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1. Objetivo 

A Política Anticorrupção tem como objetivo apresentar os padrões de conduta que 

são exigidos de todos os empregados, independentemente de nível hierárquico, acionistas, 

representantes, consultores ou quaisquer outros indivíduos atuando em nome da Copagaz 

(em conjunto, os “Colaboradores”) na condução dos negócios da empresa com a finalidade 

de prevenir e impedir a prática de condutas irregulares, conforme o estabelecido na Lei 

Anticorrupção n°. 12.846/13 e seu Decreto regulamentador n°. 8.420/15.  

 

2. APLICABILIDADE 

Esta Política é aplicável a todos os Colaboradores da Copagaz, independentemente 

de seu nível hierárquico, função ou cargo exercidos, aplicável aos Terceiros que se 

relacionem, direta ou indiretamente, com a Copagaz.  

A presente política é válida em todas as localidades de atuação da Companhia. 

Serão aplicadas as disposições da legislação local em que a Copagaz desenvolva suas 

atividades que sejam mais restritivas.  

Esta Política será supervisionada, implementada e aplicada pela área responsável 

pelo Compliance, com apoio total e engajamento da Diretoria da Copagaz. 

 

3. DIRETRIZES 

A Política Anticorrupção proíbe a prática, por qualquer Colaborador ou Terceiro, de atos 

que possam contribuir, auxiliar ou facilitar, de qualquer forma, a prática de condutas que 

possam ser interpretadas como ato de corrupção ou, ainda, que de alguma forma possam 

ser consideradas como ato lesivo à Administração Pública, seja ela nacional ou estrangeira. 

Considera-se ato de corrupção a oferta, a qualquer pessoa, física ou jurídica, de 

vantagem indevida, assim entendida como oferecimento de coisa de valor ou de 

favorecimentos impróprios ou ilegais a agente público, com o intuito de influenciar em 

ação ou omissão do respectivo agente, fazendo-o executar, deixar de executar a sua função 

ou tomar decisão visando privilegiar o ofertante ou pessoa a ele relacionada. A mera oferta 

ou promessa de vantagem indevida a agente público caracteriza violação à Lei 

Anticorrupção e à esta política, independentemente da aceitação por parte do agente 

público ou da obtenção dos resultados pretendidos pelo ofertante. 
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São outros exemplos de atos lesivos à Administração Pública: 

(i) Financiar, custear, ou beneficiar a prática de quaisquer atos ilícitos; 

(ii) Utilizar-se de terceiro interlocutor (física ou jurídica) para ocultar ou 

dissimular interesses ilícitos; 

(iii) Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; ou 

(iv) Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades 

ou Agentes Públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito de 

agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro 

nacional. 

Todos os Colaboradores estão proibidos de: 

(i) Pagar, prometer, oferecer, dar ou receber, seja direta ou 

indiretamente, qualquer forma de vantagem indevida seja em 

território nacional ou estrangeiro; 

(ii) Pagar, prometer, oferecer, dar ou receber, seja direta ou 

indiretamente, vantagem indevida a agente público ou pessoa a ele 

relacionada; 

(iii) Pagar, prometer, oferecer, dar ou receber, seja direta ou 

indiretamente, vantagem indevida a terceiros visando benefício 

próprio ou do escritório; 

(iv) Prometer, oferecer, dar ou receber, seja direta ou indiretamente, 

pagamentos não previstos na legislação; 

(v) Financiar, patrocinar ou custear eventos ou ações que de qualquer 

modo subsidiem a prática de atos ilícitos; 

(vi) Dificultar, obstruir ou impedir atividades de investigação ou 

fiscalização de órgãos ou agentes públicos. 

 

3.1. RELACIONAMENTO COM AGENTES PÚBLICOS E PESSOAS POLITICAMENTE EXPOSTAS (PPES) 

O relacionamento da Copagaz, de seus Colaboradores e Terceiros com Agentes Públicos 

e Pessoas Politicamente Expostas (PPEs) deverá ser sempre pautado pelos princípios de 

ética, legalidade, legitimidade e transparência. 

