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A presente Política de Compliance tem por objetivo assegurar que os colaboradores
e parceiros da S. Magalhães & Essemaga entendam os requisitos e procedimentos
das leis Anticorrupção, em particular a Lei nº 12.846/2013 e respectivas
regulamentações, que dispõe sobre a responsabilização objetiva, administrativa e
civil, de pessoas jurídicas, pela prática de atos contra a administração pública,
nacional ou estrangeira.
Colaboradores e parceiros que representem a S. Magalhães & Essemaga, direta ou
indiretamente, têm a obrigação de assimilar, aceitar e executar as diretrizes e
políticas e adotar as ferramentas de adequação e prevenção, que servirá para
orienta-los a identificar e evitar conflitos e infrações a essas leis de forma a garantir
que durante a condução dos negócios sejam adotados os mais elevados padrões de
integridade, legalidade e transparência.
No caso de irregularidades e/ou infrações detectadas, espera-se que sejam
adotados os necessários procedimentos para assegurar a interrupção das
irregularidades e a tempestiva remediação dos danos gerados.
A falha no cumprimento das leis Anticorrupção poderá resultar em sérias e diversas
penalidades para a S. Magalhães & Essemaga e para seus colaboradores e/ou
parceiros.
Em caso de dúvidas sobre qualquer dos termos constantes desta Política, o
colaborador e/ou parceiro deverá consultar, conforme aplicável, o seu gestor
imediato, ou a área de Compliance.
Esta Política suplementa, mas não substitui nem altera as leis Anticorrupção e o
Código de Conduta da S. Magalhães & Essemaga, os quais devem ser lidos de forma
conjunta para a efetiva compreensão.

A diretoria
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Conceito
A.1. Conceito
 EMPRESA – S. Magalhães S.A. Logística em Comércio Exterior e Essemaga
Logística e Transportes Ltda.
 LEI ANTICORRUPÇÃO BRASILEIRA – Lei Federal nº 12.846 sancionada em 1º
de agosto de 2013 que dispõe sobre a responsabilização objetiva
administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a
administração pública, nacional ou estrangeira.
 DEPARTAMENTO DE COMPLIANCE - o termo Compliance tem origem no
inglês, e significa “estar de acordo com as regras impostas pela legislação e
regulamentação aplicável ao negócio, ao Código de Conduta Ética Profissional
e as políticas e normas da Empresa”. Desta forma, o Departamento de
Compliance será responsável pela verificação e constatação da aplicação e
cumprimento de tais normas no negócio da Empresa.
 CORRUPÇÃO – é o ato ou efeito de subornar uma ou mais pessoas em causa
própria ou alheia, geralmente mediante a oferta de dinheiro. Também pode
ser conceituado como o emprego, por parte de pessoas do serviço público
e/ou particular, de meios ilegais para em beneficio próprio ou alheio, obter
vantagens ou benefícios indevidos (pecuniários ou não). Ela pode ser
constatada sob 02 (duas) modalidades:
a) Passiva: praticada por Agente Público contra a administração pública
em geral e consiste em solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou
indiretamente, ainda que fora da função, ou antes, de assumi-la, mas em
razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem;
b) Ativa: praticada por particular contra a administração pública em
geral e consiste em oferecer ou prometer vantagem indevida a Agente
Público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício.
Pode ser entendido, também, como sendo o ato ou efeito de degenerar,
seduzir ou ser seduzido por dinheiro, presentes, entretenimentos ou qualquer
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benefício que leve alguém a se afastar, agir ou deixar de agir de acordo com a
lei, moral, bons costumes e o que é considerado certo no meio social.
Para fins desta política, não será tolerada qualquer forma de corrupção, quer
com entes públicos, quer com partes privadas.
 SUBORNO ou PROPINA – é o meio pelo qual se pratica a Corrupção, dado ser
a prática de prometer, oferecer ou pagar a uma autoridade, governante,
Agente Público ou profissional da iniciativa privada qualquer quantidade de
dinheiro ou quaisquer outros favores (desde uma garrafa de bebidas, joias,
propriedades ou até hotel e avião em viagem de férias) para que a pessoa em
questão deixe de se portar eticamente com seus deveres profissionais.
 TRÁFICO DE INFLUÊNCIA - praticado por particular contra a administração
pública em geral e consiste em solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou
para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em
ato praticado por Agente Público no exercício da função. Veja que nesse
crime, não se trata de promessa de dinheiro, mas sim de vantagens.
 PREVARICAÇÃO - praticado por Agente Público contra a administração
pública em geral e consiste em retardar ou deixar de praticar, indevidamente,
ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer
interesse ou sentimento pessoal.
 CONCUSSÃO - praticado por Agente Público contra a administração pública
em geral e consiste em exigir, para si ou para outrem, direta ou
indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão
dela, vantagem indevida. Também incorrem nesse crime o funcionário que
exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou,
quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei
não autoriza.
 AGENTE PÚBLICO - É todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou
sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou
qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou
função em Entidades Governamentais.
Ressaltamos que a S. Magalhães & Essemaga mantém, em suas atividades,
relacionamento com Entidades de Classe classificadas como públicas, cujos
funcionários e dirigentes são considerados Agentes Públicos para fins das leis
Anticorrupção.
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 ENTIDADES GOVERNAMENTAIS - Para fins desta Política, referem-se às
empresas comerciais, instituições, agências, departamentos e órgãos de
propriedade ou controlados pelo Estado e outras entidades públicas (quer a
participação ou controle seja total ou parcial), inclusive instituições de
pesquisa, universidades e hospitais em território nacional ou estrangeiro.
 PAGAMENTOS FACILITADORES - É um pagamento a Agente Público para
assegurar ou agilizar a execução ou os trâmites de uma ação ou serviço a que
uma pessoa ou empresa tenham direito normal, legal e legítimo, destinados à
obtenção de autorizações, licenças e outros documentos oficiais,
processamento de documentos governamentais, como vistos e ordens de
serviço, prestação de serviços de telefonia, fornecimento de água e energia
elétrica etc.
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Histórico
B.1. Histórico
Em 29 de janeiro de 2014, entrou em vigor a Lei 12.846, conhecida como Lei
Anticorrupção, a qual estabelece punição a atos de corrupção contra a
administração pública nacional e estrangeira.
Essa lei decorre de acordos internacionais assumidos pelo Brasil, especialmente
na convenção da OCDE, Organização para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico, e na Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção.
Esta Política foi elaborada para fortalecer ainda mais o entendimento de toda a
Empresa em relação às boas práticas de conduta, bem como em relação ao
cumprimento da lei anticorrupção.
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Regras e Procedimentos
C.1. Refeições, Viagens e Entretenimento
A política da Empresa determina que as refeições, entretenimentos, viagens ou
outras cortesias comerciais devem ser moderadas, consistentes com lei local e
diretamente relacionadas com o legítimo propósito do negócio.
Refeições, viagens e entretenimentos para Agentes Públicos devem ter os valores
razoáveis e condizentes com a situação, bem como devem ser documentadas para
futuro reembolso, evitando que possam ser caracterizadas como vantagens
indevidas. Eventualmente, se essas despesas excederem um valor razoável, deverá
ser apresentada justificativa, que fundamente a proporcionalidade das despesas,
sendo também necessária a aprovação formal do Diretor da área.
Oferecer refeições ou entretenimentos frequentes para um agente público pode ser
um indício preocupante de atividade imprópria e, portanto, deve ser evitada. Ajudas
de custo não devem ser pagas a Agentes Públicos por nenhuma razão. Em hipótese
alguma poderá ser fornecido dinheiro em espécie ao Agente Público para que este
organize uma viagem.
Todos os pagamentos de refeições, viagens e entretenimentos devem estar em
conformidade com os procedimentos internos e só serão reembolsadas se
observadas as exigências contidas nos mesmos.
Em todas as situações acima é preciso assegurar que os registros de gastos
associados com refeições, viagens e entretenimentos são precisos e claramente
refletem a verdadeira razão do gasto.

