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sadas, tais como:
i) Funcionários de qualquer entidade governamental, seja municipal, estadual ou federal;
ii) Qualquer pessoa física exercendo, temporariamente ou não, cargo, emprego ou função pública;
iii) Diretores e funcionários de empresas que tenham participação do governo;
iv) Candidatos a cargos políticos e seus assessores, além de partidos políticos e seus		
respectivos representantes.
c) Corrupção: é o ato de prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida ou qualquer coisa
de valor a agente público ou a terceira pessoa a ele relacionada. De acordo com o Código Penal Brasileiro, a corrupção pode ser tipificada em:
i) Corrupção ativa: praticada pelo particular que oferece ou promete vantagem indevida ao funcionário
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público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. De acordo com o Código Penal, a pena prevista

e) Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos

para este crime é de reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, além de multa.

celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos

ii) Corrupção passiva: praticada pelo funcionário público que solicita do particular, para si ou para outrem,

respectivos instrumentos contratuais.

direta ou indiretamente, vantagem indevida. De acordo com o Código Penal, a pena prevista para este crime é de
reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, além de multa.
d) Vantagem indevida: pode ser dinheiro ou qualquer item oferecido ou aceito, tais como:

Pode também ser considerado corrupção os pagamentos para facilitações, isto é, aqueles utilizados para
acelerar processo ou ato administrativo envolvendo o SEM PARAR. Por isso, é proibido que sejam realizados quais-

i) Dinheiro ou equivalente, inclusive cartões-presentes, tags, vale pedágio ou combustível;

quer pagamentos para facilitações, direta ou indiretamente, por funcionários do SEM PARAR ou seus terceiros.

ii) Benefícios e favores, tal como o acesso especial e privilegiado a algum funcionário público;

Algumas vezes, a corrupção pode ocorrer por meio de trocas de favores. O tráfico de influência é caracterizado

iii) Prestação de serviços que de qualquer outro modo teriam de ser pagos ou adquiridos;

pelo uso de uma terceira pessoa com a intenção de influenciar a decisão ou ação de funcionário público no exer-

iv) Presentes;

cício de sua função. Ou seja, utiliza-se de alguém próximo ao funcionário público para que este beneficie deter-

v) Contratos ou outras oportunidades de negócios;

minada empresa ou pessoa. O tráfico de influência entre funcionários ou terceiros e agentes públicos também é

vi) Oportunidades de emprego ou consultoria;

proibido pelo SEM PARAR.

vii) Despesas médicas, com educação ou quaisquer gastos relacionados a custo de vida;
viii) Despesas com viagens, refeições, acomodações, compras ou entretenimento;
ix) Oferecimento de sociedades em negócios.
e) Due Diligence de Terceiros: é o processo de coleta de informações relacionadas à idoneidade de uma empresa

Apesar de não ser considerado um ato de corrupção, a lavagem de dinheiro é utilizada para acobertar a
origem ilícita de um valor, e dar a ele caráter lícito. Geralmente, ocorre logo após o ato de corrupção. A lavagem de
dinheiro, além de ser crime, é, também, proibida pelo SEM PARAR.

e dos integrantes de seu quadro societário, obtidas por meio de declarações dos próprios fornecedores e de outras
fontes independentes, com o objetivo de avaliar o grau de risco das relações comerciais.

4.1. Regras de contratação de terceiros

f) Pessoa Politicamente Exposta (PEP): é o agente público, ex-agente público ou seu familiar que exerça atividade
pública relevante, tal como ocupante de cargos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, seja no âmbito dos

A contratação de terceiros deve se dar, sempre, em conformidade com a Política de Compra de Bens e

municípios, estados ou da união, e que tenha poder de decisão capaz de afetar, diretamente ou não, os negócios

Contratação de Serviços do SEM PARAR e, quando necessário, após a realização dos procedimentos contidos na

do SEM PARAR.

