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1. OBJETIVO 
 
O objetivo geral da Política de Prevenção de Delitos (PPD) da Arauco do Brasil é estabelecer os conceitos, 

princípios e diretrizes para a prevenção dos delitos previstos na Lei Anticorrupção Brasileira (Lei nº 12.846/13), 

Lei de Crime de Lavagem de Dinheiro (Lei nº 9.613/98), Lei Contra Atos de Terrorismo (Lei nº 13.260/16), e 

quaisquer outras condutas previstas em outras normas e no Código Penal Brasileiro (Lei nº 2838/40), incluindo 

o crime de receptação, com base na implementação do Programa de Integridade, a seguir denominado PI, e sua 

posterior avaliação para melhoria contínua. 

A presente Política e o Programa de Integridade (PI) visam ainda frisar a postura da Arauco contra a Prática de 

quaisquer atos ilícitos ou descumprimentos legais, de qualquer natureza, de forma a afastar e/ou impedir que 

suas operações sejam, de qualquer forma, utilizadas e/ou relacionadas a prática de atos criminosos. 

 

2. ALCANCE 
 

A presente Política, aprovada pelo Conselho de Administração da Arauco do Brasil, é aplicável a todas as 

empresas do Grupo Arauco sediadas no Brasil, doravante mencionadas somente como “Arauco”: 

 

 Arauco do Brasil S.A.; 

 Arauco Forest Brasil S.A.; 

 Arauco Florestal Arapoti S.A.; 

 Novo Oeste Gestão de Ativos Florestais S.A.; 

 Empreendimentos Florestais Santa Cruz Ltda; 

 Mahal Empreendimentos e Participações S.A; 

 Arauco Indústria de Painéis Ltda. 

 

3. APLICABILIDADE 
 
Aplicam-se as condições estabelecidas nesta PPD aos acionistas, controladores, executivos, colaboradores, 

representantes ou quaisquer terceiros que venham a ter atuação em nome da Arauco, dentro das atividades que 

lhes tenham sido delegadas. 

 

4. TIPIFICAÇÃO DOS DELITOS 
 
Todos aqueles definidos no item anterior, devem cumprir com as leis e regulamentos aplicáveis vigentes no 

Brasil, especialmente, porém sem limitação, com total observância ao disposto na Lei Anticorrupção Brasileira 

(Lei nº 12.846/13), Lei de Crime de Lavagem de Dinheiro (Lei nº 9.613/98), Lei Contra Atos de Terrorismo (Lei nº 

13.260/16), e quaisquer outras condutas previstas em outras normas e no Código Penal Brasileiro (Lei nº 

2838/40), incluindo o crime de receptação. Sendo os principais delitos especificados a seguir: 
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i. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público nacional ou 

estrangeiro, ou a terceira pessoa a ele relacionada; 

ii. Financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos; 

iii. Utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a 

identidade de beneficiários dos atos praticados; 

iv. No tocante a licitações e contratos: frustrar ou fraudar o caráter competitivo de procedimento licitatório 

público; impedir, perturbar ou fraudar a realização de procedimento licitatório público, afastar ou procurar 

afastar licitante; fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; criar, de modo fraudulento ou 

irregular, pessoa jurídica para participar de licitação; obter vantagem ou benefício indevido de modificações 

ou prorrogações de contratos; manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos 

celebrados com a administração pública; 

v. Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em 

sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro 

nacional; 

vi. Crime de receptação caracterizado como: adquirir, receber ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa 

que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte. 

 

5. DIRETRIZES DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE 
 

As seguintes diretrizes são estabelecidas: 

 

 A Arauco deve, por meio da adequada implementação, operação e monitoramento do PI: 

 

o Desenvolver, comunicar e disseminar de forma permanente o conhecimento e cultura de prevenção de 

delitos aos seus colaboradores; 

 

o Desenvolver e manter processos de monitoramento, detecção e prevenção de práticas de delitos de 

lavagem de ativos, financiamento a atividades ilícitas, outros delitos previstos no Código Penal Brasileiro, 

como o crime de receptação, assim como os de corrupção a funcionário público nacional ou estrangeiro, 

especificados na Lei Anticorrupção Brasileira (Lei nº 12.846/13).  