C.2. Presentes e Brindes
Nenhum presente ou brinde pode, em hipótese alguma, ser dado em troca ou
promessa de tratamento favorável inapropriado do Agente Público, visando
qualquer interesse ou benefício da Empresa, exclusivo ou não.
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Para evitar a impressão de relações impróprias com Agentes Públicos, relacionamos
abaixo, exemplificativamente, algumas diretrizes a serem seguidas pelos
colaboradores:


De forma limitada, colaboradores estão autorizados a dar brindes para Agentes
Públicos, desde que sejam modestos, de baixo valor e costumeiros, permitidos
pelas leis e normas locais, terem valor educativo e relevante para a prática
profissional. Sempre que possível, com o nome e/ou logotipo da Empresa, e
aprovados pelo Presidente, ou Diretor substituto;



Em hipótese alguma um presente ou brinde deve ser dado em dinheiro;



Deve-se evitar dar vários brindes para uma única pessoa, se possível, no
decorrer de um ano.



Brindes devem ser dados abertamente, para que os gestores de um Agente
Público possam ter conhecimento;



Deve-se evitar que brindes sejam endereçados para um Agente Público de forma
direcionada e específica;



Os colaboradores devem ter cuidado redobrado com as autoridades
governamentais de alto nível ou agentes que têm autoridade direta ou poder de
influência sobre uma matéria relacionada aos negócios da Empresa;



Deve-se evitar dar brindes aos familiares dos Agentes Públicos, a menos que
haja um propósito legítimo e independente, e desde que estejam em
conformidade com as diretrizes acima, como se o membro da família fosse, por
equiparação, um Agente Público.

C.3. Pagamentos Facilitadores
Pagamentos Facilitadores não serão permitidos, pois podem constituir crime de
corrupção.

C.4. Colaboradores Terceiros
É política da Empresa realizar negócios somente com Colaboradores Terceiros que
tenham ilibada reputação e integridade e que sejam qualificados tecnicamente.
Não é admitido, em hipótese alguma, que algum Colaborador Terceiro, agindo em
nome da Empresa, exerça qualquer tipo de influência imprópria sobre qualquer
pessoa, seja ela Agente Público ou não.
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Não é admitida a contratação de Colaboradores Terceiros, que tenham sido
indicados ou recomendados, ainda que informalmente, por Agentes Públicos.
A partir da data de divulgação desta Política, em todos os contratos firmados com
Colaboradores Terceiros e fornecedores, obrigatoriamente, deverão ser incluídas
cláusulas anticorrupção para assegurar o cumprimento do estabelecido na presente
Política, e, todos deverão aderir aos termos e condições do Código de Conduta e da
Política de Compliance, com a assinatura do “Termo de Compromisso”.

C.5. Processos de Compras
Todo processo de compra deve ser feito, nos termos e condições da Política de
Compliance, sendo rechaçada a contratação de bens e serviços mediante o uso
indevido de influência sobre qualquer pessoa, seja ela Agente Público ou não.
Durante o processo de concorrência, os Colaboradores da Empresa não poderão
receber, ofertar, ou pedir qualquer tipo de presente ou entretenimento, de
qualquer pessoa, física ou jurídica, seja ela Agente Público ou não, que possa
influenciar ou compensar impropriamente um ato ou decisão, como compensação
real ou pretendida para qualquer benefício da Empresa e de seus sócios.

