agente público 

com o escopo de acelerar ou garantir o desempenho de uma ação rotineira não 

discricionária. 

• PEP – pessoas politicamente expostas – considera-se uma pessoa 

politicamente expostas o agente público que desempenha ou desempenhou, 

nos últimos cinco anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências 
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estrangeiras, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como 

seus representantes, familiares e estreitos colaboradores. 

• Programa de Compliance – conjunto de elementos inter-relacionados ou 

interativos da empresa que visa estabelecer procedimentos, objetivos, 

processos e treinamentos, além de realizar o seu monitoramento com o fim de 

garantir que a JBJ Agropecuária esteja em conformidade com todas as Leis e 

Programas adotados.  

• Sinais de alerta – são indícios da prática de corrupção. Ocorre sempre diante da 

existência de uma situação ou circunstância que indique que uma operação, 

relação ou contratação em particular envolve um risco de provável ato de 

corrupção. 

• Suborno – prática de oferecer, dar, prometer ou autorizar oferta, entrega ou 

promessa de dinheiro ou qualquer coisa de valor a um agente público ou parte 

privada, de forma direta ou indireta, para obter vantagem comercial imprópria. 

• Stakeholders – são as partes interessadas na gestão e nos resultados da 

empresa, sendo eles investidores, sócios, colaboradores, fornecedores, clientes 

e comunidade. 

• Terceiros – todo aquele que não é colaborador, tais como, parceiros de 

negócios, fornecedores, representantes, prestadores de serviços, procuradores, 

consultores e empreiteiros, e afins. 

 

Caso haja dúvidas sobre conceitos específico, os mesmos poderão ser 

encontrados nos demais programas adotados pela JBJ Agropecuária. 

 

4. Diretrizes Gerais 

4.1. Comprometimento e Apoio da Alta Administração 
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O comprometimento e apoio da Alta Administração para com o Programa de 

Compliance é fundamental e imprescindível para a disseminação de uma cultura de 

ética, integridade e total respeito a este Programa e às Leis.  

Uma excelente maneira de demonstrar isso a seus colaboradores é realizando 

um discurso de apoio ao Programa de Compliance. Entretanto, além do discurso, o 

exemplo de boa conduta e compromisso vindo da Alta Administração, bem como sua 

atitude frente a um ato de corrupção, demonstrará aos demais a seriedade e 

obrigatoriedade de se seguir as regras e diretrizes desta e dos demais programas 

adotados pela empresa. 

O combate à corrupção depende de um trabalho em conjunto e contínuo de 

todos da JBJ Agropecuária, tendo a Alta Administração o papel fundamental de dar 

bom exemplo a todos os seus colaboradores e terceiros. 

Por fim, cabe à Alta Administração a aprovação do Programa de Compliance, 

supervisão das principais atividades e garantir alocação de recursos para a 

implementação do programa. 

4.2. Sustentabilidade 

É notório a todos que a JBJ Agropecuária preza pela adoção de medidas de 

sustentabilidade visando reduzir o impacto ambiental e proporcionar uma produção 

mais econômica e rentável.  

A implementação do Programa de Compliance na empresa agregará eficiência e 

eficácia a tais medidas, tendo em vista que conta com padrões de conduta, 

treinamentos e análise de riscos a fim de prevenir eventuais atos lesivos, bem como 

um rigoroso controle interno. 

Dessa forma, garante que as medidas de sustentabilidade estejam sempre em 

conformidade e o meio ambiente protegido. 

4.3. Perenidade nos negócios 

Quando bem desenvolvida e bem implementada, não há dúvidas que o 

Programa de Compliance é um investimento que funciona como ferramenta de 



     

Avenida 136 | Ed. Nasa, Setor Sul | Goiânia – GO | CEP: 74.093.250 | (62)3998-9100 

8 
PROGRAMA DE 
COMPLIANCE 

perenidade nos negócios, pois tem como objetivo prevenir, mitigar e remediar os 

riscos de corrupção e, consequentemente, evitar punições por descumprimento da 

legislação. 