Todo Colaborador, considerando inicialmente apenas os de níveis gerenciais e 

hierarquicamente superiores, bem com Terceiro de alto risco deverão preencher, 

anualmente, o Formulário de Declaração de Agente Público e/ou Pessoa Politicamente 
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Exposta (o “Formulário”), que constitui o Anexo III desta Política que será mantido, de 

forma restrita e sigilosa, pela área responsável por Compliance. 

Sempre que o Colaborador ou Terceiro for classificado como Agente Público e/ou PPE 

ou tenha laço familiar ou estreito relacionamento com algum Agente Público e/ou PPE, de 

forma que tal situação possa configurar Conflito de Interesse, tal condição deverá ser 

notificada imediatamente à área responsável por Compliance, que tomará as devidas 

providências para mitigar os riscos oriundos de tal circunstância. 

 

3.2. PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES 

A participação da Copagaz em procedimentos licitatórios ou celebração de contratos 

com Órgãos Públicos, deverá estar em conformidade com as Leis aplicáveis e com todos os 

procedimentos internos previstos nas demais políticas da empresa. 

Os seguintes atos são expressamente proibidos por parte de qualquer Colaborador 

ou Terceiro: 

(i) Impossibilitar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer 

outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório 

público;  

(ii) Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de 

procedimento licitatório público; 

(iii) Afastar ou tentar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento 

de vantagem de qualquer tipo;  

(iv) Utilizar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para 

participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo; 

(v) Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de 

modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a 

Administração Pública, sem autorização em Lei, seja no ato 

convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos 

contratuais; e 

(vi) Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos 

celebrados com a administração pública. 
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3.3. INTERAÇÃO COM TERCEIROS 

É proibida a utilização de Terceiros para intermediar oferecimento de quaisquer 

vantagens indevidas, ou como forma de tentar garantir algum benefício próprio, à Copagaz 

ou aos clientes. 

A contratação de quaisquer Terceiros deverá obrigatoriamente ser precedida dos 

procedimentos especificados na Política de Análise de Antecedentes e Avaliação Prévia 

de Terceiros da Copagaz. 

Adicionalmente, em contratos com Terceiros em que a Copagaz figure como parte 

contratante, deverá ser incluída a Cláusula Anticorrupção padrão, conforme detalhado no 

Anexo II abaixo. 

Durante a vigência do contrato com Terceiros, os Colaboradores do setor responsável 

pela contratação deverão acompanhar, periodicamente, quaisquer evidências de situações 

críticas que surgirem, podendo contar com auxílio da área responsável pelo Compliance. 

 

4. CLÁUSULA ANTICORRUPÇÃO 

Em toda e qualquer modalidade de contratação na qual a Copagaz seja parte 

contratante, além de ser formalizada em instrumento contratual próprio, deverá conter, 

necessariamente, o teor da Cláusula Anticorrupção constante no Anexo II desta Política.  

Caberá a área responsável pelo Compliance analisar e aprovar quaisquer 

modificações que sejam sugeridas à esta cláusula durante a negociação de contratos. 

 

5. VIOLAÇÕES 

Todos os Colaboradores têm o dever de reportar prontamente qualquer violação ou 

suspeita de violação à presente política à área de Compliance ou aos canais de denúncias.  

Aquele que descumprir as diretrizes contidas nessa política, estará sujeito as medidas 

cabíveis e, em sendo necessário, os fatos serão reportados às autoridades policiais 

competentes conforme a avaliação do Comitê de Compliance em conjunto com a Alta 

Administração, na forma do seu Regimento Interno. 

O Comitê de Compliance, tem a responsabilidade de avaliar outros casos que 

eventualmente não tenham sido abarcados nesta política. Todas as situações identificadas 
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ou reportadas, assim como os desdobramentos consequentes, serão avaliadas com a 

criticidade devida e estrita observância dos direitos das partes envolvidas por essas 

mesmas instâncias.  

As sanções internas poderão variar, conforme a natureza e a gravidade da infração, 

desde advertência até o desligamento do Colaborador que violar a presente política. No 

caso de Terceiros que cometam atos em desconformidade com esta política, a violação 

poderá resultar no rompimento contratual.  

Em todas as circunstâncias de suspeita de violação à presente política, o Comitê de 

Compliance será acionado para a devida apuração, na forma do seu Regimento Interno e, 

adotará as medidas cabíveis.  

