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POLITICA ANTICORRUP AO NO EXTERIOR DA VISKASE COMPANIES WC.

1. INTRODU(;AO

Viskase Companies, Inc. ("Viskase") e uma empresa de Delaware que estd, ela propria e atraves
de suas subsidiarias, engajada na produ^ao e venda de involucros de celuJose, fibra e plistico para o setor
de came e frango processados. A Polftica Anticorrup?ao no Exterior ("Politica") se aplica a Viskase e a
suas subsidiarias (coletivamente a "Empresa").

A Empresa esti comprometida em manter os mais altos padroes edcos e tern tolerancia zero para
subomo e qualquer oiitra fonna de corrup^ao. E politica da Empresa cumprir totalmente a Lei Americana
Contra Priticas de Corrupeao ("FCPA"), a Lei Anticonup^ao do Reino Unido e todas as outras leis e
normas anticorruppao equivalentes e apliciveis (coletivamente, "Leis Anticoirup?3o Apliciveis"). Esta
Politica se aplica as operacoes da Empresa, inclusive as operai;oes realizadas pdas afiliadas, subsididrias,
agentes, consultores, conselheiros, parceiros de joint venture e outros representantes da Empresa. Todos os
dirigentes, diretores e fimciondrios da En^u-esa (doravante chamados coletivamente de "Funciondrios")
devem cumprir a Polftica. Os agentes, consultores e outros intermediSrios que operam em jurisdiyfies
estrangeiras ou que possam mteragir corn fimciondrios de govemos estrangeiros no curso de seu trabalho
para a Empresa devem cumprir a PoHtica. A alta administra?ao, inclusive todos os dirigentes e diretores da
Empresa e de suas subsidi&ias devem dar um suporte forte, explicito e visfvel a esta PoHtica e se
comprometerem corn ela e seus requisitos.

Se voce tiver duvidas sobre a Polftica, busque esclarecimento atraves do Diretor de
Conformidade da Empresa (o "Diretor de Conformidade") pelo telefone (630)874-0767 ou na pagina
CompIiance. OCficer@viskase. com. Qualquer funcionirio que tomar conhecimento de um passado
suspeito ou de uma potencial violacao fiitura da FCPA, a Lei Anticorrup?ao do Reino Unido, qualquer
outra Lei Anticomipcao aplicAvel ou dos requisitos da Polftica deve transmitir essas informayoes
imediatamente para o Diretor de Conformidade ou afrav6s da Linha Direta de fitica Anonima da
Empresa pelo telefone (800) 884-1340.

2. AS LEIS DOS ESTADOS UNIDOS, DO REINO UNIDO E OUTRAS LEIS NO EXTERIOR
PROfBEM 0 SUBORNO NO EXTERIOR

2.1. FCPA

As disposi^oes anticorrupyao da FCPA' considera crime oferecer ou fazer um pagamento corrupto
a uma autoridade estrangeira para o fim de manter ou obter uma vantagem comercial. Urn pagamento 6

..corrupto.(isto e, um subomo) se ele for feito corn a mten(;ao.de induziLoiiinfluenciarJndevidamente uma
autoridade estrangeira a fazer um mau uso de seu cargo para ajudar a pessoa ou entidade que pagar o
subomo ou mantiver o negocio.

Fazer urn pagamento de maneira cormpta inclui, entre outras coisas, dar alguma coisa de valor
corn a intenffao de induzir o beneficidrio a encaminhar negocios para o pagador ou seu cliente ou obter urn
tratamento preferencial, uma legisla?ao ou nonnas para ajudar o pagador a obter ou manter negocios. Isso
se aplica nao somente apagamentos feitos em uma h-oca direta par negocio, como um contrato do govemo,
mas tamb6m a pagamentos destinados a baixar o custo de realizayao de negocios cm um pais estrangeiro,
como a reduyao dos impostos e encargos aduaneiros.

Os subomos nao estao limitados apenas a dinheiro, podendo ser qualquer coisa de valor,
incluindo, entre outras coisas, presentes, direitos acionirios, direitos contratuais, imoveis, perdao de dfvida,
descontos, refei?oes, despesas de viagem, entretenimento, ofertas de emprego ou estdgios, contribui^oes
polfticas e contribui9oes beneficentes, entre muitos outros interesses decorrentes das relagoes comerciais,
quer para os proprios fimciondrios estrangeiros ou para seus familiares ou amigos. A FCPA profbe subomos
dados direta ou indiretamente (por exemplo, pagos atraves de um intermedidrio extemo) a urn fimcionario
estrangeiro ou embeneficio desse funcionario.

' As disposi?oes anticormppao se aplicam as pessoas e aos negocios americanos (assuntos domesticos), as
empresas publicas americanas e estrangeiras listadas nas bolsas de valores dos Estados Unidos ou que sejam
obrigadas a dar entrada a relatorios periodicos junto & Comissao de Valores Mobilidrios (emissores) e a
pessoas e empresas que atuam no temtorio dos Estados Unidos.



ADOTADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2016

Autoridades estrangeiras mcluem, independentemente do mvel hierarquico ou do cargo,
qualquer (i) funcionario ou agente de um govemo estrangeiro; (ii) funcionario ou agente de uma empresa,
entidade ou 6rgao (como um hospital estatal ou um fimdo soberano) pertencente a um govemo estrangeiro
ou controlado par ele; (iii) partido politico estrangeiro ou seu funcionario; (iv) candidate a um cargo politico
estrangeiro; e (v) fimcionario ou agente de uma organizapao publica intemacional (como a Cruz Vermelha,
o Fundo Monetario Intemacional, a Uniao Europeia, as Nayoes Unidas, o Banco Mundial e organiza?oes
similares).

A FCPA tambem exige que a Empresa mantenha livros, registros e contas que, corn "detalhes
razoaveis", reflitam corn precisao e corretamente as transa(:oes e aliena^oes de ativos da empresa. A FCPA
tambem exige que a Empresa tenha um sistema eficaz de controle intemo capaz de detectar e impedir
pagamentos indevidos a autoridades estrangeiras. Uma Empresa pode violar as disposicoes dos livros e
registros da FCPA, mesmo que nao viole as regras anticorrup?ao da FCPA.

As disposi?6es das FCPA foram amplamente interpretadas. Caso voce tenha duvidas sobre a FCPA,
entre em contato o Diretor de Conformidade. 0 texto completo da FCPA pode ser fomecido pelo Diretor
de Conformidade, mediante pedido.

2.2. Lei Anticorrup^ao do Reino Unido

A Lei Anticorrup?ao do Reino Unido considera crime oferecer ou dar uma vantagem fmanceira
ou outra vantagem a lima autoridade estrangeira corn a mten?ao de influenciar essa autoridade a manter ou
obter uma vantagem comercial. Uma vantagem financeira ou outra vantagem mclui nao somente dmheiro,
entretenimento e viagem, mas tambem itens relativamente pequenos ou insignificantes, tenham ou nao
qualquer valor monetario aparente, bem como coisas intangiveis, como favores e ofertas de emprego. A
Lei Anticorrup^ao do Reino Unido nao permite facilita?ao de pagamentos.

As autoridades estrangeiras abrangidas pela Lei Anticormp?ao do Reino Unido incluem, alem
daquelas mencionadas na FCPA, qualquer pessoa que exercer um cargo publico para qualquer pais
estrangeu-o. Ao contrario da FCPA, a Lei Anticorrup^ao do Reino Unido nao esta limitada a oferta ou
pagamento de propinas a autoridades estrangeiras, mas inclui tambem o subomo de funcionarios
domesticos do govemo e o subomo de participantes no contexto comercial. Ela tambem criminaliza a
solicita^ao ou o recebimento de uma propina.

A Lei Anticorrup?ao do Reino Unido tambem responsabiliza as entidades comerciais pelo subomo
cometido par qualquer pessoa associada a entidade, a menos que ela tenha "procedimentos adequados" em
vigor para impedir essa conduta. . -. -. - -

Em circunstancias em que houver qualquer conexao corn o Reino Unido (mesmo que vocg nSo
esteja no Reino Unido nem fa9a neg6cio diretamente corn o Reino Unido), voce deve cumprir o disposto
na Lei Anticorrupcao do Reino Unido. Embora diferentes partes da Lei Anticorrup9ao do Reino Unido
tenham urn alcance jurisdicional diferente, em termos amplos ela se aplica a: empresas, sociedades e oub-as
pessoas juridicas do Reino Unido; cidadaos do Reino Unido; cidadaos de outros paises normalmente
residentes no Remo Unido; pessoas juridicas esta-angeiras que fazem um negocio ou parte dele no Reino
Unido; qualquer pessoa fisica ou jurfdica que fa?a subomo no Reino Unido (independentemente de onde
ela reside); e altos executivos de uma pessoa jundica que cometer uma ofensa de acordo corn determmadas
se^oes da Lei Anticorrupi yao do Reino Unido (mais uma vez, independentemente de onde residirem).