C.6. Contribuições e Doações a Causas Beneficentes
A Empresa veda quaisquer contribuições ou doações em troca de favores de
qualquer pessoa física ou jurídica, Agente Público ou não, mesmo que o favorecido
seja uma instituição beneficente genuína.
A Contribuição ou Doação feita a instituições em que o Agente Público, ou o
membro de sua família tenha uma função pública, ou feita a pedido de um Agente
Público, pode infringir as Leis Anticorrupção.
Autoridades governamentais têm entendido que fazer uma contribuição ou doação
para uma instituição de caridade associada com um Agente Público pode ser
considerada um benefício ao mesmo para fins das Leis Anticorrupção.
Contribuições ou Doações devem ser previamente documentadas, aprovadas e
realizadas apenas por razões filantrópicas legítimas, como para servir aos interesses
humanitários e de apoio às instituições culturais ou educacionais.
As regras e procedimentos abaixo devem ser observados quando da contribuição ou
doação a causas beneficentes:
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 Toda contribuição ou doação deverá ter a avaliação do Departamento de
Compliance e aprovação da Diretoria da empresa;
 Os pedidos devem ser cuidadosamente analisados, para que se verifique se a
contribuição/doação não irá fornecer benefício pessoal a algum Agente
Público ou a qualquer pessoa que tenha relação direta ou indireta com o
agente público;
 A contribuição/doação deve ser feita à instituição de caridade registrada nos
termos da legislação aplicável;
 A contribuição/doação em hipótese alguma deve ser feita em dinheiro ou
através de depósito em conta corrente pessoal;
 É necessário obter comprovante de recebimento da contribuição/doação
beneficente detalhado e assinado pelo administrador legalmente constituído
da instituição.

C.7. Contribuições e Doações a Causas Políticas
Todas as contribuições ou doações feitas a partidos políticos, campanhas políticas
e/ou candidatos a cargos públicos devem seguir os mais estritos padrões legais e
éticos, devendo, necessariamente, estarem de acordo com os requisitos e os limites
estabelecidos pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).
Nenhum colaborador pode utilizar a Empresa ou recursos privados para fazer
doações a partidos políticos, campanhas políticas ou candidatos para cargo público
em nome da Empresa, sem a prévia aprovação do Diretor-Presidente.

C.8. Doações para Sindicatos
Todas as doações feitas a sindicatos, membros de sindicatos ou entidade controlada
por um sindicato devem seguir os mais estritos padrões legais e éticos, devendo,
necessariamente:
 Ser formalmente avaliada pelo Departamento de Compliance e aprovada
pelo Diretor da área e pelo Presidente;
 Estar em conformidade com os requisitos e limites estabelecidos pela
legislação aplicável.
 Nenhum dos Colaboradores Próprios ou Terceiros podem utilizar a Empresa
ou recursos privados para fazer doações a sindicatos, membros de sindicatos
ou entidade controlada por um sindicato em nome da Empresa, sem a prévia
aprovação do Departamento de Compliance, Diretoria e Presidência.
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C.9. Patrocínios
Todos os patrocínios devem ser baseados em contratos formalizados entre a
Empresa e instituições que receberão patrocínio.
A Empresa mantém um processo interno de aprovação desses patrocínios junto à
área de Marketing e, devem ser aprovados pelo Diretor-Presidente.