 

6. DÚVIDAS E DENÚNCIAS 

Qualquer dúvida relacionada aos termos desta política, entre em contato com a área 

responsável por Compliance, no e-mail compliance@copagaz.com.br.  

Suspeitas de violação ao disposto nesta política devem ser encaminhadas ao Canal 

de Denúncias - https://copagaz.eticca.com.br/denuncia ou e-mail copagaz@eticca.com.br ou 

telefone através do 0800-71-777-25. 

 

7. VIGÊNCIA 

A presente política passa a vigorar em 16 de setembro de 2019, substituindo 

quaisquer orientações, normas ou políticas anteriores sobre o tema, podendo ser extinta a 

qualquer momento por decisão da Copagaz. 

 

8. ANEXOS 

Anexo I: Termos definidos; 

Anexo II: Cláusula Anticorrupção; e 

Anexo III: Formulário de Declaração de Agente Público e/ou Pessoa Politicamente Exposta. 

  

mailto:compliance@copagaz.com.br
https://copagaz.eticca.com.br/denuncia
mailto:copagaz@eticca.com.br
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ANEXO I – TERMOS DEFINIDOS 

 

Termo Definição 

Administração Pública Administração Pública, nacional ou estrangeira. 

Agente Público Toda e qualquer pessoa integrante da estrutura 

de qualquer um dos três poderes (executivo, 

legislativo e judiciário), de qualquer ente da 

federação ou de Estado estrangeiro, ou pessoa, 

nomeada ou investida de poderes para 

representar um órgão público, seja funcionário, 

administrador, ocupante ou candidato a cargo 

eletivo ou partido político, ou quem, ainda que 

transitoriamente ou sem remuneração, exerça 

cargo, emprego ou função pública em órgãos, 

agências reguladoras e entidades estatais ou 

sociedades de economia mista ou controladas 

pelo Estado, além de eventuais particulares 

titulares de função pública por delegação (ex. 

notários e funcionários de cartórios de registro). 

Atos Lesivos Significa quaisquer atos 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; (ii) utilizar-se de interposta pessoa física 

ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais 

interesses ou a identidade dos beneficiários dos 

atos praticados; (iii) no tocante a licitações e 

contratos com a Administração Pública: (a) 

frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação 
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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; (iv) 

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.; e (v) 

financiar, custear, patrocinar ou de qualquer 

modo subvencionar a prática dos atos referidos 

nos itens (i) a (iv), conforme disposto do Artigo 5º 

da Lei Anticorrupção. 

Colaborador(es) Qualquer diretor, conselheiro, acionista, 

empregado/funcionário (celetista ou não), 

estagiário, colaborador, assessor, procurador ou 

agente da Copagaz. 

Coisa de Valor Dinheiro em espécie ou qualquer bem, ativo, 

direito ou favorecimento capaz de influenciar 
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decisão de Agente Público. Coisas de valor 

também incluem, mas não se limitam a; 

presentes, ingressos para atividades de 

entretenimento, favores, serviços, empréstimos 

e garantias de empréstimos, utilização de bens 

ou equipamentos, ofertas de emprego, 

transporte e pagamento de despesas ou dívidas, 

entre outras.  

Conflito de Interesse Qualquer situação nas quais os interesses 

pessoais de um Integrante, Terceiro ou qualquer 

pessoa a ele relacionada possam ser divergentes 

ou conflitantes com os interesses da Copagaz 

e/ou de seus clientes, e/ou qualquer situação nas 

quais o Integrante ou Terceiro deixar de ter a 

independência necessária para o desempenho 

de suas funções, em benefício do Escritório. 

Copagaz Todas as unidades, considerando todas as filiais, 

matriz e sede administrativa, da Copagaz. 

Estreito Relacionamento Pessoas que tenham sociedade ou propriedade 

conjunta em pessoas jurídicas de direito privado 

ou em arranjos sem personalidade jurídica, ou 

possuam qualquer outro tipo de estreita relação 

de conhecimento público com PPE e/ou Agente 

Público. E, ainda, pessoas que não sejam 

Familiares, mas tenham vínculo análogo com PPE 

e/ou Agente Público. 