 

 Será nomeado um colaborador como Encarregado de Prevenção de Delitos do Brasil (EPD) pelo EPD 

da Matriz, constando em ata do Conselho de Administração da Arauco do Brasil, por um período de 

três anos para desempenhar esta atividade, podendo ser reeleito por períodos iguais, mantendo o 

seu cargo atual. O EPD da Matriz terá o direito de substituí-lo quando julgar pertinente. 
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 A implementação e administração do Programa de Integridade (PI), estará a cargo do Conselho de 

Administração da Arauco do Brasil, em conjunto com o Encarregado de Prevenção de Delitos do Brasil 

(EPD). 

 

 O PI estabelece práticas de controle para a execução de atividades relacionadas ao desenvolvimento 

de negócios da Arauco, promovendo um ambiente de prevenção de riscos dos delitos mencionados 

e detecção dos mesmos, ambiente que é consistente com os valores e princípios estabelecidos pela 

Arauco. 

 

 Para o cumprimento do procedimento interno PI, é requerido que todos os colaboradores tenham 

conhecimento e cumpram com o PI, além das cláusulas específicas contidas nos respectivos contratos 

de trabalho de todos os colaboradores a respeito do tema, assim como as inseridas em contratos 

celebrados pela Arauco com terceiros e fornecedores. 

 
 A Arauco assegurará o cumprimento de todas as leis, normas e procedimentos aplicáveis, em especial 

as relativas a lavagem de ativos, financiamento a atividades ilícitas, outras condutas previstas no 

Código Penal Brasileiro, como o crime de receptação, e corrupção a funcionário público nacional ou 

estrangeiro, especialmente as citadas no item quatro desta PPD. 

 

 O PI será revisado anualmente ou quando ocorrem mudanças significativas nas condições de 

negócios, mudanças normativas, atividade que será de responsabilidade do EPD do Brasil. 

 

 O EPD do Brasil, no desempenho de seu trabalho, se reportará diretamente ao Conselho de 

Administração da Arauco do Brasil e ao Encarregado de Prevenção de Delitos da matriz Celulosa 

Arauco y Constitución S.A., doravante mencionada somente como “Matriz”, contando, portanto com 

autonomia, independência e imparcialidade. 

 
 A Arauco deverá prover o EPD com os meios e condições suficientes para o desempenho de suas 

funções, o que implica que o EPD terá um orçamento anual proporcionado pelo Diretor Presidente 

da Arauco do Brasil, aprovado pelo Conselho de Administração. O EPD poderá contratar as 

assessorias externas que entenda necessárias para cumprir sua missão, podendo solicitar ao 

Conselho de Administração um incremento de orçamento em casos extraordinários e justificados. 

Desses recursos, o EPD deverá prestar contas anuais ao Conselho.  
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 O EPD tem acesso direto e irrestrito às distintas áreas da Arauco, com a finalidade de realizar e 

coordenar a execução das seguintes atividades: 

 
o Efetuar investigações específicas; 

o Facilitar o monitoramento do sistema de prevenção de delitos; 

o Solicitar e revisar informações para o desempenho de suas funções. 