Política de Due Diligence. Somente haverá contratação de terceiros diante de real necessidade e, em nenhuma
hipótese, haverá concessão a eles de privilégios ou benefícios indevidos de qualquer natureza. Tratando-se de
terceiro relacionado a funcionário público ou a pessoas politicamente expostas, as análises quanto à idoneidade,

4. Diretrizes no relacionamento com setor público
O relacionamento entre funcionários, representantes e terceiros do SEM PARAR e agentes públicos, seus

integridade e atuação ética serão aprofundadas.
Se houver necessidade de um representante ou terceiro atuar em nome do SEM PARAR junto a órgãos pú-

familiares ou assessores deve ser sempre pautado pela transparência e pelo respeito à lei. Dessa forma, os funcio-

blicos para realizar atividades burocráticas, a ação deverá ser autorizada pela Área de Compliance do SEM PARAR,

nários, representantes e terceiros do SEM PARAR não podem, em nenhuma hipótese e sob qualquer pretexto, ferir

previamente. De qualquer forma, os terceiros deverão, sempre, se limitar ao escopo de trabalho contratado.

a Lei Anticorrupção Brasileira nº 12.846/13 e praticar atos de corrupção, seja nacional ou transnacional.
Os pagamentos aos terceiros do SEM PARAR seguirão o previsto na lei, nas políticas internas do 		
Dado que o conceito envolvendo corrupção é amplo, podem ser consideradas corrupção as seguintes prá-

SEM PARAR para pagamentos, nas disposições contratuais devidamente assinadas e nas seguintes diretrizes:

ticas, todas proibidas pelo SEM PARAR:

a) Não serão realizados pagamentos em dinheiro ou via documento ao portador;

a) Financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos de corrupção;

b) Somente serão realizados pagamentos em conta bancária em nome da Pessoa Jurídica contratada ou, excep-

b) Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;

cionalmente, no caso de contratação de Pessoa Física, em conta corrente de sua titularidade;

c) Fraudar licitações;

c) Não serão realizados pagamentos em conta bancária em país distinto daquele em que foi prestado o serviço, ou

d) Utilizar-se de pessoa física ou jurídica interposta para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade

ainda, em país em que a empresa contratada não possua sede ou filial;

dos beneficiários dos atos praticados;

d) Será requerido comprovante com o valor real do serviço prestado e demais informações necessárias para o
devido registro da operação.
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5. Interações com o setor público

6.1. Brindes, presentes, viagens, convites de entretenimento e dinheiro
Brindes são itens de uso corporativo sem valor comercial, tais como cadernos, calendários, agendas, cane-

Atualmente, a relação entre o setor público e o SEM PARAR acontece de três maneiras:

tas, chaveiros, camisetas e bonés indicados com a logomarca da empresa e com valor de até R$ 300,00. Caso o item
supere o valor de R$300,00, ele deve ser considerado como presente e seguir as regras específicas desta categoria.

5.1. Órgão público como cliente
É permitida a oferta ou recebimento de brindes promocionais para uso corporativo no valor máximo de
O SEM PARAR pode vender seus produtos para qualquer órgão público, por meio de licitação ou sua
dispensa. A Área de Compliance do SEM PARAR deverá aprovar descontos ou preços especiais que forem con-

R$ 300,00 a agentes públicos, seus familiares e assessores, desde que não represente qualquer tipo de favorecimento ou gere expectativa de retribuição.

cedidos durante o processo licitatório mediante justificativa da área envolvida.
É expressamente proibido a oferta, ou a promessa, de presentes, viagens e convites de entretenimento a
5.2. Órgão público como fiscalizador

agentes públicos, seus familiares e assessores, que tenham envolvimento e/ou poder decisório no âmbito de negócios e operações do SEM PARAR.

Alguns órgãos públicos têm o dever legal de fiscalizar as atividades desempenhadas pelo SEM PARAR,
para averiguar se as obrigações legais estão sendo cumpridas. Como exemplo, pode-se citar o Ministério do
Trabalho fiscalizando o respeito às leis trabalhistas e o fisco averiguando o recolhimento dos tributos devidos.

Também está proibido:
• Recebimento de presente, viagem e convite de entretenimento de qualquer agente público;
• Oferta ou recebimento de gratificação em dinheiro e similares, como cartão presente, vale combustível,

5.3. Órgão público como regulamentador
Alguns órgãos públicos têm o dever legal de fiscalizar as atividades desempenhadas pelo SEM PARAR,
para averiguar se as obrigações legais estão sendo cumpridas. Como exemplo, o Banco Central do Brasil
(BACEN) e as Agências de Transportes (ANTT, ARTESP, AGEPAR etc) editam normas que impactam diretamente
nos negócios do SEM PARAR.

vale pedágio etc.
Essas vedações têm o intuito de não influenciar as decisões de tais agentes em benefício próprio ou do
SEM PARAR. Considerando esse risco, só poderão ser ofertados presentes, viagens ou convites de entretenimento
para agentes públicos (e seus familiares e assessores) sem envolvimento e/ou poder decisório no âmbito de negócios e operações do SEM PARAR e com a autorização prévia da Área de Compliance. Além disso, as regras abaixo
devem ser respeitadas:

6. Relacionamento com o setor público

• A oferta de presentes, viagens ou convites de entretenimento a agentes públicos e/ou seus familiares
deve ser impessoal e nunca ser revestida de qualquer tipo de favorecimento ou expectativa de retribuição;

Quando em contato com tais órgãos, seja para reuniões, esclarecimentos, fiscalizações ou diligências,
presenciais ou não, é obrigatória a presença de, no mínimo, dois funcionários do SEM PARAR e, também, o re-

• Comunicações sobre a oferta de presentes, viagens ou convites de entretenimento devem ocorrer exclusivamente por meio do e-mail corporativo SEM PARAR.

gistro e a documentação do que foi apresentado e discutido. Caso não seja possível a presença de mais de um
funcionário, a Área de Compliance do SEM PARAR deverá ser previamente comunicada e aprovar a interação.

Caso o SEM PARAR ou seu funcionário, representante ou terceiro receba de órgão público presente, viagem,
convite de entretenimento ou dinheiro, deverá recusar e imediatamente comunicar a Área de Compliance. Caso a

No relacionamento de funcionário SEM PARAR ou terceiro com algum órgão público, é proibido o paga-

recusa não seja possível, a Área de Compliance definirá o destino do item recebido.

mento de despesas ou a oferta de benefícios que possam influenciar seus atos em benefício próprio ou do SEM
PARAR, ou ainda que possam ter aparência de conduta imprópria, seja pela circunstância em que foram oferecidos, pela frequência ou pelo próprio valor.

6.2. Refeições
As refeições de negócios com funcionários públicos devem ser preferencialmente evitadas, mas caso ocor-

Nesse sentido, a seguir, são apresentadas regras para evitar situações que possam interferir em decisões ou causar uma aparência de favorecimento indevido ao funcionário ou ao SEM PARAR:
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ram, cada parte deverá arcar com sua própria despesa. Não sendo possível, o funcionário deverá de imediato reportar o fato à sua diretoria e à área de Compliance.
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É estritamente proibido o pagamento de refeições a funcionários públicos ou privados, em situações que possam influenciar, ou parecer influenciar em suas decisões, visando a facilitação de negócios ou obtenção de
vantagem indevida.
6.3. Patrocínios e doações
O SEM PARAR pode fazer patrocínios e doações filantrópicas para promover suas marcas, mas elas sempre
devem ser realizadas de acordo com a lei. As doações para entidades e organizações de caridade, projetos filantrópicos, sociais ou ambientais somente podem ser realizadas após a verificação da real existência e idoneidade do projeto
ou organização, por meio do processo de Due Diligence, e com a aprovação formal da Área de Compliance. Todas as
doações devem ser tratadas de forma transparente e divulgadas adequadamente. Não podem ser realizados patrocínios ou doações em troca de favores com empresas públicas ou privadas.

8. Contratação de ex-agentes públicos e de seus familiares
Às vezes, a contratação de ex-funcionários públicos, seus assessores ou familiares pode aparentar ou configurar atos de corrupção. Por isso, a contratação de ex-agentes públicos ou de seus familiares só poderá acontecer se
não houver disposição legal que a impeça, e deverá seguir as seguintes regras:
a) Jamais será realizada com o intuito de influenciar, direcionar a atuação ou obter qualquer tipo de vantagem ou
benefício, seja para ele próprio ou para o SEM PARAR;
b) Os candidatos em questão deverão passar por todo o processo de recrutamento e seleção, sem benefício ou favorecimento de qualquer natureza;
c) As contratações somente ocorrerão em face de real necessidade de vaga preexistente. Entretanto, o processo de
contratação deverá sempre ser isento e o funcionário contratado deverá reportar, no termo de aceite a esta Política,
que é ou que conhece pessoas politicamente expostas.

Em caso de patrocínios que contemplem incentivos fiscais como contrapartida, deverá ser observada a lei de
patrocínio correspondente ao projeto, bem como o seu limite de percentual estabelecido. Em todos os casos, a instituição escolhida pelo SEM PARAR deverá fornecer documento de comprovação do patrocínio ou da doação realizada
para o devido registro da operação, conforme determina a lei.
É expressamente proibido o patrocínio ou a doação para pessoas físicas, para instituições vinculadas a agentes públicos, seus assessores ou familiares e para partidos políticos.