Mas não só isso, vale ressaltar que a perenidade dos negócios não se restringe 

apenas à prevenção de pagamentos de multas e penalidades previstas em Lei. O 

envolvimento de uma empresa com atos de corrupção e fraude causa danos à 

imagem, reputação e credibilidade da empresa, fazendo com que o valor da mesma 

caia significativamente, e com que esta perca parceiros, investidores e oportunidades 

de negócios. 

4.4. Padrões de conduta – Código de ética  

Os padrões de conduta e ética que a JBJ Agropecuária espera de um 

administrador, colaborador ou parceiro de negócio, estão devidamente descritos no 

Código de Ética. Neste que se encontra as principais regras de comportamento 

adotadas pela JBJ Agropecuária, trazendo os valores e condutas esperadas ou 

proibidas.  

Dessa forma, em caso de dúvidas de como agir, decidir ou em que bases 

conduzir os negócios, deve-se consultar o Código de Ética da empresa que estará 

sempre disponível e acessível para consulta tanto do público interno, como de 

terceiros ou parceiros, através dos websites – www.jbjagropecuaria.com.br e 

www.jbjagropecuária.com, ou ainda de forma impressa na empresa. 

4.5. Conflito de Interesses 

Um potencial conflito de interesses pode surgir quando os interesses pessoais 

de um indivíduo ou grupo de indivíduos está em desacordo com os melhores 

interesses da JBJ, ou ainda, influenciar de maneira imprópria o desempenho da função 

de algum Colaborador. 

http://www.jbjagropecuaria.com.br/
http://www.jbjagropecu%C3%A1ria.com/
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Os Administradores e Colaboradores da JBJ devem atuar sempre no melhor 

interesse da empresa, reportando imediatamente qualquer situação potencial, como 

por exemplo: 

• Usar o cargo ou o nome da JBJ ou das empresas do Grupo com a finalidade de 

obter favorecimentos para si, bem como para outras pessoas. 

• Receber dinheiro, presentes e vantagens provenientes de fornecedores, 

parceiros, clientes e outros.  

• Oferecer presentes e entretenimento que possam ser vistos como suborno ou 

que sejam considerados indecorosos ou impróprios. 

• Efetuar doações e patrocínios que não estejam de acordo com os programas 

definidos e aprovados previamente pela Diretoria.  

• Utilizar equipamentos, recursos e meios eletrônicos da empresa para atividades 

particulares, salvo se autorizado por superior imediato.  

• Empregar ou promover parentes de até 2º grau, cônjuge, consanguíneos e 

afins, sem que tenham sido avaliados pela área de Recursos Humanos e 

concorrido, em igualdade de condições, com outros candidatos.  

• Ter como subordinado direto, dentro da mesma linha hierárquica parentes de 

1º grau ou cônjuge. 

• Contratar, em função de influência, parentesco, cargo ou prestigio, qualquer 

tipo de operação com a JBJ ou outra empresa sob seu controle, que possa 

caracterizar transação entre partes interessadas, exceto mediante consulta 

prévia e aprovação formal da Diretoria.  

Caso o colaborador ainda tenha dúvida sobre como prevenir ou impedir 

situações que configurem conflito de interesse próprio com o da companhia, o mesmo 

poderá consultar com o Comitê de Compliance/ Compliance Officer para solucionar a 

dúvida suscitada e ter auxílio em como se portar diante da situação. 
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4.6. Deveres dos Administradores  

O Programa de Compliance tem a preocupação em delimitar os deveres dos 

administradores para que os mesmos exerçam suas funções de forma eficiente e a dar 

bons exemplos a seus colaboradores e parceiros. 

Uma administração séria garante elevados padrões de ética, integridade e 

transparência em sua governança.  

Dessa forma, os administradores têm os deveres de diligência, lealdade e de 

informar. O administrador deve empregar no exercício de suas funções cuidado e 

diligência na condução dos negócios, agindo de forma leal aos interesses da empresa e 

sempre de forma transparente. 

4.7. Treinamentos e Comunicação 

O investimento em treinamento e comunicação é de suma importância para o 

sucesso da implementação do Programa de Compliance, assim a JBJ Agropecuária 

manterá um plano de comunicação e treinamento com o objetivo de divulgar e 

capacitar para o cumprimento das regras adotadas pela empresa. 