Se voce tiver duvidas sobre a Lei Anticorrup<?ao do Reino Unido, entre cm contato o Diretor de
Conformidade. 0 texto completo da Lei Anticorrupeao do Remo Unido pode ser fomecido pelo Diretor de
Conformidade, mediante pedido.

2.3. Outras Leis AnticorrupySo Aplicaveis

A Empresa tern instalaeoes no Brasil, Fran?a, Alemanha, Italia, Mexico, nas Filipinas, na Polonia
e nos Estados Unidos. Sua rede global de vendas e distribui^ao adnge quase todos os paises do mundo. E
polftica da Empresa aderir a todas as leis que afetem sens negocios. Em suporte dessa missao global, esta
Polftica especificamente incorpora varios requisitos legais especificos para os paises, impostos pelos paises
onde operamos. Esses requisitos legais locals estao descritos nos Apendices E a K. desta Polftica.
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Em resume, dar algo de valor a um funcionario publico ou a uma pessoa privada para mduzir de
forma corrupta essa pessoa a violar a lei ou as obrigayoes de seu cargo ou emprego e proibido. Dar qualquer
coisa de valor sob tais circunstancias nao devera fazer parte de qualquer atividade comercial da Viskase.
De fato, dar um presente a urn fimcionario do govemo de qualquer especie, du-eta ou indiretamente,
geralmente nao e permitido. Um presente e qualquer gratifica?ao, entretenimento ou outro bem tangivel ou
intangivel corn valor monetario, mcluindo, entre outros, os bens promocionais, dinheiro, equivalentes a
dinheu-o (como vales-presente e cartoes de presentes), alimentos, bebidas e mgressos para eventos
esportivos e outras diversoes. Quaisquer duvidas sobre a conveniencia da oferta de coisas de valor a uma
pessoa privada devera ser encaminhada ao Diretor de Confonnidade.

2.4. Responsabilidade decorrente da FCPA e da Lei Anticorrupyao do Reino Unido e de
outra(s) Lei(s) anticorrup?ao aplicavel(eis)

A Empresa pode ser responsabilizada pda violayao da FCPA, da Lei Anticorrupyao do Reino
Unido e de outras leis andcorrup^ao que regem sua conduta pelos dirigentes, diretores, funcionarios ou
terceiros que atuam cm name da Empresa, por suas subsidiarias oujoint venture. For exemplo, a Empresa
pode ser responsabilizada pelos atos dessas pessoas quando um dirigente, diretor ou funcionario da Empresa
for considerado como tendo algum nivel de conhecimento sobre a violayao da FCPA, da Lei Anticorrup?ao
do Reino Unido ou de outra lei anticorrup?ao aplicavel. Dessa forma, a propria Empresa pode ser
responsabilizada quando alguem de dentro dela autoriza um intennediario extemo a fazer um pagamento
ilfcito nos termos da FCPA, da Lei Anticorrup?ao do Reino Unido ou de outa-a lei anticon-upyao aplicavel
a uma autoridade esttangeira, ou quando alguem da Empresa da dinheiro ou qualquer outra coisa de valor
a terceu'os corn algum nfvel de conhecimento de que todos os recurs os ou parte deles serao pagos direta ou
indiretamente a uma autoridade estrangeira.

Uma prova do conhecimento real nao devera constituir lima viola^ao da lei; cm vez disso, o
conhecimento pode ser determinado se uma pessoa estiver ciente, negligenciar conscientemente ou ignorar
deliberadamente uma alta probabilidade de que uma propina ilegal sera oferecida ou paga. Os "Alertas"
que podem dar uma razao para se saber que o intermediario extemo usara os recursos fomecidos pela
Empresa para violar a FCPA estao incluidos na Se?ao 7.2 e no Apendice B. Alem disso, penalidades
monetarias civis podem ser impostas por viola^oes das disposiiyoes dos livros e registros, mesmo por
viola^oes inconscientes, isto e, mesmo quando uma prova nao pode ser dada de que houve conhecimento
da viola?ao subjacente.

Os funcionarios nunca devem "fechar os olhos" ao lidar corn pessoas que atuam em name da
Empresa. Quando as circunstancias sugerirem que um dirigente, diretor, funcionario, agente, consultor ou

..outro intermediario extemo, subsidiaria ou joint venture da-£uipresa. violou ou ira violar a FCPA, a Lei
Anticorrup?ao do Reino Unido ou outa-a lei anticorruppao no exterior aplicavel, os fimcionarios devem
informar imediatamente esse conhecimento, cren^a ou suspeita, da forma indicada nesta Polftica.

Violayoes da FCPA, da Lei Anticorrupyao do Reino Unido e de outras leis anticorrup^ao no
exterior aplicaveis podem resultar em multas significativas, prisao e outras serias consequencias. De
acordo corn a FCPA, a Empresa estaria isenta de pagar penalidades criminais impostas aos
funcionarios.

3. PROIBI^OES E EXIGENCIAS

3. 1. Os funcionarios nao podem dar, oferecer ou prometer dar a uma autoridade estrangeira
qualquer coisa de valor, direta ou indiretamente, para influenciar essa autoridade
estrangeira no desempenho de seus encargos oficiais, a fim de obter ou manter negocios,
assegurar qualquer vantagem indevida ou induzir qualquer tipo de resultado favoravel.

3.2. A politica da Viskase e que, em geral, os dirigentes e funcionarios nao podem oferecer
nem dar um presente de valor (nao importa quao pequeno e o valor) a uma autoridade
estrangeira. Presentes sao qualquer gratifica?ao, entretenimento ou qualquer outro bem
tangivel ou intangfvel corn valor monetario, incluindo, entre outras coisas, bens
promocionais, dinheiro, equivalentes a dinheiro (como cartoes de presente e vales-
presente), alimentos, bebidas e ingressos para eventos esportivos ou outros eventos.
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3.3. Os dirigentes e funcionarios nao podem fazer contribuiyoes polfticas em nome da
Empresa para um partido politico estrangeiro ou um candidato de um partido politico
estrangeiro. Essa proibi?ao nao se estende as contribui?oes polfticas pessoais dos
fimcionarios da Empresa.

3.4. Os dirigentes e funcionarios nao podem fazer doayoes beneficentes em name da Empresa
em beneficio de uma autoridade estrangeira. Essa proibi?ao nao se estende as
contribuiyoes beneficentes pessoais dos fancionarios da Empresa.

3.5. DETERMINAR SE ALGUEM E UMA AUTORIDADE ESTRANGEIRA PODE
SER COMPLICADO, PORQUE AS LEIS ANTICORRUP^AO ABRANGEM
UMA AMPLA VARIEDADE DE FUNCIONARIOS PUBLICOS. VEJA A
DEFINI^AO NA SEC'AO 2. 1 ACIMA. OS FUNCIONARIOS DEVERAO
CONSULTAR 0 DIRETOR DE CONFORMIDADE SE HOUVER ALGUMA
DUVIDA SOBRE SE UMA PESSOA E UMA AUTORIDADE ESTRANGEIRA.

3.6. Os fimcionarios desigaados pelo Diretor de Confonnidade devem participar de um
treinamento anticorrup?ao pelo menos uma vez a cada dois anos. Um treinamento
especializado podera ser exigido anualmente para certos funcionarios selecionados pelo
Diretor de Conformidade.

3.6. 1. Cada funcionario designado para treinamento e qualquer outra pessoa ou
entidade designada pelo Diretor de Conformidade sera solicitado a atestar que
esse funcionario, pessoa ou entidade atendeu aos requisites de treinamento e nao
violou conscientemente a Politica, a FCPA, a Lei Anticon-up?ao do Reino Unido
ou qualquer outra Lei Anticormp^ao Aplicavel. Esse atestado podera ser
comprovado por registros eletronicos da conclusao de sessoes de tremamento
automatizadas.