 

6. DEVERES  E RESPONSABILIDADES 
 
 Conselho de Administração da Arauco do Brasil 

O Conselho de Administração da Arauco do Brasil, constituído em 2005, é composto pelos Diretores da Matriz, 

no âmbito de prevenção de delitos, o Conselho de Administração é responsável por: 

 

o Em conjunto com o Encarregado de Prevenção de Delitos do Brasil (EPD), deve estabelecer o Programa de 

Integridade (PI) da Arauco e suas controladas; 

o Fornecer os meios e recursos necessários e razoáveis para que o EPD cumpra seus deveres e suas 

responsabilidades, avaliando e aprovando o orçamento anual proporcionado pelo Diretor Presidente de 

Arauco do Brasil; 

o Aprovar as Políticas que estabelecem as normas gerais e o PI; 

o Receber e avaliar os informes de gestão e operação do PI emitido pelo EPD do Brasil, no mínimo a cada seis 

meses. 

o Avaliar, de forma anual, a gestão desenvolvida pelo EPD, traduzida pela correta implementação e operação 

efetiva do PI; 

o Frente a detecção de um fato que possa ser caracterizado como delito previsto na Lei Anticorrupção 

Brasileira (Lei nº 12.846/13) e do crime de receptação previsto no Código Penal Brasileiro (Lei nº 2838/40), 

o Conselho de Administração determinará e tomará as medidas que entenda necessárias e convenientes no 

caso concreto, assegurando, através de implementação de medidas eficazes na Arauco, a prevenção à 

reincidência do fato detectado. 

 

 Encarregado de Prevenção de Delitos do Brasil (EPD) 

O Encarregado de Prevenção de Delitos do Brasil (EDP) é responsável por: 

 

o Reportar, no mínimo semestralmente, ao Conselho de Administração e ao EPD da Matriz sobre o estado do 

PI e sobre os assuntos de sua competência. O reporte deve ser efetuado através de um relatório sobre a 

situação das diversas atividades relacionadas com a implementação e operação efetiva do PI durante o 

respectivo semestre. 
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o Deverá, ainda, informar oportunamente o Conselho de Administração sobre falhas operacionais relativas a 

prevenção de delitos, bem como situações que poderiam ser tipificadas como delitos que chegue a tomar 

conhecimento, a fim de que o Conselho de Administração adote as medidas necessárias para tratar o caso. 

Além disso, deve sugerir ao Conselho de Administração a adoção de medidas que julgue necessárias ou 

convenientes para prevenir estas situações; 

o Diante da detecção de um fato que possa se tipificar como um delito, nos termos do item quatro desta PPD, 

o EPD deverá fazer uma apresentação ao Conselho, para que este possa analisar todas as questões 

pertinentes e riscos envolvidos, de forma a definirem se será efetuada uma denúncia perante à Justiça 

Brasileira. Nos casos em que o EPD considere necessário, poderá solicitar ainda apoio do Comitê de Ética 

para preparar esta apresentação; 

o Deverá prestar conta, anualmente, ao Conselho de Administração quanto à utilização dos recursos orçados; 

o Realizar as atividades que o Conselho de Administração lhe solicite em relação às matérias de sua 

competência; 

o De acordo com as normas estabelecidas pelo Conselho de Administração e de acordo com suas atribuições 

e deveres legais, assegurar o estabelecimento e operação correta do PI, desenvolvido e implementado pela 

Arauco; 

o Assegurar a eficácia do PI adotado e sua conformidade com as leis e demais regulamentações, informando 

o Conselho de Administração sobre a necessidade e conveniência de sua modificação; 

o Dar cumprimento à PPD e ao PI e sugerir, ao Conselho de Administração, desenvolver e implementar 

qualquer outra política e/ou procedimento que considere necessário para complementar e apoiar a 

efetividade do PI existente; 

o Zelar pela atualização desta PPD e do PI, de acordo com as mudanças normativas e do ambiente de negócios 

da Arauco; 

o Identificar, revisar e analisar os riscos de delitos. Este processo será realizado no mínimo anualmente ou 

quando ocorrerem mudanças relevantes nas condições do negócio. As mudanças devem ser refletidas e 

documentadas na matriz de riscos1 de delito e controles da Arauco; 

o Fiscalizar para que os processos e atividades internas da Arauco contenham controles efetivos de prevenção 

de riscos de delitos, e manter o registro de evidência de cumprimento e execução destes controles; 

o Participar e fiscalizar a capacitação e treinamento dos colaboradores da Arauco a respeito da Lei 