Os Programas da empresa deverão ser comunicados aos colaboradores, desde 

a alta administração, gerências e demais colaboradores, até aos terceiros e parceiros 

de negócio. Para tanto, serão disponibilizados pela internet 

(www.jbjagropecuaria.com.br e www.jbjagropecuaria.com), bem como através de 

cópias impressas em locais visíveis e de fácil acesso. 

 Todos, sem exceção, deverão tomar conhecimento de suas regras e diretrizes. 

Uma vez que tenham conhecimento do Programa adotado, a execução de treinamento 

deverá ser realizada. 

O treinamento serve para assegurar que as regras, diretrizes e procedimentos, 

foram bem compreendidos por todos, garantido que saibam quando e como aplicá-las. 

Para que haja efetividade no treinamento, o mesmo contará com exercícios e provas 

de situações práticas de como agir diante de diversos cenários para que não ocorra 

atos de corrupção, fraude, suborno ou lavagem de dinheiro.  

http://www.jbjagropecuaria.com.br/
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Estes treinamentos devem ser realizados periodicamente com a finalidade de 

se revisar o conteúdo e garantir que todos tenham conhecimento dos valores, 

princípios e práticas esperadas pela empresa de seus diretores, colaboradores e 

terceiros. 

4.8. Análise Periódica de Riscos 

A análise periódica de riscos é um dos pilares para a estruturação e eficácia do 

Programa de Compliance.  

A Gestão de Risco tem como objetivo mapear e identificar situações de riscos 

ligados a fraude e corrupção, para que possa assim desenvolver regras e 

procedimentos com a finalidade de detectar, prevenir e remediar a ocorrência de atos 

lesivos à empresa. 

Por sua vez, a análise dos riscos ocorrerá periodicamente, pois uma vez que 

haja mudanças no cenário de risco, se faz necessário uma atualização das ações para 

prevenção e mitigação dos riscos, bem como uma reformulação e atualização do 

Programa de Gestão de Riscos adotado pela JBJ Agropecuária.  

4.9. Controles Interno e Externo 

Os controles interno e externo vêm para garantir eficiência e eficácia aos 

processos e mitigação de riscos. Monitorar é o primeiro passo para prevenir e 

remediar. Dessa forma é necessário que se estabeleça um monitoramento regular de 

todos os processos da empresa, com a finalidade de assegurar que estejam em 

conformidade com os Códigos e Programas estabelecidos pela JBJ Agropecuária. 

Os controles interno e externo irão auxiliar na minimização de riscos 

operacionais e também assegurar que os livros contábeis e fiscais reflitam de forma 

precisa os negócios da empresa. 

4.10. “Red Flag” 

A Red Flag ou indícios da prática de corrupção ocorre sempre que existente 

situação ou circunstância que indique que uma operação, relação ou contratação em 

particular, envolve um risco de provável ato de corrupção.  
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Por exemplo, presentes ou hospitalidade extravagantes envolvendo um Agente 

Público ou mesmo uma empresa privada; pagamentos oferecidos ou efetuados em 

dinheiro; pagamentos ou despesas documentados de forma inadequada; terceiro 

recomendado por um Agente Público; entre outros. 

Tais situações oferecem um risco de ato de corrupção e sendo um risco, a 

situação deverá ser analisada no caso concreto para que se tenha certeza que não 

configura de fato uma infração à Lei Anticorrupção ou a qualquer Programa da 

empresa, antes de se prosseguir com a condução do negócio. 

Todo colaborador da JBJ Agropecuária que se encontrar diante de uma situação 

de Red Flag deverá comunicar tal situação ao Canal de Denúncia disponibilizado pela 

empresa, caso queira manter o anonimato, ou diretamente para o Comitê de 

Compliance/ Compliance Officer. 

4.11. Transparência para Doações para Candidatos e Partidos Políticos 

A JBJ Agropecuária não realizará doações a candidatos, partidos políticos ou 

campanhas afins, conforme proibição legal.  