3.6.2. Deixar de dar esse atestado podera resultar cm uma a?ao disciplinar ou em outras
san^oes.

3.7. Nas circunstancias em que a Lei Anticorrup^ao do Reino Unido se aplicar, esta Se^ao
devera se aplicar a terceiros e nao apenas a autoridades estrangeiras corn a seguinte
exce?ao: Nao obstante as proibiyoes gerais aqui indicadas, inclusive aquelas contidas na
clausula 3.2, esta politica permite (sem a necessidade de uma aprova^ao previa do Diretor
de Conformidade) que seja oferecido ou dado qualquer coisa de valor a qualquer pessoa
de fora que nao seja uma autoridade e^rangeira cojn relayao a uma hospitalidade razoavel
e apropriada para fins de: estabelecer ou manter bans relacionamentos comerciais;
melhorar ou manter nossa imagem ou reputa?ao; ou comercializa^ao ou apresentayao de
nossos produtos e/ou servi(?os corn eficacia, desde que cada uma das seguintes condi(;oes
seja satisfeita:

3.7.1. o valor nao ultrapasse £100;

3.7.2. nao seja feito (i) corn a intenyao de induzir ou gratificar uma pessoa para exercer
indevidamente uma fimyao ou atividade pertinente relacionada a um negocio ou
feita no curso do emprego de uma pessoa; (ii) para iaduzir ou gratificar
indevidamente uma pessoa de fora para obter ou manter negocios ou uma
vantagem comercial; ou (iii) cm uma troca explicita ou implfcita por favores ou
beneflcios;

3. 7.3. for dado no nome da Empresa, nao no nome de um Funcionario;

3.7.4. nao incluir dinheiro nem um equivalente a dinheiro (como certificados ou vales-
presente);

3.7.5. for apropriado nas circunstancias, levando cm conta o motivo para o presente,
sua ocasiao e valor;
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3.7.6. for devidamente registrado nos livros da Empresa e dado abertamente, nao
secretamente; e

3.7. 7. cumprir qualquer outra lei local aplicavel.

3.8. 0 Auditor Intemo da Empresa realizara auditorias intemas sem aviso previo para
assegurar a conformidade corn a Polftica. 0 Auditor Intemo desenvolvera urn cronograma
para a realiza^ao dessas auditorias.

3.8.1. Teste e analise das transa?oes da Empresa e dos livros, registros e contas da
Empresa sobre possfveis violapoes da FCPA, de todas as outa-as Leis
Anticorrup?ao Aplicdveis e desta Politica serao uma parte regular do processo
de auditoria da Empresa, devendo todos os funcion&rios colaborar totalmente
corn o pessoal de auditoria da Empresa nesse sentido.

3.8.2. Os resultados de todas as atividades de auditoria Anticormp?ao serao
comunicados ao Diretor-Presidente da Empresa, ao seu Consultor Geral e ao
Comite de Auditoria da Viskase imediatamente apos a conclusao da auditoria
pertinente.

3.9. 0 Diretor de Conformidade podera relatar alegaiyoes de violacoes e/ou falha percebida da
Polftica diretamente ao Comite de Auditoria da Viskase.

4. GASTOS PERMISSIVEIS

4. 1. Sob determinadas cu-cunstancias, despesas comerciais razoaveis, como presentes,
refei^oes e entretenimento e despesas de viagem poderao ser feitas em beneficio de
funcionarios estrangeiros. As despesas comerciais nunca devem dar uma impressao de
inadequa?ao. Todas essas despesas devem estar diretamente relacionadas a uma
finalidade comercial da Empresa, como demonsti-ar, explicar ou promover os produtos ou
services da Empresa ou a assinatura ou cumprimento de um conta-ato corn um govemo ou
aggncia estrangeira e ser permissiveis de acordo corn as leis locals do pais da autoridade
estrangeira e corn as poh'ticas do empregador do funcionario estrangeiro. Conforme
mdicado abaixo, deve-se ter um cuidado especial ao se fazer esses gastos. Em todas essas
circunstancias, uma aprova^ao previa, par escrito, do Diretor de Conformidade
deve ser obtida de acordo corn a Seyao 5.

4. 1. 1. Presentes dados a funclcnarios estrangeiros: (1) devem ser dados somente como
cortesia ou sinal de considera?ao ou estima ou como retomo proporcional da
hospitalidade, nao como retomo de uma vantagem comercial; (2) devem ser de
valor "nominal", julgado no contexto do tipo de transa^ao envolvida, do costume
local e das praticas comerciais locais; (3) nao podem ser na forma de dinheiro
nem equivalentes (por exemplo, ordem de pagamento); (4) se possfvel, deverao
ser para uso oficial, oposto ao usa individual ou pessoal do funcionario
estrangeiro a quern eles sao dados; (5) devem exibir, vincular ou promover os
produtos e services da Empresa, devendo, em geral, ter o logotipo da Empresa;
e (6) devem ser registrados corn precisao nos livros e registros da Empresa,
inclusive no Registro de Presentes Oficiais mantidos pelo Diretor de
Conformidade.

4. 1.2. As despesas corn refei^oes e entretenimento para funcionarios estrangeiros
devem ser: (1) de bom gosto; (2) razoaveis nas circunstancias; (3) de valor
modesto; e (4) proporcionais ao costume ou pratica local.

4.1.3. As despesas de viagem para funcionarios estrangeiros, mcluindo transporte,
acomoda?ao e refei^oes, deverao ser razoaveis nas circunstancias. Um itinerario
detalhado deve ser recebido e aprovado antecipadamente pelo Diretor de
Conformidade. As despesas de viagem, acomoda^ao, refei?oes e outras despesas
similares do conjuge, dos filhos, outros familiares ou companheiros de viagem
do fimcionario estrangeiro que nao estiverem diretamente relacionadas a uma
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finalidade comercial legftima da Empresa nao podem ser pagas nem
reembolsadas pda Empresa. A acomodayao paga pda Empresa em beneficio de
urn funcionario estrangeu-o podera cobrir somente as despesas contraidas
durante o perfodo de viagem diretamente relacionado a uma finalidade comercial
da Empresa e, sempre que possivel, devera ser limitada a hotels de negocios.

4.2. Sob determinadas circunstancias limitadas, a FCPA pennite a "facilita?ao de
pagamentos" a funcionarios estrangeiros para agilizar "uma apao govemamental
rotineira", como obter alvaras e licen$as, processar documentos govemamentais, fomecer
prote?ao policial e sendees publicos, e programar inspe?oes, desde que nao seja nao
arbitr&ria e de uma natureza escrituraria ou admimstrativa. Uma a?ao govemamental
rotineira nao inclui nenhuma decisao de um funcionario estrangeiro sobre se, ou cm que
termos, atribuir um novo negocio a uma entidade particular ou continuar um negocio corn
ela. A Lei Anticormpyao do Reino Unido nao traz uma exce(:ao para pagamentos de
facilita^ao (que sao muitas vezes ilegais de acordo corn as leis de outros paises). Nenhum
funcionario pode oferecer nem dar um pagamento para facilitayao sem obter uma
aprovayao previa, par escrito, do Diretor de Conformidade.

4.3. A Empresa mantem registros detalhados de todos os gastos corn funcionarios estrangeu-os.
Quando um funcionario da Empresa procurar o reembolso desses gastos, ele devera
incluir no relatorio de despesas: (a) o name e o cargo da pessoa para a qual o gasto esta
sendo feito, (b) a fmalidade do gasto, (c) o valor do gasto, (d) o valor especifico gasto
corn o funciondrio estrangeiro; (e) comprovante de pagamento (como um recibo); e (f) os
names de todas as pessoas que participaram do evento, se aplicavel.

4.4. Veja nos Apendices E a K Informa?oes Adicionais sobre Gastos Pennissiveis.

5. PROCEDIMENTO DE APROVA^AO

5. 1. Todos os pedidos que buscam permissao para se fazer um gasto corn um funcionario
estrangeiro ou em seu beneficio devera ser submetido, atraves de um Formulario de
Pedido de Pagamento a Funcionarios Estrangeiros preenchido, ao Diretor de
Conformidade, uma copia do qual podera ser encontrada na aba de Politicas Corporativas
(Corporate Policies} do Portal da Viskase na Into-anet,
https://workspace.vikase.coiii/sites/corppolices/SitePages/Home.aspx.

Os pagamentos aprovados para funcionarios estrangeiros devem ser remeddos para o
govemo, agencia, departamento, orgao ou entidade que emprega o funcionario
esb-angeiro.

Os pagamentos aprovados para funcionarios estrangeiros nao podem ser feitos cm
dinheiro nem pagos diretamente ao funcionario estrangeiro.

Todos esses gastos devem ser registrados de acordo corn o formulario T&E da Empresa
e incluem (a) o name e o cargo da pessoa para a qual o gasto esta sendo feito, (b) a
finalidade do gasto, (c) o valor do gasto, (d) o valor especffico gasto para o funcionario
estrangeiro; (e) comprovante de pagamento (como um recibo); e (f) os names de todas as
pessoas que participaram do evento, se aplicavel.

