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I. INTRODUÇÃO 

Este Regulamento Próprio do Canal de Denúncias (“Regulamento”) da Accendo Serviços Financeiros 

Ltda. e da Accendo Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (em 

conjunto a “ACCENDO”) estabelece a estrutura organizacional, procedimentos, deveres e demais regras 

de disponibilização de canal para comunicação de indícios de ilicitude relacionados às atividades da 

ACCENDO elaborados para o cumprimento da Resolução 4.567 publicada em 27 de abril de 2017 

(“Resolução 4.567”) pelo Banco Central do Brasil (“BACEN”). 

 

II. CANAL DE DENÚNCIAS 

A Comunicação de indícios de ilicitude de qualquer natureza, inclusive de violações ao Código de Ética, 

Manual de Compliance, Política de Compra e Venda de Valores Mobiliários, Política de Prevenção à 

Lavagem de Dinheiro e demais regras internas da ACCENDO, legislação, regulamentação e melhores 

práticas relacionadas à sua atividade devem ser recebidas de empregados, estagiários e demais 

colaboradores, clientes, usuários de produtos e serviços, parceiros ou fornecedores através do endereço 

de e-mail canaldedenuncias@accendo.com.br, que é o Canal de Denúncias.  

A comunicação de denúncia deve incluir o máximo de informações possíveis, tais como quando, quem, 

como, onde e o porquê da ocorrência, incluindo, se possível, as evidências formais do que está sendo 

denunciado, e caso desejado incluir suas informações de contato para esclarecimentos adicionais. 

Denúncias vagas, não específicas ou sem comprovação do ocorrido são mais difíceis de serem apuradas e 

verificadas.  

O Canal de Denúncias não deve ser utilizado para registro de reclamações de produtos e serviços. Para 

este fim, disponibilizamos o SAC e o Canal de Ouvidoria.  

 

III. CONFIDENCIALIDADE  

A ACCENDO assegurada a confidencialidade, a independência, a imparcialidade e a isenção no 

tratamento das denúncias realizadas através do Canal de Denúncias.  

O denunciante pode optar pela comunicação de forma anônima, garantindo o seu total anonimato em 

todas as etapas de investigação, ou de forma identificada, quando poderá ser contatado pelos 

responsáveis pela apuração da denúncia para obtenção de informações adicionais sobre o caso. Em todos 

os casos, a confidencialidade e o sigilo das informações recebidas e do denunciante serão assegurados 

pela ACCENDO. 

 

IV. COMPONENTE ORGANIZACIONAL 

A Diretora de Compliance exerce suas funções com independência e senioridade, sendo um dos sócios 

fundadores da ACCENDO e membro da Diretoria, e é a responsável pelo recebimento e tratamento da 

denúncia, sempre preservando a confidencialidade da denúncia e do denunciante. 

 

V. RELATÓRIO SEMESTRAL DE DENÚNCIAS 

A Diretora de Compliance elabora, semestralmente, o “Relatório Semestral de Denúncias”, referenciado 

nas datas-base de 30 de junho e 31 de dezembro, contendo, no mínimo, o número de reportes recebidos, 

as respectivas naturezas, as áreas competentes pelo tratamento da situação, o prazo médio de 

tratamento da situação e as medidas adotadas pela ACCENDO. Depois envia este Relatório para 

aprovação da Diretoria.  

 

mailto:canaldedenuncias@accendo.com.br


 

3 
Documento Disponível Publicamente 

O “Relatório Semestral de Denúncias” e a evidência de aprovação pela Diretoria são mantidos à 

disposição do BACEN pelo prazo mínimo de cinco anos. 

A Diretora de Compliance deve comunicar ao BACEN, em até dez dias úteis contados a partir do 

conhecimento ou do acesso à informação, qualquer informação que possa afetar a reputação dos: (i) 

Controladores e detentores de participação qualificada; e (ii) membros de órgãos estatutários e 

contratuais. Tais comunicações devem considerar as informações sobre situações e ocorrências 

mencionadas no art. 3º do Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012. 
 

I. REGISTRO DE VERSÕES  

 

VERSÃO AÇÃO RESPONSÁVEL 

Setembro de 2019 Versão Inicial Preparado pela Diretora de Compliance e aprovado 
pela Diretoria da ACCENDO. 
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