Caso algum colaborador queira participar de atividades Programas, o mesmo 

deverá fazer em caráter pessoal, fora do expediente de trabalho e nunca em nome da 

JBJ Agropecuária, sempre em observância com os Códigos e Programas adotados pela 

empresa. 

4.12. Canal de Denúncia 

 É primordial que toda e qualquer violação ou suspeita de violação deste 

Programa de Compliance seja comunicada imediatamente ao Canal de Ética disponível 

para tanto. 

 Caso o colaborador opte por realizar a denúncia de forma anônima, tanto o 

anonimato, quanto a confidencialidade sobre a denúncia serão rigorosamente 

respeitados. 

 Ademais, a JBJ Agropecuária não aceitará qualquer tipo de retaliação contra a 

pessoa que comunique de boa-fé uma violação aos Programas adotados pela empresa. 
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4.13. Da Investigação e a Apuração das Denúncias 

A partir do momento que o Canal de Denúncia recebe uma delação de ato de 

corrupção, seja ela anônima ou não, tal delação será investigada imediatamente e de 

forma apropriada por um terceiro imparcial que verificará a real ocorrência do ato 

lesivo. Caso comprovada a ocorrência, todas as medidas de correção serão adotadas, 

bem como medidas disciplinares serão aplicadas ao colaborador que praticou o ato. 

4.14. Da Ocorrência do Ato Lesivo e Aplicação de Medidas Disciplinares 

Uma vez comprovada a ocorrência de um ato de corrupção, far-se-á necessário 

a pronta e espontânea comunicação da situação às autoridades públicas. 

Aqueles que infringirem as regras estabelecidas pelo Programa de Compliance e 

praticarem atos lesivos à empresa, sofrerão sanções impostas pela JBJ Agropecuária, 

independentemente de sanções impostas por Lei nas esferas cível e criminal. 

Com base neste Programa as penalidades aplicadas diante da prática de atos 

lesivos à empresa, serão rígidas e de tolerância zero, podendo incluir perda ou 

afastamento do cargo na alta administração, bem como rescisão do contrato de 

trabalho ou de parceria comercial. 

4.15. Independência do Comitê de Compliance / Compliance Officer 

O Programa de Compliance para ser efetivo necessita que a função de 

Compliance seja autônoma e independente. Dessa forma, a JBJ Agropecuária reitera o 

seu compromisso em instituir colaboradores responsáveis para a realização desta 

função bem como o fornecimento do apoio necessário para que a gestão do sistema 

de Compliance seja realizado de forma a tratar todos os riscos, fatos e denúncias de 

forma ética, confidencial e independente.  
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5. Programas Específicos 

O Programa de Compliance traz uma visão geral de comportamento esperado 

por seus colaboradores e parceiros de negócio, sendo que procedimentos a serem 

adotados em cada caso serão melhor detalhados posteriormente em Programas 

Específicos.  

Tais programas tratarão de temas como: 

• Relacionamento com o Poder Público 

• Relacionamento com Fornecedores, Parceiros e Terceiros 

• Representantes e Intermediários 

• Pagamentos de Facilitação, Suborno e Propina 

• Presentes, Entretenimento, Viagens e Hospitalidade 

• Patrocínios, Doações e Investimentos Sociais 

• Fusões, Aquisições e Joint Ventures 

• Gestão de Risco 

• Integridade Contábil e Fiscal 

• Integridade Financeira.  

 

6. Informações e Dúvidas 

Todas as informações necessárias sobre regras e princípios da JBJ Agropecuária 

estarão disponíveis nos Programas e Códigos adotados pela empresa, disponíveis nos 

websites www.jbjagropecuaria.com.br e www.jbjagropecuaria.com, bem como através 

de cópias impressas na empresa. 

Em caso de dúvida sobre como proceder diante de determinada situação ou de 

como conduzir os negócios, o Comitê de Compliance/ Compliance Officer estará 

disponível para auxiliar todos da JBJ Agropecuária, bem como terceiros e parceiros. 

 

http://www.jbjagropecuaria.com.br/
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Por fim, há a disponibilização do Canal de Ética para aqueles que quiserem 

auxílio de forma sigilosa, sem se identificar, o qual também estará disponível 24h por 

dia nos websites acima citados. 
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