C.10. Registros e Contabilizações Precisas
É nossa obrigação manter livros, registros e contas refletindo, de forma detalhada,
precisa e correta, todas as transações da Empresa.
Para combater a Corrupção é importante que as transações sejam transparentes,
totalmente documentadas e classificadas em contas contábeis que reflitam de
maneira precisa a sua natureza. Tentar camuflar um pagamento pode criar uma
violação ainda pior do que o pagamento em si.
Assegure-se de que todas as transações/operações estejam totalmente
documentadas, corretamente aprovadas e classificadas para a descrição correta de
despesa. Em hipótese alguma, documentos falsos ou enganosos devem constar dos
livros e registros da Empresa.
A Empresa mantém controles internos que oferecem razoável segurança de que:
 Todas as operações sejam aprovadas e executadas conforme o estabelecido
nesta Política e em conformidade com as demais Normas Internas da
Empresa;
 Todas as operações sejam registradas para que permitam a elaboração das
demonstrações financeiras de acordo com os princípios contábeis
normalmente aceitos, bem como para manter o correto controle dos ativos;
 Se estiver ciente ou suspeitar que qualquer pessoa esteja direta ou
indiretamente manipulando os livros e registros ou tentando de qualquer
outra forma escamotear ou camuflar pagamentos, você deve comunicar sua
preocupação imediatamente ao Departamento de Compliance.
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Sinais de Alerta
D.1 Sinais de Alerta
Para garantir o cumprimento das leis anticorrupção, os colaboradores devem estar
atentos para sinais de alerta que podem indicar que vantagens ou pagamentos
indevidos podem estar ocorrendo. Os sinais de alerta não são, necessariamente,
provas de corrupção, nem desqualificam, automaticamente, terceiros que
representam a Empresa. Entretanto, levantam suspeitas e devem ser investigadas
até que estejamos certos que esses sinais não indiquem problemas.
Além dos sinais de alerta constantes da Política de Compliance, os colaboradores
devem ficar atentados e desconfiar de quaisquer outros sinais referentes a qualquer
operação em que o pagamento ou o benefício possa ser recebido por um
funcionário público ou membro de sua família, que:
 Contraparte tem fama de suborno;
 Contraparte pediu uma comissão que é excessiva, paga em dinheiro ou de
outra forma irregular;
 Contraparte é controlada por um funcionário público ou seus familiares ou
tem um relacionamento próximo com o governo;
 Contraparte é recomendada por um funcionário público;
 Contraparte fornece ou requisita fatura ou outro documento duvidoso;
 Contraparte se recusa a incluir referência a medidas anticorrupção no
contrato por escrito;
 Contraparte propõe um esquema financeiro incomum, como a solicitação de
pagamento em conta bancária em país diferente daquele em que o serviço
esteja sendo prestado ou solicitação de pagamento em mais de uma conta
bancária;
 Percepção que a doação para uma instituição de caridade a pedido de um
funcionário público é uma troca para uma ação governamental.
Obs.: Para fins desta Política “Contraparte” é um participante num negócio.
Um negócio tem vários participantes que negociam entre si, sendo cada um
deles contraparte de todos os outros. Por exemplo, o vendedor é contraparte
do comprador e vice-versa.
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Ao perceber qualquer sinal de alerta o colaborador deve relatar a sua preocupação
ao Departamento de Compliance, através do Canal de Denúncias
(www.smagalhaes.com.br/br/contato/compliance), que conduzirá uma investigação
sigilosa, se a preocupação relatada assim o exigir.
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Violações e Sanções Aplicáveis
E.1. Violações e Sanções Aplicáveis
Diante da possibilidade de graves punições, a Empresa se preocupa em estar em
conformidade com os requisitos da Política, através de práticas para a proteção aos
seus interesses, tais como processos de auditoria interna, programas de
treinamento, inclusão de disposições contratuais de observância a essa Política em
contratos com Colaboradores Terceiros, bem como o controle interno e o
monitoramento cuidadoso das atividades da Empresa.
Por isso, é responsabilidade de todos os Colaboradores (Próprios e Terceiros)
comunicar qualquer violação ou suspeita de violação aos requisitos dessa Política.
As comunicações de violação e suspeita de violação, identificadas ou anônimas,
poderão ser feitas diretamente ao Departamento de Compliance ou ao Canal de
denúncias, através do site www.smagalhaes.com.br/br/contato/compliance.
Independentemente das comunicações serem identificadas ou anônimas, a Empresa
irá tomar medidas, na extensão do permitido pela lei aplicável, para proteger a
confidencialidade de qualquer denúncia realizada.
A Empresa não vai permitir ou tolerar qualquer tipo de retaliação contra qualquer
pessoa que apresente uma denúncia de boa fé ou a queixa de violação desta Política
ou às Leis Anticorrupção. Quaisquer Colaboradores (Próprios ou Terceiros) que
promoverem qualquer tipo de retaliação estarão sujeitos a atos disciplinares da
Empresa, podendo ocorrer inclusive rescisão do contrato de trabalho.
Não serão consideradas situações de violação a essa Política as doações que tenham
sido feitas de acordo com as leis e normas aplicáveis da jurisdição local, incluindo as
Leis Anticorrupção.
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Termo de Compromisso
Declaro que recebi, li e compreendi, em sua totalidade, a Política de Compliance da
S.Magalhaes & Essemaga, rev.: 01 de 02/01/2017 e comprometo-me em seguir
todas as orientações nela estabelecidas.

Estou consciente de que minha conduta deve ser pautada pelos mais altos padrões
éticos e profissionais, emanados desta Política, e também
da minha
responsabilidade em respeitá-la, valorizá-la e zelar pelo seu cumprimento.

Este Termo de Compromisso passa a fazer parte integrante do meu Contrato de
Trabalho.

Santos,

________________________________________________________
Assinatura
Nome:
CPF:
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Legislação
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1o Esta Lei dispõe sobre a responsabilização objetiva administrativa e civil de
pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou
estrangeira.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto nesta Lei às sociedades empresárias e às
sociedades simples, personificadas ou não, independentemente da forma de organização
ou modelo societário adotado, bem como a quaisquer fundações, associações de
entidades ou pessoas, ou sociedades estrangeiras, que tenham sede, filial ou
representação no território brasileiro, constituídas de fato ou de direito, ainda que
temporariamente.
Art. 2o As pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente, nos âmbitos
administrativo e civil, pelos atos lesivos previstos nesta Lei praticados em seu interesse
ou benefício, exclusivo ou não.
Art. 3o A responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade
individual de seus dirigentes ou administradores ou de qualquer pessoa natural, autora,
coautora ou partícipe do ato ilícito.
§ 1o A pessoa jurídica será responsabilizada independentemente
responsabilização individual das pessoas naturais referidas no caput.