5. 5. Em circunstancias em que a Lei Anticorrup^ao do Reino Unido se aplica, esta Se(ao
devera se aplicar a todas aas pessoas de fora e nao somente aos funcionarios
estrangeiros. Duvidas sobre se a Lei Anticorrup^ao do Reino Unido se aplica
deverao ser encaminhadas ao Diretor de Conformidade.

5.6. Veja nos Apendices E a K Infonna^oes Adicionais sobre os Procedimentos de Aprova?ao.

LIVROS, REGISTROS E CONTROLES

5.2.

5.3.

5.4.

6.1. A Empresa devera manter livros, registros e contas que, corn detalhes razoaveis, reflitam
de uma forma precisa e correta as transa^oes e as aliena?6es dos ativos da Empresa. Esse
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requisite se aplica a todas as transa?6es da Empresa, nao apenas aos pagamentos a
funcionarios estrangeiros. Nenhum recurso ou ativo nao divulgado ou nao registrado
podera ser criado ou mantido para qualquer finalidade. Os funcionarios estao proibidos
de falsificar registros contabeis, devendo tomar todo cuidado razoavel para assegurar que
quaisquer informa9oes fomecidas aos auditores sao precisas.

6.2. A Empresa devera manter lun sistema eficaz de controle intemo capaz de detectar e
impedir pagamentos indevidos a funcionarios estrangeu-os. 0 sistema de controle intemo
devera usar medidas que deem uma garantia razoavel de que:

6.2. 1. as b-ansa^oes sao feitas de acordo corn as autorizayoes gerais ou especificas da
admmistrayao;

6.2.2. as transapoes sao registradas quando necessario (i) para permitir a prepara?ao
dos demonstrativos financeiros cm conformidade corn os Principios Contabeis
Gerahnente Aceitos ou quaisquer outa-os criterios aplicaveis a esses
demonstrativos e (ii) para manter a responsabilidade pelos ativos;

6.2.3. o acesso aos ativos e permitido somente de acordo corn uma autoriza?ao geral
ou especifica da adimmstra?ao; e

6.2.4. a responsabilidade registrada pelos ativos e comparada aos ativos existentes em
intervales razoaveis, sendo que uma medida apropriada e tomada corn rela?ao a
quaisquer difereayas.

6.3. A FCPA exige um "detalhe razoAvel" e "garantias razoaveis" que indicam o nivel de
detalhe e o grau de garantia que satisfariam os funcionarios prudentes na execuQao de
suas atividades. 0 padrao foi interpretado para sigaificar que os registo-os e os requisites
de controle nao deem a entender um grau irreal de exatidao ou precisao, mas e superior
ao padrao de materialidade que normalmente se aplica a contabilidade.
Consequentemente, mesmos os pagamentos ou presentes relativamente pequenos deverao
ser registrados corn precisao a fim de atender aos requisitos da FCPA.

6.4. Qualquer falha percebida nos liwos e registros da Empresa para refletu', corn detalhes
razoaveis, as transa^oes e as aliena?6es dos ativos da Empresa devera ser relatada ao
Consultor Geral da Empresa e ao Diretor de Conformidade, que deverao consultar os
Consultores Gerais da IEP e o Auditor Chefe da IEP para determinar se ha uma possivel
viola<?ao da FCPA e^aso exista, se o assunto devera ser informado ao Comite de
Auditoria da Viskase e medidas apropriadas deverao ser tomadas.

6.5. Uma viola?ao deliberada das disposi?oes sobre livros e registros da FCPA podera ser
punida corn san?oes criminais (prisao e/ou multa). Qualquer viola^ao (mesmo se
desconhecida) podera ser punida por uma multa civil.

7. AGENTES E CONSULTORES ESTRANGEIROS

7.1. Agentes, Consultores, Disti-ibuidores e Intermediarios Extemos

7. 1. 1. "Agentes", para fins desta politica, mcluem qualquer intermediario esb-angeiro
contratado pda Empresa para atuar em nome da Empresa, ou se de fato fizer isso,
principalmente para facilitar as vendas. Isso pode incluir os consultores ou
distribuidores quo atuam cm nome da Empresa.

7. 1. 2. "Consultores" abrangidos por esta politica incluem estrangeiros que dao
orienta^ao e assistencia a Empresa sobre opera?6es comerciais e que atuam em
nome da Empresa ou estao envolvidos cm atividades que incluam, direta ou
indiretamente, a interayao corn funcionarios esta-angeu-os ou outro pessoal de
fora da empresa para fins de ajudar a Empresa na obten?ao, realiza?ao ou
manutenyao de negocios. Os consultores que nao atuam em name da Empresa
nem estao envolvidos em atividades quo incluam direta ou indiretamcnte a
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intera?ao corn funcionarios estrangeu-os ou outro pessoal de fora da empresa para
ajudar a Empresa na obten?ao, realiza^ao ou manuten^ao de negocios nao sao
considerados "consultores" para fins desta Polftica.

7. 1.3. "Distribuidores" sao intermediarios estrangeiros que facilitam as vendas nas
quais a Empresa vende ou distribui o produto. A ampla maioria dos
distribuidores da Empresa e revendedora do produto. Um numero significativo
deles vende produtos que sao competitivos corn os produtos da Empresa.
Consequentemente, embora suas apoes praticadas em conjunto corn a Empresa
possam resultar em uma responsabilidade para a Empresa, os distribuidores aao
sao em geral agentes que possam vincular a Empresa.

7. 1.4. "Intermediaries Extemos" para fins desta Polidca incluem agentes, consultores
e distribuidores, da forma acima definida.

7.2. Ao lidarem corn terceiros que atuam em nome da empresa, os fimcionarios nunca devem
"ignora-los". Os funcionarios devem estar atentos para os "sinais de alerta" que
representem um perigo de fazer um pagamento ilegal da FCPA. A existencia de um "sinal
de alerta" podera significar que uma investiga^ao adicional e necessaria. Se um
funcionario souber, acreditar razoavelmente ou suspeitar que exista urn "sinal de alerta"
corn rela?ao a um intermediario extemo, essa pessoa devera imediatamente relatar esse
conhecimento, cren^a ou suspeita da forma indicada nesta Politica. Potenciais sinais de
alerta, que serao examinados corn cuidado e minuciosamente, incluem:

7.2. 1. 0 intermediario extemo tern uma reputa?ao desonesta, isto e, e considerado
como tendo pago propinas no passado e conhecido par tratar praticas de
corrupyao como meios normais, costumeiros ou aceitaveis para fazer negocios;

7.2.2. 0 intermediario extemo tern uma estreita liga?ao familiar ou outro
relacionamento pessoal corn fimcionarios nas jurisdi^oes em que ole
provavelmente sera solicitado a trabalhar para a Empresa;

7.2.3. A comissao ou os honorarios do intermediario extemo estao fora da faixa de
comissoes ou honorarios costiimeiros para o mesmo trabalho ou um trabalho
similar no setor ou na regiao;

7.2.4. 0 intermediario extemo se recusa ou esta relutante em assmar declara?oes e
garantias-cpntrahjais de que ele/ela nao violou nem ira violar a Politica da
Empresa;

7.2.5. 0 intermediario extemo solicita que suas comissoes ou honorarios sejam pagos
(i) em duiheiro, (ii) a um banco ou outra instituipao financeira em um pais
estrangeiro sem relayao corn as transa<?oes, ou (iii) a outras pessoas nao
divulgadas;

7.2.6. 0 intermediario externo solicita ou incentiva a prepara?ao de faturas falsas ou
outra documentapao corn rela^ao a uma ta-ansa?ao;

7.2.7. 0 intermediario extemo solicita o uso de um "contrato separado", isto e, am
compromisso, transmitido verbalmente, por escrito ou eletronicamente, de que
nao fez parte do principal contrato escrito e que substancialmente modifique um
ou mais termos do contrato principal;

7.2. 8. 0 intermediario extemo esta relutante ou incapaz de produzir o produto do
trabalho, relatorios ou outo-a confirma?ao do trabalho feito em nome da Empresa;

7.2. 9. A transa<?ao e realizada cm um pais estrangeiro corn uma reputa?ao geral de
subomo e/ou coirup^ao publica. Os paises que sao considerados como tendo um
alto nivel de corrup^ao estao identificados no Indice de Percep?ao da Corrup?ao
da Transparencia Intemacional. Consulte
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www.trans arenc . or c i2014/results. As opera?6es nesses paisesexigemuma
vigilancia adicional; ou

7.2.10. 0 intermediario extemo foi "recomendado" por um funcionario estrangeiro.

7.2.11. "Sinais de alerta" adicionais estao descritos no Apgndice B.