Anticorrupção Brasileira (Lei nº 12.846/13), desta PPD e do PI e suas responsabilidades; 

o Assegurar a difusão e comunicação entre colaboradores e prestadores de serviços da Arauco, do PI, canais 

de denúncias e normas internas que regem a Arauco, as quais, em geral, contém disposições e 

procedimentos que permitem às pessoas envolvidas nas atividades ou processos da Arauco, executar suas 

tarefas ou funções de uma maneira que previne o cometimento de delitos. Além disso, caberá ao EPD sugerir 

                                                             
1 Matriz de riscos: É uma ferramenta onde o processo de identificação e análise de risco está documentado. Ela inclui os riscos de delitos identificados para 
Arauco, seus controles associados, a fim de minimizar o risco de cometer um delito, bem como acompanhar as atividades do EPD realizadas a fim de monitorar 
a conformidade destes controles. 
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as modificações a esta norma interna que estimar pertinentes para incrementar a prevenção de delitos 

anteriormente mencionados; 

o Para esta tarefa de comunicação e difusão, o EPD receberá apoio da Diretoria de Gestão de Pessoas e da 

área de Comunicação Interna. Esta difusão e comunicação deve cobrir toda a Arauco, no mínimo, uma vez 

ao ano; 

o Apoiar o EPD da Matriz em seus informes de investigação de denúncias de sua competência, recomendar a 

aplicação de medidas disciplinares, quando aplicável; 

o Apoiar o EPD da Matriz e participar, quando aplicável, das demandas, denúncias ou processos judiciais 

referentes aos delitos nos termos do item quatro desta PPD e fornecer todas as informações que estejam 

em seu poder ou que tiver conhecimento em razão de seu cargo. 

 

 Matriz e seu Encarregado de Prevenção de Delitos (EPD) 

A Matriz e seu Encarregado de Prevenção de Delitos (EPD) é responsável por: 

 

o Selecionar, designar ou substituir o EPD do Brasil, com uma duração máxima de 3 anos, podendo ser 

reeleito, enquanto detenha o cargo; 

o Remover o Encarregado de Prevenção de Delitos do Brasil (EPD), quando julgar pertinente; 

o Receber as denúncias do canal de denúncias2, em conjunto com Gerente Geral da Matriz e com o Diretor 

Presidente do Arauco do Brasil; 

o Documentar e guardar toda a evidência relativa às suas atividades de prevenção de delitos, incluindo a 

formalização de denúncias recebidas suas tratativas e resultado; 

o Participar, quando aplicável, das demandas, denúncias ou processos judiciais referentes aos delitos nos 

termos do item quatro desta PPD, fornecendo todas as informações que estejam em seu poder ou que tiver 

conhecimento em razão de seu cargo. 

 

 Executivos 

Todos os executivos da Arauco são responsáveis por: 

 

o Apoiar o EPD, garantindo acesso a informações e as pessoas; 

o Na coordenação das atividades próprias do PI, informar ao EPD qualquer situação observada, que tenha 

relação aos delitos nos termos do item quatro desta PPD e procedimentos relacionados ao PI; 

o Zelar pelo cumprimento dos controles estabelecidos na Matriz de Riscos de Delitos; 

o Comunicar o surgimento de novos riscos ao EPD. 

 

                                                             
2 Canal de Denúncias: Meios pelos quais funcionários ou terceiros, podem fazem as suas denúncias referentes a violação dos códigos, regulamentos, políticas, 
procedimentos e outras normas internas e / ou externas.   
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 Auditoria Interna 

A Auditoria Interna é responsável por: 

 

o Atestar a realização e/ou efetividade dos controles e ações de prevenção relacionadas a esta PPD e ao PI; 

o Fornecer todas as informações requeridas ao EPD para o desempenho de suas funções em relação a 

efetividade operacional do PI; 

o Comunicar o surgimento de novos riscos ao EPD. 