9. Due Diligence de fornecedores
Due Diligence é um processo de coleta de informações relacionadas à idoneidade de uma empresa e dos
integrantes de seu quadro societário. O resultado da Due Diligence deve ser documentado e utilizado pelos gestores
do SEM PARAR para a tomada de decisão sobre o início ou manutenção do relacionamento comercial. O SEM PARAR
realiza Due Diligence em fornecedores com foco em integridade no início do relacionamento comercial, conforme
critérios estabelecidos em políticas internas.

7. Licitações e contratos administrativos
Ao participar de licitações públicas e ao assinar contratos com a administração pública, o SEM PARAR e seus
funcionários sempre cumprirão as Leis 8.666/1993 e 12.846/2013, o edital de licitação e as cláusulas contratuais
firmadas com o órgão. As seguintes práticas são proibidas:
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;

10. Registro das operações
O SEM PARAR é comprometido com a transparência das operações realizadas e com o respeito aos acionistas, investidores e sociedade em geral. Dessa forma, todas as operações realizadas são documentadas e registradas
segundo as normas contábeis em vigor, bem como as leis aplicáveis, sendo comprovadas por meio de documentos
originais, que serão guardados pelo período estabelecido em lei.
11. Canais de comunicação
Qualquer violação ou suspeita de violação à esta Política deve ser imediatamente comunicada pelos funcionários e terceiros aos canais de comunicação do SEM PARAR abaixo indicados. Também deverão ser comunicadas
situações que possam prejudicar o SEM PARAR, ou que contrariem ou pareçam contrariar o disposto nesta ou nas
demais políticas do SEM PARAR.

g) Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública.
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Anexo 1 - Termo de aceite à Política Anticorrupção do SEM PARAR

11.1. Canal Ética Sem Parar
www.canaleticasemparar.net
semparar@canaleticasemparar.net
Telefone: 0800 377 8042
O canal confidencial é voltado para o relato de situações de Condutas Antiéticas ou ilegais, incluindo assédio
ou descumprimento desta ou das demais políticas do SEM PARAR. Sempre que um funcionário ou terceiro se deparar com (ou suspeitar de) qualquer desrespeito a esta ou demais políticas, à legislação vigente ou algum ato antiético,
deverá denunciá-lo por meio do Canal Ética Sem Parar. Os relatos, que podem ser realizados de forma anônima,
serão analisados e apurados, sendo mantida a confidencialidade, e garantida a não retaliação .
O funcionário ou terceiro que conviver com as situações de descumprimento de leis ou de políticas, e deliberadamente as permitir, sem reportar as violações que tiver conhecimento, estará sujeito às mesmas penalidades
que os infratores.
11.2. Canal para dúvidas e sugestões
compliance@semparar.net

Declaro que recebi, li e compreendi a Política Anticorrupção do SEM PARAR e estou ciente das diretrizes estabelecidas e de sua relevância para mim e para o SEM PARAR.
Comprometo-me a cumpri-lo integralmente, sob pena de sujeitar-me às medidas punitivas e rescisórias previstas
na legislação vigente e no contrato de trabalho.
Data:
Nome completo:
RG:
Cargo:
Assinatura:

Este canal é gerido pela Área de Compliance do SEM PARAR, e é voltado para o esclarecimento de dúvidas
referentes ao Código de Conduta Ética, à esta Política e a dilemas éticos, como também para sugestões e críticas
sobre a gestão da ética no SEM PARAR.

12. Descumprimento desta Política
O desrespeito às diretrizes desta Política sujeitará os funcionários do SEM PARAR às ações disciplinares cabíveis, conforme determina a legislação trabalhista, podendo acarretar, inclusive, advertência, demissão por justa causa
ou até mesmo ajuizamento de ação indenizatória, além de outras medidas cabíveis, conforme estipulado em política
própria. O funcionário que conviver com as situações de descumprimento desta política, e deliberadamente as permitir, também poderá ser punido.
No caso de terceiros atuando em nome do SEM PARAR que venham a contrariar o disposto nesta Política,
ações cabíveis poderão ser tomadas, tais como penalidades contratuais, encerramento do contrato e, inclusive, ajuizamento de ação indenizatória por prejuízos sofridos. O terceiro que conviver com as situações de descumprimento
desta Política, e deliberadamente as permitir, também poderá ser punido.

12

13

14

16