7.3. Se qualquer funcionario souber, razoavelmente acreditar ou suspeitar que um pagamento
ou promessa de pagamento proibido por uma Lei Andcorrup^ao Aplicavel foi, esta sendo
ou podera ser feito por um intermediario extemo cm nome da Empresa ou em beneficio
da Empresa, essa pessoa devera relatar imediatamente esse conhecimento, cren?a ou
suspeita da forma indicada nesta Politica, devendo envidar todos os esforeos razoaveis
para impedir que o pagamento ou a promessa de pagamento ocorra.

7.4. A Empresa estd comprometida em contratar somente intermediarios extemos eticos e
respeitaveis. Antes de contratar um intermediario extemo estrangeiro, a Empresa fara
uma mvestigayao minuciosa do potencial intermediario extemo estrangeiro antes que ele
fa?a qualquer trabalho em nome da Empresa. (Veja no Apendice B um exemplo das
medidas de investiga?ao de antes da conta-ata<;ao.) Todos os documentes da investigaeao,
bem como o contrato estipulando os termos de contrata?ao e o alcance da autoridade de
um particular intermediario extemo devem ser mantidos em um unico arquivo mestre
para esse intermediario extemo. Antes de contratar um intermediario extemo estrangeiro,
da forma defmida na Se?ao 7. 1, os funciondrios deverao consultar o Diretor de
Conformidade e buscar sua aprova^ao.

7.5. Todos os contratos para contrata^ao de am intermediario externo estrangeiro
definido na Se?ao 7. 1 devem ser aprovados pelo Consultor Geral e pelo Diretor de
Conformidade, devendo center declara?oes e garantias anticorrup^ao (veja no
Apendice A exemplos das representa?oes e garantias). Uma c6pia do contrato deve ser
mantida pelo Diretor de Confonnidade e deve refletir a aprovagao do Diretor de
Conformidade e do Diretor Financeiro.

7.6. Depois de contratar um intermediario extemo para facilitar as vendas, a Empresa devera
fazer uma investigapao p6s-contrata?ao, incluindo, entre outi-as coisas, a manuten?ao e a
atualiza?ao de quaisquer novas mformayoes obtidas durante os exames periodicos do
trabalho do intermediario. (Veja no Apendice C um exemplo das medidas de investiga?ao
apos a contrata?ao.)

7.7. Todos os contratos que dizem respeito ao desembolso de recursos pda Empresa a um
mtermediario extemo por serviyos relacionados a transa?6es comerciais fora dos Estados
Unidos deverao ser por escrito e exigir que a outra parte apresente uma fatura escrita e
ateste que durante o prazo abrangido pda fatura a outra parte cumpriu todas as suas
obrigayoes decorrentes do contrato pertinente e esta em conformidade corn os termos de
seu contrato corn a Empresa na data desse atestado. Os contratos que exigem o
desembolso de recursos pda Empresa para esses services deverao tambem exigir que os
recursos sejam transferidos somente para uma conta bancaria mantida pelo destinatario
designado e que essa conta esteja localizada na jurisdi?ao em que os services comerciais
pertinentes devem ser realizados, a menos que o Diretor de Conformidade determine que
o pagamento cm outra jurisdiiyao nao viola a lei aplicavel e que existe uma valida razao
comercial para o pagamento em outra jurisdi?ao.

8. AQUISIC&ES

8.1. Em determinadas situa?6es, quando a Empresa ou qualquer de suas subsidiarias faz uma
aquisi?ao, seja para compra de apoes, compra de ativos, fusao ou outra coisa, ou entra cm
uma joint venture, a Empresa podera ter uma potencial responsabilidade de acordo corn
a FCPA, corn a Lei Anticorrupiyao do Remo Unido ou outras Leis Anticorrup?ao

Aplicaveis par medidas tomadas pela outra eatidade. Portanto, quando a Empresa ou uma
subsidiaria busca uma aquisiyao ou joint venture, o Diretor de Conformidade da Icahn
Enterprises L.P. ("IEP") ou o Diretor de Conformidade da Empresa fara uma avalia?ao
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dos riscos anticorrupyao corn base nos riscos associados a meta, bem como as a?6es aqui
identificadas. A Empresa devera consultar o Diretor de Conformidade da IEP e os
Consultores Gerais conjuntos para determinar quern realiza a avalia^ao.

8.2. De acordo corn essa avalia?ao, o Diretor de Conformidade da IEP, o Consultor Geral da
Empresa e/ou o Diretor de Conformidade da Empresa supervisionarao o processo de
investiga?ao corn rela?ao aos riscos anticormpyao associados a aquisi?ao proposta. 0
processo de investiga^ao devera incluir uma investiga^ao da conformidade da meta da
aquisi?ao corn a FCPA, corn a Lei Anticorrup^ao do Reino Unido e corn todas as outras
Leis Anticorrupgao Aplicaveis. As mfonna?6es especfficas a serem obtidas corn rela^ao
a essa investiga^ao deverao ser especificadas pelo Consultor Geral e pelo Diretor de
Conformidade, e os resultados escritos dessa mvestiga^ao deverao ser examinados e
aprovados par eles. (Veja no Apendice B um exemplo das medidas de investiga^ao de
pre-aquisi?ao e no Apendice D um exemplo das perguntas da investiga?ao. ) A Empresa
devera consultar o Diretor de Conformidade da IEP para determinar quern ira
supervisionar o processo de investiga?ao corn rela?ao aos riscos anticorrup^ao.

8.3. Quando uma investiga^ao anterior a aquisi?ao e feita pela Empresa, ela deveri
imediatamente informar os resultados de sua investiga^ao anticorrup?ao ao Du-etor de
Conformidade da IEP antes de adquirir a empresa visada ou entrar cm um&Joint venture.
0 Diretor de Conformidade da IEP devera infomiar aos Consultores Gerais da IEP, ao
Auditor Chefe da IEP e ao Consultor Geral e ao Auditor Intemo da Empresa os resultados
da investigayao. Nenhuma entidade ou ativo que o Setor de Conformidade da Empresa
ou o Diretor de Conformidade da IEP determinar que representa riscos anticormp?ao sera
adquirido sem a aprova^ao do Diretor de Conformidade da IEP, dos Consultores Gerais
da IEP e do Consultor Geral da Empresa.

8.4. Quando essa mvestigayao anticorrup?ao nao for possivel antes da aquisipao de uma nova
empresa por motives alem do controle da Empresa ou de uma subsidiaria ou devido a
qualquer lei, regra ou norma aplicavel, a Empresa fara uma investiga?ao anticorrop^ao
posterior a aquisi?ao. Quando a investiga^ao for realizada pela Empresa, esta devera
informar imediatamente os resultados de sua investiga^ao anticorrup?ao ao Du-etor de
Conformidade da IEP. A Empresa devera assegurar que a Politica seja aplicada tao
rapidameate quanta possivel, mas em nenhum caso em menos de um ano apos o
fechamento, as empresas recem-adquiridas, e imediatamente, para as aquisi?oes
determinadas que nao representam um risco de corrup?ao, realizar auditorias
anticorrupyao periodicas ou incorporar componentes anticormp^ao as auditorias

^.p.. fman.ceiras.. A Empresa treinara os diretores, dirigentes, fuacionarios,-. agentes,
consultores, representantes, distribuidores, parceiros de joint venture e os respectivos
fancionarios da empresa adquirida que apresentar um risco de corrup?ao para a Empresa
corn base nas Leis Anticorrup?ao Aplicaveis e na Politica da Empresa, bem como
realizara uma auditoria especifica anticorrup?ao de todas as empresas recem-adquiridas
dentro de 18 meses apos a aquisi?ao. A Empresa devera informar os resultados dessa
auditoria ao Diretor de Conformidade, ao Consultor Geral da Empresa, ao Auditor Intemo
da Empresa e ao Diretor de Conformidade da IEP, que informarao aos Consultores Gerais
da IEP e ao Auditor Chefe da IEP.

8.5. A Empresa ou a subsidiaria, dependendo da entidade envolvida, incorporara declara?6es
e garantias anticorruppao, conforme aplicaveis, aos respectivos contratos. (Veja no
Apeadice A um exemplo das declara^oes e garantias.)

SUBSIDIARIAS E JOINT VENTURES

A Empresa mantem os mais altos padroes, tern tolerancia zero a subomo ou outra forma de
corrup?ao e adere a politicas rigidas anticorrup?ao. A conformidade pela Empresa sera regularmente
monitorada atrav6s do processo de auditoria indicado na Se^ao 3. 8 desta Polftica e da seguinte forma:

9.1. A Empresa mantera e implementara politicas imticomip^ao que estejam em conformidade
corn a FCPA e corn quaisquer outras Leis Andcorrup?ao Aplicaveis nas jurisdi^oes em

10
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que ela tern uma presen?a fisica, inclusive para cada uma de suas subsidiarias. A Politica
da Empresa sera examinada pela IEP, mediante consulta corn o consultor extemo da IEP.