 

 Comitê de Ética3  

O Comitê de Ética é responsável por: 

 

o Apoiar o EPD da Matriz no processo de análise de denúncias relacionadas ao PI; 

o Apoiar o EPD da Matriz no processo de decisão e designação dos responsáveis por realizar investigações ou 

outros procedimentos, em função da avaliação de descumprimento ao PI e potenciais indicadores de delitos; 

o Apoiar o EPD da Matriz no processo de recomendação de sanções4 ao Conselho de Administração da Arauco 

do Brasil, produto de informações e/ou de investigações5 de denúncias recebidas; 

o Diante da detecção de um fato que pode ser tipificado como delito avaliar a apresentação, mediante parecer 

do Departamento Jurídico, ao Conselho de Administração da Arauco do Brasil para que este defina se é 

apropriado fazer uma denúncia perante à Justiça Brasileira; 

o Informar sobre o surgimento de novos riscos ao EPD. 

 

 Todos os Colaboradores, Consultores e Contratados 

Todos os colaboradores, consultores e contratados pela Arauco são responsáveis por: 

 

o Cumprir com o estabelecido nesta PPD e no PI, no que lhes corresponda, além das demais normas e políticas 

da Arauco; 

o Todos os colaboradores da Arauco terão a responsabilidade de denunciar, imediatamente, caso tomem 

conhecimento de qualquer fato ou ato que constitua, ou possa vir a constituir, algum dos delitos 

mencionados no item quatro desta PPD. A respectiva denúncia deverá conter todas as informações de que 

tenham conhecimento, necessárias para iniciar uma investigação sobre os fatos denunciados6. 

                                                             
3 Comité de Ética do Chile: O Comitê de Ética tem como responsabilidade assegurar-se da devida difusão e aplicação do Código de Ética, o que significa que 
deve: Promover os valores e condutas que se fomentam no Código de Ética; Ser um órgão de consulta; Canalizar os casos a uma instância apropriada; Aprovar 
correções que assegurem a consistência do Código; Revisar as solicitações de esclarecimento dos colaboradores. Além dos atributos anteriores, tem as 
seguintes funções: Atualizar e modificar o Código de Ética; Investigar e documentar casos seletivamente; Promover consistência em nível global na 
interpretação e aplicação do Código de Ética. Para mais informações, consultar o Código de Ética. 
4 Sanções: Consequência ou o efeito de cometer um delito associado à violação de PI e qualquer de seus controles associados. 
5 Investigações: Corresponde às medidas tomadas pelo EPD, para coletar informações relevantes e necessárias em resposta a uma denúncia receptada por 
qualquer um dos canais de comunicação de Arauco do Brasil e suas controladas. 
6 Para mais informações sobre procedimentos de denúncias, consulte o documento “Procedimento de Denúncias de Delitos” aplicável a Arauco do Brasil e suas 
controladas. 
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o Informar pelos canais definidos, os fatos que possam violar as normas legais, da Arauco e/ou as instruções 

contidas nesta PPD e no PI; 

o Informar sobre o surgimento de novos riscos ao EPD. 

 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Ressalta-se que além das disposições acima, cabe à Arauco e as pessoas definidas no item três desta PPD, 

observarem todas as normas nacionais e internacionais, as políticas de Compliance assim como, aquelas 

aplicáveis a Matriz, como a que trata da Responsabilidade Penal das Pessoas Jurídicas do Chile (Lei nº 20.393/09), 

em particular, do Crime de Corrupção de funcionário público estrangeiro, que devem orientar de forma 

complementar as ações definidas nesta Política e no PI. 

 O disposto nesta Política se aplica, imediatamente, para a Arauco e suas controladas a partir da aprovação pelo 

Conselho de Administração, com respectiva publicação. 

 

 

 