Familiar(es) A expressão abrange cônjuge, ex-cônjuges, 

companheiro ou companheira, pessoa com 

quem possua relacionamento afetivo ou regime 

de união estável, filho ou filha, irmão, irmã, pai, 

mãe, padrasto, madrasta, enteado, enteada, 

cunhado ou cunhada, avô, avó, sogro, sogra, 
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genro, nora, neto, neta, cônjuge de neto ou de 

neta, colaterais até o 3º grau de 

consanguinidade, herdeiros testamentários ou 

qualquer outro parente que resida com o 

indivíduo em questão. 

Órgão Público (ou Administração 

Pública) 

Qualquer entidade governamental ou entidade 

de economia mista, em nível nacional, estadual, 

regional, municipal ou local, no Brasil ou no 

exterior. 

Pessoa Politicamente Exposta 

(PPE) 

Pessoa que desempenha ou tenha 

desempenhado, nos últimos 5 (cinco) anos, 

cargos, empregos ou funções públicas 

relevantes, no Brasil ou em outros países, 

territórios e dependências estrangeiras, assim 

como seus representantes, familiares e outras 

pessoas de seu relacionamento próximo. 

Terceiro(s) Inclui toda e qualquer pessoa física ou jurídica 

não pertencente ao quadro de funcionários da 

Copagaz, que atuem, direta ou indiretamente, de 

qualquer forma, em nome da empresa, 

incluindo, mas não se limitando a prestadores de 

serviço, parceiros de negócio, consultores, 

distribuidores, representantes, representantes 

comerciais, mandatários, procuradores, clientes, 

fornecedores, despachantes, entre outros. 

Vantagem Indevida Vantagem indevida é a que o direito não permite, 

incluindo qualquer outra utilidade material, 

dinheiro, ou qualquer outra forma de 

enriquecimento ilícito. 
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ANEXO II – CLÁUSULAS ANTICORRUPÇÃO 

 

[---] CLAUSULA ANTICORRUPÇÃO 

[---].1. A CONTRATADA declara neste ato que tem completo conhecimento das Leis 

Brasileiras e Regulamentações que versam sobre atos de corrupção e contra a 

Administração Pública, incluindo, mas não se limitando, a Lei n°. 12.846/2013 (“Lei 

Anticorrupção”) e ao Decreto n°. 8.420/2015 (“Decreto Regulamentador”), e suas 

respectivas regulamentações infra legais, inclusive nos locais de atuação das Partes. A 

CONTRATADA afirma expressamente que cumprirá, integralmente, todos os dispositivos 

acima mencionados. 

[---].2. A CONTRATADA, por si e por seus administradores, empregados, agentes, 

representantes e terceiros, declara que: (i) tomou conhecimento e concorda em seguir as 

disposições do Código de Conduta e Ética e da Política Anticorrupção da CONTRATANTE; e 

(ii) têm conduzido e continuará a conduzir suas práticas comerciais de forma ética e em 

conformidade com os preceitos legais aplicáveis durante a vigência do presente Contrato. 

 [---].3. A CONTRATADA obriga-se a, em caso de descoberta de ocorrência ou suspeita de 

ocorrência de qualquer ato ou omissão que tenha sido praticado por ela, diretamente, ou 

por qualquer de seus administradores, empregados, agentes, representantes, terceiros ou 

sócios, no âmbito da execução do presente Contrato, e que possa representar uma violação 

da Legislação Anticorrupção, reportar detalhadamente à CONTRATANTE, de imediato, 

acerca da referida situação, indicando, ainda, as medidas adotadas de forma a corrigir a 

eventual violação ocorrida. 

[---].4. Em caso de descumprimento da previsão referida acima, ou constituída uma 

violação da Legislação Anticorrupção pela CONTRATADA que, sendo efetivamente 

materializada, possa causar um efeito material adverso a CONTRATANTE, esta poderá, a 

seu exclusivo critério, rescindir o presente Contrato, mediante notificação escrita 

endereçada à CONTRATADA, hipótese em que a rescisão operar-se-á de imediato e sem 

quaisquer prejuízos à CONTRATANTE. 