da

§ 2o Os dirigentes ou administradores somente serão responsabilizados por atos
ilícitos na medida da sua culpabilidade.
Art. 4o Subsiste a responsabilidade da pessoa jurídica na hipótese de alteração
contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão societária.
§ 1o Nas hipóteses de fusão e incorporação, a responsabilidade da sucessora será
restrita à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano causado, até o
limite do patrimônio transferido, não lhe sendo aplicáveis as demais sanções previstas
nesta Lei decorrentes de atos e fatos ocorridos antes da data da fusão ou incorporação,
exceto no caso de simulação ou evidente intuito de fraude, devidamente comprovados.
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§ 2o As sociedades controladoras, controladas, coligadas ou, no âmbito do
respectivo contrato, as consorciadas serão solidariamente responsáveis pela prática dos
atos previstos nesta Lei, restringindo-se tal responsabilidade à obrigação de pagamento
de multa e reparação integral do dano causado.
CAPÍTULO II
DOS ATOS LESIVOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NACIONAL OU ESTRANGEIRA
Art. 5o Constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira,
para os fins desta Lei, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no
parágrafo único do art. 1o, que atentem contra o patrimônio público nacional ou
estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os compromissos
internacionais assumidos pelo Brasil, assim definidos:
I - prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente
público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
II - comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo
subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei;
III - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar
ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;
IV - no tocante a licitações e contratos:
a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o
caráter competitivo de procedimento licitatório público;
b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento
licitatório público;
c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de
vantagem de qualquer tipo;
d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação
pública ou celebrar contrato administrativo;
f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou
prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em
lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;
ou
g) 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.
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§ 1o Considera-se administração pública estrangeira os órgãos e entidades estatais
ou representações diplomáticas de país estrangeiro, de qualquer nível ou esfera de
governo, bem como as pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder
público de país estrangeiro.
§ 2o Para os efeitos desta Lei, equiparam-se à administração pública estrangeira as
organizações públicas internacionais.
§ 3o Considera-se agente público estrangeiro, para os fins desta Lei, quem, ainda
que transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública em
órgãos, entidades estatais ou em representações diplomáticas de país estrangeiro, assim
como em pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público de
país estrangeiro ou em organizações públicas internacionais.
CAPÍTULO III
DA RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Art. 6o Na esfera administrativa, serão aplicadas às pessoas jurídicas consideradas
responsáveis pelos atos lesivos previstos nesta Lei as seguintes sanções:
I - multa, no valor de 0,1% (um décimo por cento) a 20% (vinte por cento) do
faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do processo
administrativo, excluídos os tributos, a qual nunca será inferior à vantagem auferida,
quando for possível sua estimação; e
II - publicação extraordinária da decisão condenatória.
§ 1o As sanções serão aplicadas fundamentadamente, isolada ou cumulativamente,
de acordo com as peculiaridades do caso concreto e com a gravidade e natureza das
infrações.
§ 2o A aplicação das sanções previstas neste artigo será precedida da manifestação
jurídica elaborada pela Advocacia Pública ou pelo órgão de assistência jurídica, ou
equivalente, do ente público.
§ 3o A aplicação das sanções previstas neste artigo não exclui, em qualquer
hipótese, a obrigação da reparação integral do dano causado.
§ 4o Na hipótese do inciso I do caput, caso não seja possível utilizar o critério do
valor do faturamento bruto da pessoa jurídica, a multa será de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais).
§ 5o A publicação extraordinária da decisão condenatória ocorrerá na forma de
extrato de sentença, a expensas da pessoa jurídica, em meios de comunicação de grande
circulação na área da prática da infração e de atuação da pessoa jurídica ou, na sua falta,
em publicação de circulação nacional, bem como por meio de afixação de edital, pelo
prazo mínimo de 30 (trinta) dias, no próprio estabelecimento ou no local de exercício da
atividade, de modo visível ao público, e no sítio eletrônico na rede mundial de
computadores.
§ 6o (VETADO).
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Art. 7o Serão levados em consideração na aplicação das sanções:
I - a gravidade da infração;
II - a vantagem auferida ou pretendida pelo infrator;
III - a consumação ou não da infração;
IV - o grau de lesão ou perigo de lesão;
V - o efeito negativo produzido pela infração;
VI - a situação econômica do infrator;
VII - a cooperação da pessoa jurídica para a apuração das infrações;
VIII - a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria
e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de
conduta no âmbito da pessoa jurídica;
IX - o valor dos contratos mantidos pela pessoa jurídica com o órgão ou entidade
pública lesados; e
X - (VETADO).
Parágrafo único. Os parâmetros de avaliação de mecanismos e procedimentos
previstos no inciso VIII do caput serão estabelecidos em regulamento do Poder Executivo
federal.
CAPÍTULO IV
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO
Art. 8o A instauração e o julgamento de processo administrativo para apuração da
responsabilidade de pessoa jurídica cabem à autoridade máxima de cada órgão ou
entidade dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, que agirá de ofício ou mediante
provocação, observados o contraditório e a ampla defesa.
§ 1o A competência para a instauração e o julgamento do processo administrativo
de apuração de responsabilidade da pessoa jurídica poderá ser delegada, vedada a
subdelegação.
§ 2o No âmbito do Poder Executivo federal, a Controladoria-Geral da União - CGU
terá competência concorrente para instaurar processos administrativos de
responsabilização de pessoas jurídicas ou para avocar os processos instaurados com
fundamento nesta Lei, para exame de sua regularidade ou para corrigir-lhes o andamento.
Art. 9o Competem à Controladoria-Geral da União - CGU a apuração, o processo e
o julgamento dos atos ilícitos previstos nesta Lei, praticados contra a administração
pública estrangeira, observado o disposto no Artigo 4 da Convenção sobre o Combate da
Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais
Internacionais, promulgada pelo Decreto no 3.678, de 30 de novembro de 2000.