9.2. A Empresa informara imediatamente o Diretor de Confonnidade da IEP sobre qualquer
circunstancia sob a qual a Empresa, inclusive suas subsidiarias, considerar que possa
haver uma base razoavel para concluir que ha uma violayao da FCPA, da Lei
Aaticorrup(;ao do Reino Unido ou de qualquer outra Lei Anticormp^ao Aplicavel.

9.3. Durante as convoca^oes trimestrais do comite de divulga9ao, a Empresa informara se
quaisquer problemas ou preocupa9oes surgiram corn rela?ao a Polftica.

9.4. Regularmente, e no mfnimo semestralmente, o Diretor de Conformidade da Empresa
discutira o cumprimento da Politica pela Empresa corn a IEP e corn o consultor extemo
da IEP, inclusive o cumprimento par cada uma das subsidiarias da Empresa.

9.5. A Empresa, mclusive suas subsidiarias, assegurara que ela tern acesso irrestrito a todos
os registros financeiros de qualquer parceiro de joint venture e direitos de auditoria sobre
eles (veja no Apendice A um exemplo das declara?6es contratuais), a menos que seja
aprovado cm conb-ario pelo Diretor de Conformidade da IEP. A Empresa, inclusive suas
subsidiarias, exigira que seus parceu'os de Joint venture atendam aos requisites contabeis
da FCPA e mantenham procedimentos adequados para impedu- subomo, de acordo corn
a Lei Anticorrup^ao do Reino Umdo e outras leis anticorrup^ao aplicaveis, em certos
casos.

9.6. Todos os contratos de Joint venture firmados incluem declara^oes e garantias nas quais
o(s) parceiro(s) de Joint venture atesta(m) que ele(s), inclusive seus diretores, dirigentes,
funcionarios e agentes estao em plena conformidade corn as Leis Anticorrup?ao
Aplicaveis. Antes de entrar cm uma joint venture, a Empresa ou subsidiaria, dependendo
da entidade envolvida, realizara uma investiga^ao anticorrup?ao que tenha uma
abrangencia similar as medidas estipuladas no Apendice B e informara os resultados
dessa investiga?ao ao Diretor de Conformidade da IEP, que notificara os Consultores
Gerais da IEP e o Auditor Chefe da IEP. Depois de entrar em uma joint venture, a
Empresa ou sua subsidiaria, dependendo da entidade envolvida, realizara uma
investiga^ao anticorrup?ao que tenha uma abrangencia smiilar as medidas estipuladas no
Apfaidice C e urformara imediatamente os resultados dessa investiga?ao ao Diretor de
Conformidade da IEP, que notificara os Consultores Gerais da IEP e o Auditor Chefe da
IEP.

9.7. Todos os coatratos firmados corn intermediarios estrangeiros coaterao declarapoes e
garantias anticorrup(?ao apropriadas para o intermediario especifico (veja no Apendice A
um exemplo das declara?oes e garantias). Antes de contratar um intermediario estrangeiro,
a Empresa e suas subsidiarias realizarao uma investigapao mticorrup^ao apropriada do
intermediario especffico (veja no Apendice B um exemplo dos procedimentos de
investiga?ao). Quando essa investiga?ao mostrar sinais de alerta, a Empresa e sua
subsidiaria informarao os sinais de alerta ao Diretor de Conformidade da Empresa e ao
Diretor de Conformidade da IEP e buscarao suas aprovapoes antes de contratar o
intermediario estrangeiro. Depois de contratar um intermediario estrangeiro, a Empresa
ou sua subsidiaria, dependendo da entidade envolvida, realizara uma investiga?ao
anticormp^ao e, quando surgir sinais de alerta, informara imediatamente os resultados
dessa investiga?ao ao Diretor de Conformidade da Empresa e ao Diretor de Conformidade
da IEP (veja no Apendice C um exemplo dos procedimentos de investiga<,;ao pos-
contrata?ao).

10. OBRIGA(;AO DE INFORMAR E NENHUMA RETALIA^AO

10.1. Qualquer funcionario da Empresa que for aliciado par um funcionario publico estrangeiro
para dar dinheiro, presentes ou qualquer coisa de valor e qualquer fimcionario da Empresa
que tenha o conhecimento ou acredite de boa-fe que houve ou havera uma viola^ao da
Polftica, da FCPA, da Lei Anticorrup?ao do Reino Unido ou qualquer outra Lei
Anticorrup?ao Aplicavel, deve imediatamente informar a circunstancia ao Diretor de
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Conformidade ou atraves da Linha Direta de Etica Anonima da Empresa pelo
telefoue (800) 884-1340.

10.2. Nenhum fimcionario que, de boa-fe, informar uma viola?ao da Politica, da FCPA, Lei
Anticorruppao do Reino Unido ou qualquer outra Lei Anticorrup<?ao Aplicavel sera
vitima de assedio, retalia^ao ou consequencia fimcional adversa. Qualquer funcionario
que fizer uma retalia?ao contra um funcionario que, de boa-fe, fez um relato nos termos
desta polftica esta sujeito a disciplina ate, e inclusive, a demissao imediata do emprego.

10.3. Deixar de obedecer e/ou relatar uma violayao da Politica, da FCPA, da Lei
Anticorrupyao do Reino Unido ou de qualquer outra Lei Anticorrup^ao Aplicavel 6
considerado uma viola?ao da politica da Empresa e resultara cm uma a?ao
disciplinar ate, e inclusive, em demissao.

11. REGRAS DE TRANSICAO

A Empresa atualmente usa agentes, distribuidores e consultores em nivel global. Embora as
disposi?oes substantivas desta Polftica se apliquem imediatamente a eles e as suas atividades, certos
aspectos desta Politica (como a mclusao de declara?6es e garantias em contratos, investiga?ao antes e
depois da contratapao, tremamento, etc. ) serao divididos corn relayao aos agentes, distribuidores e
consultores existentes ao longo do tempo. Novos agentes, distribuidores e consultores estarao sujeitos a
esses novos processos contratuais e de mvestigapao. Durante a transi?ao dos agentes, distribuidores e
consultores existentes, nenhum contrato novo, modificado, aditado, ampliado ou renovado corn esses
intermediarios extemos existentes sera firmado sem a aprovayao expressa, por escrito, do Consultor Geral
da Empresa e somente mediante a total implementa?ao desta Poh'tica no que se refere a esses intermediarios
extemos.

12
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APENDICE A

Exem lo das Declara oes e Garantias ara Contratos corn A entes Consultores Distribuidores e
Parceiros de Joint Venture

Agentes, consultores, distribuidores e parceiros de joint venture criam diferentes riscos de conformidade.
As declarayoes a seguir abrangem uma ampla variedade de princfpios anticorrupyao, dos quais nem todos
estao implicados em cada rela^ao corn agenda, consultoria, distribuidor ou joint venture. For exemplo, os
consultores contratados pela Empresa e que nao estao envolvidos cm vendas, distribuiyao ou qualquer
interagao corn funcionarios publicos podem apresentar pouco, se houver, risco de intera?ao indevida corn
o govemo. Os pontos listados a seguir oferecem opyoes para assegurar que o risco cm cada relacionamento
seja abordado. Deixar de incliiir certas declara(:6es, garantias ou seus aspectos em contratos so devera ser
feito quando o risco de nao conformidade for minimo par causa da abrangencia do relacionamento
comercial entre a Empresa e terceu-os.

