
Política Anticorrupção e Práticas de Compliance

A FÓRUM exercendo seu relevante papel no enfrentamento da corrupção, com

responsabilidade social na prevenção e combate às práticas ilegais e antiéticas,

implementou seu Programa de Compliance e Integridade fundamentado na sua

missão, seus valores e seus princípios, a fim de reforçar as boas práticas em

seu ambiente interno e nas relações com o setor público e privado, promovendo

a cultura de integridade e ética corporativa em benefício de uma sociedade mais

justa e inclusiva.

O estabelecimento das normas e diretrizes a serem cumpridas estão previstas

no Código de Ética e Conduta da Fórum, bem como em suas Políticas,

documentos esses, amplamente divulgados e disponíveis pelo link:

https://www.editoraforum.com.br/compliance/, pelos quais a CONTRATANTE dá

ciência e compromete-se a cumprir naquilo que for cabível as disposições

previstas nesses normativos, sob pena de resolução contratual sem direito à

indenização a qualquer título e sem prejuízo de ressarcimento por perdas e

danos à FÓRUM.

Nesse sentido, os relatos sobre qualquer ato contrário ou suspeita de violação

ao Código de Ética e Conduta, Políticas ou procedimentos da FÓRUM poderão

ser realizados pelo seu Canal da Ética que está acessível 24 horas por dia, 7

dias por semana pelo endereço

https://editoraforum.becompliance.com/canal-etica/canal-denuncias, ou ainda

pelo número 0800-591-3457 – de segunda a sexta-feira (exceto feriados) das 9h

às 18h. O ambiente é independente, seguro e sigiloso, gerenciado por uma

https://editoraforum.becompliance.com/canal-etica/canal-denuncias


empresa especializada em compliance externa à FÓRUM e permite a detecção,

prevenção e resposta aos possíveis desvios dos objetivos do seu Programa de

Compliance..

Cláusula Anticorrupção: As Partes declaram conhecer as normas de

prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de

Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) e a Lei nº 12.846/2013 e seus

regulamentos (em conjunto, “Leis Anticorrupção”) e se comprometem a cumpri

las fielmente, por si e por seus sócios, administradores e colaboradores, bem

como exigir o seu cumprimento pelos terceiros por elas contratados.

Adicionalmente, cada uma das Partes declara que tem e manterá até o final da

vigência deste contrato um código de ética e conduta próprio, cujas regras se

obriga a cumprir fielmente. Sem prejuízo da obrigação de cumprimento das

disposições de seus respectivos código de ética e conduta, ambas as Partes

desde já se obrigam a, no exercício dos direitos e obrigações previstos neste

Contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas disposições: (I) não dar,

oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza

a agentes públicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras

pessoas, empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem

indevida, influenciar ato ou decisão ou direcionar negócios ilicitamente e (II)

adotar as melhores práticas de monitoramento e verificação do cumprimento

das leis anticorrupção, com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude,

práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro por seus sócios, administradores,

colaboradores e/ou terceiros por elas contratados.

Parágrafo Primeiro: As Partes se comprometem ainda a adotar as melhores

práticas de monitoramento e verificação do cumprimento das leis anticorrupção

e tratados internacionais os quais Brasil é signatário, com o objetivo de prevenir

atos de corrupção, fraudes, práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro por seus

acionistas, sócios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas

contratados.

Parágrafo Segundo: A comprovada violação de qualquer das obrigações

previstas nesta cláusula é causa para a rescisão unilateral deste Contrato, sem

prejuízo da cobrança das perdas e danos causados à parte inocente.



Disposição Final: A presente Política e Cláusula Anticorrupção é parte

integrante da Proposta Comercial da FÓRUM e Anexo ao Contrato celebrado

entre as Partes.