19

Política de Compliance
Data: 02/01/2017
Rev.: 01

Art. 10. O processo administrativo para apuração da responsabilidade de pessoa
jurídica será conduzido por comissão designada pela autoridade instauradora e composta
por 2 (dois) ou mais servidores estáveis.
§ 1o O ente público, por meio do seu órgão de representação judicial, ou
equivalente, a pedido da comissão a que se refere o caput, poderá requerer as medidas
judiciais necessárias para a investigação e o processamento das infrações, inclusive de
busca e apreensão.
§ 2o A comissão poderá, cautelarmente, propor à autoridade instauradora que
suspenda os efeitos do ato ou processo objeto da investigação.
§ 3o A comissão deverá concluir o processo no prazo de 180 (cento e oitenta) dias
contados da data da publicação do ato que a instituir e, ao final, apresentar relatórios
sobre os fatos apurados e eventual responsabilidade da pessoa jurídica, sugerindo de
forma motivada as sanções a serem aplicadas.
§ 4o O prazo previsto no § 3o poderá ser prorrogado, mediante ato fundamentado da
autoridade instauradora.
Art. 11. No processo administrativo para apuração de responsabilidade, será
concedido à pessoa jurídica prazo de 30 (trinta) dias para defesa, contados a partir da
intimação.
Art. 12. O processo administrativo, com o relatório da comissão, será remetido à
autoridade instauradora, na forma do art. 10, para julgamento.
Art. 13. A instauração de processo administrativo específico de reparação integral
do dano não prejudica a aplicação imediata das sanções estabelecidas nesta Lei.
Parágrafo único. Concluído o processo e não havendo pagamento, o crédito
apurado será inscrito em dívida ativa da fazenda pública.
Art. 14. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos
previstos nesta Lei ou para provocar confusão patrimonial, sendo estendidos todos os
efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica aos seus administradores e sócios com
poderes de administração, observados o contraditório e a ampla defesa.
Art. 15. A comissão designada para apuração da responsabilidade de pessoa
jurídica, após a instauração do processo administrativo, dará conhecimento ao Ministério
Público de sua existência, para apuração de eventuais delitos. (Redação dada pela
Medida provisória nº 703, de 2015)
CAPÍTULO V
DO ACORDO DE LENIÊNCIA
Art. 16. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão, no âmbito
de suas competências, por meio de seus órgãos de controle interno, de forma isolada ou
em conjunto com o Ministério Público ou com a Advocacia Pública, celebrar acordo de
leniência com as pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos atos e pelos fatos
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investigados e previstos nesta Lei que colaborem efetivamente com as investigações e
com o processo administrativo, de forma que dessa colaboração resulte: (Redação dada
pela Medida provisória nº 703, de 2015)
I - a identificação dos demais envolvidos na infração, quando couber; (Redação
dada pela Medida provisória nº 703, de 2015)
II - a obtenção de informações e documentos que comprovem a infração noticiada
ou sob investigação; (Redação dada pela Medida provisória nº 703, de 2015)
III - a cooperação da pessoa jurídica com as investigações, em face de sua
responsabilidade objetiva; e (Incluído pela Medida provisória nº 703, de 2015)
IV - o comprometimento da pessoa jurídica na implementação ou na melhoria de
mecanismos internos de integridade. (Incluído pela Medida provisória nº 703, de 2015)
§ 1o O acordo de que trata o caput somente poderá ser celebrado se preenchidos,
cumulativamente, os seguintes requisitos:
II - a pessoa jurídica cesse completamente seu envolvimento na infração investigada
a partir da data de propositura do acordo;
III - a pessoa jurídica, em face de sua responsabilidade objetiva, coopere com as
investigações e com o processo administrativo, comparecendo, sob suas expensas,
sempre que solicitada, a todos os atos processuais, até seu encerramento; e (Redação
dada pela Medida provisória nº 703, de 2015)
IV - a pessoa jurídica se comprometa a implementar ou a melhorar os mecanismos
internos de integridade, auditoria, incentivo às denúncias de irregularidades e à aplicação
efetiva de código de ética e de conduta. (Incluído pela Medida provisória nº 703, de
2015)
§ 2º O acordo de leniência celebrado pela autoridade administrativa: (Redação
dada pela Medida provisória nº 703, de 2015)
I - isentará a pessoa jurídica das sanções previstas no inciso II do caput do art. 6º e
das sanções restritivas ao direito de licitar e contratar previstas na Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, e em outras normas que tratam de licitações e contratos; (Incluído pela
Medida provisória nº 703, de 2015)
II - poderá reduzir a multa prevista no inciso I do caput do art. 6º em até dois terços,
não sendo aplicável à pessoa jurídica qualquer outra sanção de natureza pecuniária
decorrente das infrações especificadas no acordo; e (Incluído pela Medida provisória nº
703, de 2015)
III - no caso de a pessoa jurídica ser a primeira a firmar o acordo de leniência sobre
os atos e fatos investigados, a redução poderá chegar até a sua completa remissão, não
sendo aplicável à pessoa jurídica qualquer outra sanção de natureza pecuniária
decorrente das infrações especificadas no acordo. (Incluído pela Medida provisória nº
703, de 2015)
§ 3o O acordo de leniência não exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar
integralmente o dano causado.
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§ 4o O acordo de leniência estipulará as condições necessárias para assegurar a
efetividade da colaboração e o resultado útil do processo administrativo e quando
estipular a obrigatoriedade de reparação do dano poderá conter cláusulas sobre a forma
de amortização, que considerem a capacidade econômica da pessoa jurídica. (Redação
dada pela Medida provisória nº 703, de 2015)
§ 5o Os efeitos do acordo de leniência serão estendidos às pessoas jurídicas que
integram o mesmo grupo econômico, de fato e de direito, desde que firmem o acordo em
conjunto, respeitadas as condições nele estabelecidas.
§ 6o A proposta de acordo de leniência somente se tornará pública após a efetivação
do respectivo acordo, salvo no interesse das investigações e do processo administrativo.
§ 7o Não importará em reconhecimento da prática do ato ilícito investigado a
proposta de acordo de leniência rejeitada.
§ 8o Em caso de descumprimento do acordo de leniência, a pessoa jurídica ficará
impedida de celebrar novo acordo pelo prazo de 3 (três) anos contados do conhecimento
pela administração pública do referido descumprimento.
§ 9º A formalização da proposta de acordo de leniência suspende o prazo
prescricional em relação aos atos e fatos objetos de apuração previstos nesta Lei e sua
celebração o interrompe. (Redação dada pela Medida provisória nº 703, de 2015)
§ 10. A Controladoria-Geral da União - CGU é o órgão competente para celebrar os
acordos de leniência no âmbito do Poder Executivo federal, bem como no caso de atos
lesivos praticados contra a administração pública estrangeira.
§ 11. O acordo de leniência celebrado com a participação das respectivas
Advocacias Públicas impede que os entes celebrantes ajuizem ou prossigam com as
ações de que tratam o art. 19 desta Lei e o art. 17 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992,
ou de ações de natureza civil. (Incluído pela Medida provisória nº 703, de 2015)
§ 12. O acordo de leniência celebrado com a participação da Advocacia Pública e
em conjunto com o Ministério Público impede o ajuizamento ou o prosseguimento da ação
já ajuizada por qualquer dos legitimados às ações mencionadas no § 11. (Incluído pela
Medida provisória nº 703, de 2015)
§ 13. Na ausência de órgão de controle interno no Estado, no Distrito Federal ou no
Município, o acordo de leniência previsto no caput somente será celebrado pelo chefe do
respectivo Poder em conjunto com o Ministério Público. (Incluído pela Medida provisória
nº 703, de 2015)
§ 14. O acordo de leniência depois de assinado será encaminhado ao respectivo
Tribunal de Contas, que poderá, nos termos do inciso II do art. 71 da Constituição
Federal, instaurar procedimento administrativo contra a pessoa jurídica celebrante, para
apurar prejuízo ao erário, quando entender que o valor constante do acordo não atende o
disposto no § 3o. (Incluído pela Medida provisória nº 703, de 2015)
Art. 17. A administração pública poderá também celebrar acordo de leniência com a
pessoa jurídica responsável por atos e fatos investigados previstos em normas de