1. [Agente/Consultor/Distribuidor/Parceiro de Joint Venture} examinou, entende e cumprira
a Lei Contra Praticas de Corrup^ao no Exterior ("FCPA"), a Lei Anticorrup^ao do Reino
Unido, as politicas e procedimentos de conformidade anticorrupyao da [name da
empresa/subsidiaria] ("a Empresa") e quais leis e normas anticorrup^ao aplicaveis do pais
de moradia do [Agente/Consultor/Distribuidor/Parceiro de Joint Venture} e de qualquer
outra jurisdi?ao onde o [Agente/Consultor/Distribuidor/Parceiro de Joint Venture} faz
negocios cm name da Empresa. Especificamente, o
[Agente/Consultor/Distiibuidor/Parceiro de Joint Venture} declara e garante que nao fez
nem u-a, cm nome da Empresa, direta ou mdiretamente:

a. oferecer, prometer, autorizar ou fazer um pagamento ou dar qualquer coisa de
valor, mclusive, entre outras, qualquer parte da remunera^ao recebida de acordo
corn este Contrato, qualquer propina, pagamento, pagamento de influencia ou
subomo a ftmcionarios publicos estrangeiros (inclusive flmcionarios do govemo
e militares, executives e funcionarios de uma empresa possuida ou controlada
pelo govemo, funcionarios e candidatos de um partido politico estrangeiro e
oficiais e funcionarios de uma organizayao intemacional publica como as
Na?oes Unidas, o Banco Mundial ou a Uniao Europeia) nem a qualquer pessoa,
seja cm beneficio de um fimcionario publico ou de outra forma:

i. para o fim de (i) influenciar qualquer ato ou decisao desse funcionario
publico no seu cargo oficial, (ii) induzir esse funcionario publico a
praticar ou deixar de praticar qualfl.uer. ato em viola^ao da obrigapao
legal desse funcionario, (iii) garantir qualquer vantagem indevida, (iv)
induzir esse funcionario publico a usar sua influencia junto a um
govemo estrangeiro ou orgao do mesmo para afetar ou mfluenciar
qualquer ato ou decisao desse govemo ou de um orgao dele para obter
ou manter negocios para ou corn qualquer pessoa ou direcionar negocio
para ela; ou (v) exercer uma funpao ou atividade de forma inapropriada
ou recompensar uma pessoa pelo exercicio indevido dessa fun^ao ou
atividade; ou

ii. quando [o Agente/Consultor/Disto-ibuidor/Parceiro de Joint Venture}
souber ou achar que a aceita?ao da vantagem constituiria ela propria o
exercicio indevido de uma fungao ou atividade; ou

b. solicitar, aceder, receber ou aceitar um suborno de terceiros, cuja proibiyao inclui
(entre outras coisas): (i) concordar em receber ou aceitar uma vantagem
financeu-a ou outra vantagem pretendendo que, cm consequencia, uma fun?ao
ou atividade devera ser exercida devidamente; (ii) concordar em receber ou
aceitar uma vantagem financeira ou outra vantagem quando esse pedido, acordo
ou aceita^ao constitua o exercfcio indevido de uma fim(;ao ou atividade; (iii)
concordar em receber ou aceitar uma vantagem financeira ou outra vantagem
como recompensa do exercfcio indevido de uma fun?ao ou atividade; ou (iv)
antecipadamente, ou cm consequencia de um recebedor ou potencial recebedor
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solicitar, concordar em receber ou aceitar uma vantagem financeira ou outra
vantagem, uma fun^ao ou atividade que seja exercida indevidamente.

2. 0 [Agente/Consultor/Distribuidor/Parceiro de Joint Venture} nao devera contratar nem
designar nenhum subagente ou representante para atuar em name da Empresa, exceto da
forma especificamente indicada neste Contrato e na polidca de conformidade
anticorrup?ao da Empresa, e somente corn a aprova?ao pr6via, por escrito, da Empresa e
desde que o subagente ou representante concorde, por escnto, cm ser vinculado pdas
disposi(;6es deste Contrato.

3. 0 [Agente/Consultor/Distribuidor/Parceiro de Joint Venture} concorda em nao fazer
contribui^oes polfticas, doa^oes beneficeates ou quaisquer outros pagamentos similares
em nome da Empresa, sem a aprova?ao previa, por escrito, da Empresa.

4. 0 [Agente/Consultor/Distribuidor/Parceiro de Joint Venture} mantera seus livros e
registros cont&beis corn rela^ao a todas as suas atividades cm name da Empresa, de uma
maneira consistente corn os princfpios contabeis geralmente reconhecidos em cada
jurisdi?ao onde o [Agente/Consultor/Distribuidor/Parceiro de Joint Venture} faz negocio
para a Empresa. No minimo, os livros e registros contabeis do
[Agente/Consultor/Distribuidor/Parceiro de Joint Venture} serao verdadeiros, corretos,
completos e precisos em todos os aspectos e cada item de receita ou despesa devera ser
precisamente descrito e refletido nos livros do [Agente/Consultor/Distribuidor/Parceiro
de Joint Venture} corn rela?ao as suas atividades cm nome da Empresa.

5. 0 [Agente/Consultor/Distribuidor/Parceiro de Joint Venture} notificara o Diretor de
Conformidade da Empresa, por escrito, imediatamente apos a descoberta, sobre qualquer
viola?ao conhecida ou suspeita da FCPA, da Lei Anticorrup?ao do Reino Unido ou de
qualquer outra lei ou norma anticormp?ao aplicavel, das politicas e procedimentos
anticorrop^ao da Empresa ou dos termos deste Contrato, mclusive, se a viola?ao
conhecida ou suspeita for cometida pelo [Agente/Consultor/Distribuidor/ Parceiro de
Joint Venture} ou qualquer de seus dirigentes, funcionarios ou agentes corn rela^ao &s
atividades em nome da Empresa.

6. 0 [Agente/Consultor/Distribuidor/Parceiro de Joint Venture} concorda em permitir que a
Empresa, tenha regularmente iim acesso razoavel aos livros, registros e outros
documentos do [Agente/Consultor/Distribuidor/Parceu'o de Joint Venture} associados as
suas atividades em nome da Empresa, para exame e auditoria pela Empresa. 0
[Agente/Consultor/Distribuidor/Parceiro de Joints Venture] tambem concorda que

[ele/ela/eles/elas] prepare(m), a pedido da Empresa, relatorios escritos sujeitos as
especifica?oes e formato solicitados pela Empresa.

7 Uma viola?ao das politicas e procedimentos anticorrupyao da Empresa, da FCPA, da Lei
Anticorrup?ao do Reino Unido ou de qualquer outra lei ou norma anticorrup^ao similar
aplicavel ao [Agente/Consultor/Distribuidor/Parceiro de Joint Venture} ou a qualquer de
seus drrigentes, funcionarios e agentes devera constituir um descumprimento substancial
deste Contrato e dar a Empresa o direito de rescindir este Contrato imediatamente. 0
[Agente/Consultor/Distribuidor/Parceiro de Joint Venture} tambem reconhece que
qualquer viola^ao dessas declara?6es e garantias seria um descumprimento substancial
do contrato do [Agente/Consultor/Distribuidor/Parceiro de Joint Venture} corn a Empresa,
dando a Empresa o direito de rescindir imediatamente este Contrato.

8. 0 [Agente/Consultor/Distribuidor/Parceiro de Joint Venture} concorda cm reembolsar a
Empresa par todos os pagamentos dos recursos ou ativos da Empresa feitos pelo
[Agente/Consultor/Distribuidor/Parceu-o de Joint Venture] ou qualquer de seus dirigentes,
funcionarios ou agentes em viola?ao da FCPA, da Lei Anticorrup?ao do Reino Unido, de
qualquer outra lei ou norma anticormpyao aplicavel ao
[Agente/Consultor/Distribuidor/Parceiro de Joint Venture} ou a qualquer de seus
dirigentes, fimcionarios e agentes e aos termos deste Contrato, bem como quaisquer
multas ou penalidades decorrentes. Quando o [Agente/Consultor/Distribuidor/Parceiro de
Joint Venture} ou qualquer de sens dirigentes, fancionarios e agentes cometer (ou for
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suspeito, acusado ou investigado par ter cometido) qualquer viola9ao da FCPA, da Lei
Anticormp^ao do Reino Unido ou de qualquer outra lei ou norma anticormpyao aplicavel,
o [Agente/Consultor/Distribuidor/Parceiro de Joint Venture} defendera e indenizara a
Empresa por todos os custos judiciais e outros custos, despesas ou quaisquer outras
obnga?6es contrafdas pela Empresa em consequencia disso que se tomarem devidas,
inclusive os custos de qualquer auditoria que identifique uma viola?ao da FCPA, da Lei
Anticorrup?ao do Reino Unido ou de qualquer outra lei ou norma mticormpyao aplicavel.

9. 0 [Agente/Consultor/Distribuidor/Parceiro de Joint Venture} fomecera certifica?6es
anuais" em [data] de cada ano subsequente, confirmando que o [Agente/Consultor/
Distribuidor/Parceiro de Joint Venture} continua a entender e a cumprir a FCPA, a Lei
Anticorrup?ao do Reino Unido e qualquer lei ou norma anticorrup?ao similar aplicavel
ao [Agente/Consultor/Distribuidor/Parceiro de Joint Venture} ou a qualquer de seus
dirigentes, funcionarios e agentes, os termos e condi(?6es das politicas e procedimentos
de conformidade anticon-up^ao da Empresa e os termos deste Contrato.