[---].5. A CONTRATADA, em caso de eventual violação à Legislação Anticorrupção, desde 

já, obriga-se a indenizar a CONTRATANTE por todos e quaisquer danos ou perdas, incluindo 

outras responsabilidades cíveis, criminais e/ou administrativas que venham a ser incorridas 

em conexão com, ou que venham a surgir a partir da violação cometida pela mesma. 
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ANEXO III – FORMULÁRIO DE DECLARAÇÃO DE AGENTE PÚBLICO E/OU PESSOA EXPOSTA 

POLITICAMENTE 

 

Este Formulário de Declaração de Relacionamento com Agente Público e/ou Pessoa 

Exposta Politicamente (“PEP”) visa cumprir com as disposições desta Política.  

 

1.  Dados do Declarante 

 Nome:  

 Cargo:  Depto.:  

 Unidade:  

 
 

Nesta data e nos últimos cinco anos, você é ou foi Agente 
Público e/ou PPE1, no país ou no exterior? 

(    ) Sim        (    ) Não 

Nesta data e nos últimos cinco anos, qualquer de seus 
Familiares é ou foi Agente Público e/ou PPE, no país ou no 
exterior? 

(    ) Sim        (    ) Não 

                                                           
1 São Pessoas Expostas Politicamente: Presidente da República; Vice-presidente da República; Deputado 
Federal; Senador; Ministros de Estado ou equivalente; Posição de natureza especial na União ou 
equivalente; Presidente, vice-presidente e diretor, ou equivalente, de entidade da administração pública 
indireta; Grupo Direção e Assessoramento Superior – DAS, nível 6, ou equivalente; Membro do STF, dos 
Tribunais Superiores ou dos Tribunais Regionais Federais, do Trabalho ou Eleitorais; Procurador-Geral da 
República, Procurador Geral do Trabalho, Procurador-Geral da Justiça Militar ou Procurador-Geral de 
Justiça dos estados ou Distrito Federal; Membro do Tribunal de Contas da União ou Procurador-Geral do 
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União; Presidente ou tesoureiro nacional, ou equivalente, 
de partido político; Governador ou secretário do Estado ou do Distrito Federal, Deputado Estadual ou 
Distrital, presidente, ou equivalente, de entidade da administração pública indireta estadual ou distrital ou 
presidente do Tribunal de Justiça, Militar, de Contas ou equivalente do Estado ou Distrito Federal; Prefeito, 
Vereador, Presidente de Tribunal de Contas ou equivalente dos Municípios. Ademais, é considerado Pessoa 
Politicamente Exposta quem, no exterior, for: Chefe de estado ou de governo; político de escalão superior; 
ocupante de cargo governamental de escalão superior; oficial general ou membro de escalão superior do 
poder judiciário; executivo de escalão superior de empresa pública; dirigente de partido político, nos 
termos da Resolução do COAF n°. 29, de 7 de dezembro de 2017. 
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Nessa data e nos últimos cinco anos, algum indivíduo que você 
possua Estreito Relacionamento é ou foi Agente Público e/ou 
PPE, no país ou no exterior? 

(    ) Sim        (    ) Não 

Nesta data e nos últimos cinco anos, algum representante legal 
(pessoa a quem você tenha outorgado procuração) é ou foi 
Agente Público e/ou PPE, no país ou no exterior? 

(    ) Sim        (    ) Não 

 

Caso você tenha respondido “sim” para qualquer das questões acima, preencha 

abaixo os dados referentes ao Agente Público e/ou à Pessoa Politicamente Exposta2: 

 

Descrever o parentesco e/ou 
relação com o Agente Público/PPE: 

 

Nome Completo:  

Especificar o cargo/ função:  

Órgão Governamental/Departamento:  

Período de exercício ou mandato:  

Identidade:  Órgão emissor:  Data emissão:  

Data de Nascimento:  CPF/MF:  

 
 

Declaro, para os devidos fins, que as informações prestadas acima são verdadeiras 

e autênticas, estando ciente das sanções cabíveis em caso de falsidade destas. 

 

Declaro, ainda, estar ciente de que eventuais alterações nas informações prestadas 

deverão ser comunicadas de imediato aos Recursos Humanos ou ao Comitê de 

Compliance. 

 

Assinatura:  Data: _____/_____/__________ 

 

                                                           
2 Caso exista mais de uma pessoa a ser informada, a tabela deverá ser replicada de forma a informar os dados de todos os indivíduos. 