22

Política de Compliance
Data: 02/01/2017
Rev.: 01

licitações e contratos administrativos com vistas à isenção ou à atenuação das sanções
restritivas ou impeditivas ao direito de licitar e contratar. (Redação dada pela Medida
provisória nº 703, de 2015)
Art. 17-A. Os processos administrativos referentes a licitações e contratos em curso
em outros órgãos ou entidades que versem sobre o mesmo objeto do acordo de leniência
deverão, com a celebração deste, ser sobrestados e, posteriormente, arquivados, em
caso de cumprimento integral do acordo pela pessoa jurídica. (Incluído pela Medida
provisória nº 703, de 2015)
Art. 17-B. Os documentos porventura juntados durante o processo para elaboração
do acordo de leniência deverão ser devolvidos à pessoa jurídica quando não ocorrer a
celebração do acordo, não permanecendo cópias em poder dos órgãos
celebrantes. (Incluído pela Medida provisória nº 703, de 2015)
CAPÍTULO VI
DA RESPONSABILIZAÇÃO JUDICIAL
Art. 18. Na esfera administrativa, a responsabilidade da pessoa jurídica não
afasta a possibilidade de sua responsabilização na esfera judicial, exceto quando
expressamente previsto na celebração de acordo de leniência, observado o disposto
no § 11, no § 12 e no § 13 do art. 16. (Redação dada pela Medida provisória nº 703, de
2015)
Art. 19. Em razão da prática de atos previstos no art. 5 o desta Lei, a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, por meio das respectivas Advocacias Públicas
ou órgãos de representação judicial, ou equivalentes, e o Ministério Público, poderão
ajuizar ação com vistas à aplicação das seguintes sanções às pessoas jurídicas
infratoras:
I - perdimento dos bens, direitos ou valores que representem vantagem ou proveito
direta ou indiretamente obtidos da infração, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro
de boa-fé;
II - suspensão ou interdição parcial de suas atividades;
III - dissolução compulsória da pessoa jurídica;
IV - proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou
empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou
controladas pelo poder público, pelo prazo mínimo de 1 (um) e máximo de 5 (cinco) anos.
§ 1o A dissolução compulsória da pessoa jurídica será determinada quando
comprovado:
I - ter sido a personalidade jurídica utilizada de forma habitual para facilitar ou
promover a prática de atos ilícitos; ou
II - ter sido constituída para ocultar ou dissimular interesses ilícitos ou a identidade
dos beneficiários dos atos praticados.
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§ 2o (VETADO).
§ 3o As sanções poderão ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa.
§ 4o O Ministério Público ou a Advocacia Pública ou órgão de representação judicial,
ou equivalente, do ente público poderá requerer a indisponibilidade de bens, direitos ou
valores necessários à garantia do pagamento da multa ou da reparação integral do dano
causado, conforme previsto no art. 7o, ressalvado o direito do terceiro de boa-fé.
Art. 20. Nas ações ajuizadas pelo Ministério Público, poderão ser aplicadas as
sanções previstas no art. 6o, sem prejuízo daquelas previstas neste Capítulo, desde que
constatada a omissão das autoridades competentes para promover a responsabilização
administrativa.
Parágrafo único. A proposta do acordo de leniência poderá ser feita mesmo após
eventual ajuizamento das ações cabíveis. (Incluído pela Medida provisória nº 703, de
2015)
Art. 21. Nas ações de responsabilização judicial, será adotado o rito previsto na Lei
n 7.347, de 24 de julho de 1985.
o

Parágrafo único. A condenação torna certa a obrigação de reparar, integralmente, o
dano causado pelo ilícito, cujo valor será apurado em posterior liquidação, se não constar
expressamente da sentença.
CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 22. Fica criado no âmbito do Poder Executivo federal o Cadastro Nacional de
Empresas Punidas - CNEP, que reunirá e dará publicidade às sanções aplicadas pelos
órgãos ou entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todas as esferas
de governo com base nesta Lei.
§ 1o Os órgãos e entidades referidos no caput deverão informar e manter
atualizados, no Cnep, os dados relativos às sanções por eles aplicadas.
§ 2o O Cnep conterá, entre outras, as seguintes informações acerca das sanções
aplicadas:
I - razão social e número de inscrição da pessoa jurídica ou entidade no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ;
II - tipo de sanção; e
III - data de aplicação e data final da vigência do efeito limitador ou impeditivo da
sanção, quando for o caso.
§ 3o As autoridades competentes, para celebrarem acordos de leniência previstos
nesta Lei, também deverão prestar e manter atualizadas no Cnep, após a efetivação do
respectivo acordo, as informações acerca do acordo de leniência celebrado, salvo se esse
procedimento vier a causar prejuízo às investigações e ao processo administrativo.
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§ 4o Caso a pessoa jurídica não cumpra os termos do acordo de leniência, além das
informações previstas no § 3o, deverá ser incluída no Cnep referência ao respectivo
descumprimento.
§ 5o Os registros das sanções e acordos de leniência serão excluídos depois de
decorrido o prazo previamente estabelecido no ato sancionador ou do cumprimento
integral do acordo de leniência e da reparação do eventual dano causado, mediante
solicitação do órgão ou entidade sancionadora.
Art. 23. Os órgãos ou entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de
todas as esferas de governo deverão informar e manter atualizados, para fins de
publicidade, no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, de
caráter público, instituído no âmbito do Poder Executivo federal, os dados relativos às
sanções por eles aplicadas, nos termos do disposto nos arts. 87 e 88 da Lei no 8.666, de
21 de junho de 1993.
Art. 24. A multa e o perdimento de bens, direitos ou valores aplicados com
fundamento nesta Lei serão destinados preferencialmente aos órgãos ou entidades
públicas lesadas.
Art. 25. Prescrevem em 5 (cinco) anos as infrações previstas nesta Lei, contados da
data da ciência da infração ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em
que tiver cessado.
§ 1º Na esfera administrativa ou judicial, a prescrição será interrompida com a
instauração de processo que tenha por objeto a apuração da infração. (Incluído pela
Medida provisória nº 703, de 2015)
§ 2º Aplica-se o disposto no caput e no § 1º aos ilícitos previstos em normas de
licitações e contratos administrativos. (Incluído pela Medida provisória nº 703, de 2015)
Art. 26. A pessoa jurídica será representada no processo administrativo na forma do
seu estatuto ou contrato social.
§ 1o As sociedades sem personalidade jurídica serão representadas pela pessoa a
quem couber a administração de seus bens.
§ 2o A pessoa jurídica estrangeira será representada pelo gerente, representante ou
administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil.
Art. 27. A autoridade competente que, tendo conhecimento das infrações previstas
nesta Lei, não adotar providências para a apuração dos fatos será responsabilizada
penal, civil e administrativamente nos termos da legislação específica aplicável.
Art. 28. Esta Lei aplica-se aos atos lesivos praticados por pessoa jurídica brasileira
contra a administração pública estrangeira, ainda que cometidos no exterior.
Art. 29. O disposto nesta Lei não exclui as competências do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica, do Ministério da Justiça e do Ministério da Fazenda
para processar e julgar fato que constitua infração à ordem econômica.
§ 1º Os acordos de leniência celebrados pelos órgãos de controle interno da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios contarão com a colaboração dos órgãos
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a que se refere o caput quando os atos e fatos apurados acarretarem simultaneamente a
infração ali prevista. (Incluído pela Medida provisória nº 703, de 2015)
§ 2º Se não houver concurso material entre a infração prevista no caput e os ilícitos
contemplados nesta Lei, a competência e o procedimento para celebração de acordos de
leniência observarão o previsto na Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011, e a referida
celebração contará com a participação do Ministério Público. (Incluído pela Medida
provisória nº 703, de 2015)
Art. 30. Ressalvada a hipótese de acordo de leniência que expressamente as
inclua, a aplicação das sanções previstas nesta Lei não afeta os processos de
responsabilização e aplicação de penalidades decorrentes de: (Redação dada pela
Medida provisória nº 703, de 2015)
I - ato de improbidade administrativa nos termos da Lei nº 8.429, de 1992; (Redação
dada pela Medida provisória nº 703, de 2015)
II - atos ilícitos alcançados pela Lei nº 8.666, de 1993, ou por outras normas de
licitações e contratos da administração pública, inclusive no que se refere ao Regime
Diferenciado de Contratações Públicas - RDC, instituído pela Lei nº 12.462, de 2011;
e (Redação dada pela Medida provisória nº 703, de 2015)
III - infrações contra a ordem econômica nos termos da Lei nº 12.529, de
2011. (Incluído pela Medida provisória nº 703, de 2015)
Art. 31. Esta Lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias após a data de sua
publicação.
Brasília, 1o de agosto de 2013; 192o da Independência e 125o da República.
DILMA ROUSSEFF
José Eduardo Cardozo
Luís Inácio Lucena Adams
Jorge Hage Sobrinho
Este texto não substitui o publicado no DOU de 2.8.2013
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