10. 0 [Agente/Consultor/Distribuidor/Parceu-o de Joint Venture} concorda que ele e todos os
seus dirigentes, funcionarios e agentes que atuarao em name da Empresa participarao do
treinamento anticorrup^ao fomecido ou aprovado pela Empresa.
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APENDICE B

Exem lo de Inda a oes de uma Investi a ao de Pre-Contrata ao ara
A entes/Consultores/Distribuidores/Parceiros de Joint Ventures e Potenciais A uisi oes

A contrata?ao de agentes, considtores e distribuidores, a forma^ao de relagoes dejoint venture e a aquisi?ao
de entidades criam diferentes riscos de conformidade. A investiga?ao exigida em cada empreendimento
comercial nao e a mesina. 0 exemplo de mdaga?oes a seguir em uma investiga(;ao de pre-contrata^ao
abrange uma ampla vanedade de prmcipios anticormp?ao, dos quais nem todos estao envolvidos em cada
agencia, consultoria, esquema de distribui?ao, rela^ao de joint venture ou aquisi?ao. A lista abaixo oferece
op?6es para assegurar que o risco de cada relacionamento seja abordado. As decisoes sobre nao incluir
certas indagaffoes listadas abaixo deverao apenas ser tomadas quando a abordagem do potencial risco de
nao conformidade anticorrup9ao pode ser feita sem as informa^oes obtidas por essa indaga^ao. Em outras
palavras, uma razao comercial solida devera ser evidente quanta ao motivo pelo qual a mdaga?ao nao e
feita.

1. Em geral, as informayoes das investiga^oes anticorrup?ao referentes a agentes, consultores,
parceiros de joint venture e potenciais aquisi?6es podem ser obtidas por lima variedade de metodos,
inclusive atraves de um exame dos documentos pertinentes, visitas ao(s) seu(s) local(ais) de
trabalho, entrevistas pessoais e o uso dos questiondrios da investiga?ao (um exemplo dos quais
esta contido no Apendice D).

2. As informa^oes obtidas no curso da investiga?ao anticorrupyao poderao incluir, quando aplicavel
(veja no Ap&idice D uma lista dos documentos que podem ser solicitados para obten?ao dessas
informa?oes):

a.

b.

c.

e.

Experiencia profissional, habilidades pertinentes, qualifica^oes e outras credenciais, bem
como credito, residencia, ficha criminal e historico de processos civis;

Estrutura corporativa e posse;

Alvaras e licen?as emitidos por govemo estrangeiro;

A existencia de quaisquer polfticas ou programas de conformidade anticonzip?ao,
antirretalia?ao ou lavagem de dinheiro ou codigo de conduta;

g-

h.

k.

1.

A cidadania e as identidades dos principais funcionarios, inclusive se quaisquer deles sao
atuais ou ex-funcionarios do governo^_ _.

Procedimentos de pagamento, mclusive regras para aprova?ao, cm dinheiro e outros
metodos de pagamento, transparencia e registi-o das transa?6es, procedimentos de
relatorios e pagamentos a intermediarios externos;

Infonna?6es contabeis sobre pagamentos a funcionarios de govemos estrangeiros e
quaisquer terceiros que interagem corn funcionarios de goveraos estrangeiros;

Praticas e procedimentos de auditoria;

Reputa?ao comercial, particularmente corn outras empresas que tern rela?oes comerciais
corn o agente/consultor, parceiro de joint venture ou uma potencial aquisi?ao;

A existencia de quaisquer relacionamentos enfa-e o agente/consultor ou o pessoal essencial
de um Parceiro de Joint Venture ou aquisi?ao (ou qualquer de seus familiares) e
funcionarios estrangeiros;

Listas de quaisquer consultores, agentes ou terceiros usados como intermediarios;

A existencia de quaisquer cmzamentos entre a atividade do agente/consultor, dos
parceiros de Joint venture ou da aquisi?ao e um govemo estrangeiro (inclusive entidades
estatais e controladas pelo govemo), tal como atraves de contratos e transayoes comerciais,
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esquemas de seguran^a, importa^ao e exporta^ao, alvaras e licen9as, emissoes de
impostos, envolvimento beneficente e politico, ou de outra forma;

m. Verifica^ao das informapoes e declara$6es subjacentes fomecidas sobre materiais;

n. Se as taxas ou comissoes cobradas da Empresa ou da subsidiaria sao razodveis em vista
da corrente variedade de taxas e comissoes que sao usuais para um trabalho igual ou
similar dentro do setor ou da regiao; e

o. Verifica^ao de se a conta bancaria contratualmente designada, na qual a Empresa ou a
subsidiaria deposita todas as comissoes e outros desembolsos, e mantida no name do
beneficiario ou cm name de uma entidade conhecida como controlada pelo beneficiario
e se e um pals no qual uma porpao substancial dos services do beneficiario para a Empresa
ou para a subsidiaria sera realizada ou um pafs onde o beneficiario normalmente faz
neg6cios.

3. No curso da realiza^ao da investiga^So, os potenciais "sinais de alerta" que causarem quaisquer
preocupayoes sobre uma possibilidade da viola^ao das Leis Anticorrup^ao Aplicaveis ou participayao em
outras atividades ilegais ou antieticas poderao justificar uma analise detaUiada especifica. A existencia de
um "sinal de alerta" nao signiflca automaticamente que a atividade comercial proposta deva cessar. Em vez
disso, os "sinais de alerta" oferecem uma base para uma investigayao adicional para assegurar ate onde for
razoavelmente possfvel que, fazendo a transa^ao corn a explica?ao existente do "sinal de alerta", a Empresa
nao esta se expondo a um risco comercial irracional e legal, quer quanto ao "sinal de alerta" quer de forma
geral. Esses sinais de alerta podem incluir (quando aplicaveis):

a. Uma reputa?ao desonesta, isto e, propinas supostamente pagas no passado ou conhecidas
para tratar essas praticas de corrup^ao como meios normais, costumeiros ou aceitaveis de
fazer negocio;

b. Investiga?6es ou alega?oes previas de cormp?ao referentes a integridade ou a etica
comercial;

c. Liga^oes familiares estreitas ou outros relacionamentos pessoais corn fimcionarios
estrangeiros;

d. Ter sido mencionado ou sugerido por urn funcionario estrangeiro;

e. Negocio sendo feito em dinheira.c.om o uso de documentos/faturas falsas ou ab-aves de
contas bancarias (inclusive contas no exterior) ou empresas ficticias sem trmspartocia;

f. Comissoes ou taxas que estao fora da faixa de comissoes e taxas usuais para o trabalho
igual ou similar dentro do setor ou regiao;

g. Relutancia para assinar declara^oes e garantias contratuais anticorrup?ao;

h. Pedidos para usar um "contrato separado", que e definido como um compromisso, seja
verbalmente, por escrito ou eleta-onicamente transmitido (como por e-mail), que nao fez
parte do contrato principal par escrito (assinado antes, simultaneamente ou depois do
contrato principal) e que substancialmente modifica um ou mais termos do contrato
principal;

i. Relutancia ou incapacidade de produzu- demonstrativos financeiros para auditoria,
produto de trabalho, relatorios e oub-as confirmapoes do trabalho realizado;

j. 0 negocio e realizado cm um pafs estrangeiro corn uma reputa?ao geral de subomo ou
corrupyao publica. Veja o Indice de Percep9ao da Corrupyao da Transparencia
Intemacional na pagina www. ti-ansparency. org/cpi2014/results;

k. Uso de representantes extemos sem realizar uma mvestiga?ao necessaria e apropriada ou
usando declara^oes e garantias contratuais anticorrup?ao;
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1. Documenta?ao incomum, suspeita ou incompleta sobre atividades comerciais ou
fmanceiras;

m. Esquemas rara e desnecessariamente complexos (inclusive, para parceiros de joint
venture no financiamento de contribui?oes de capital) que demonstram uma falta de
transparencia;

n. Subcontratos rara ou excessivamente generosos ou injustificados;

o. Pedidos de pagamento excessivos, falsos, enganosos ou deficientemente articulados;

p. Pedidos de um adiantamento;

q. Falta de politicas anticorrupyao ou programas de conformidade; e

r. Declara96es enganosas ou falta de colabora?ao corn o processo de investiga?ao.
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APENDICE C

Exem lo de Medidas de Invest! a ao Pos-Contrata ao ara A entes/Consultores/Distribuidores/Parceiros
de Joint Venture

Uma investiga?ao p6s-contrata?ao e um aspecto essencial para a manuten?ao de um relacionamento
comercial apropriado orientado pelo compromisso da Empresa corn a integridade. Como observado
anteriormente, cada relacionamento comercial de agenda ou consultoria corn um distribuidor ou estar
envolvida em uma joint venture proporciona a Empresa diferentes riscos de conformidade na area
anticorrup^ao. Consequentemente, os pantos a seguir sao um mecanismo sugerido atraves do qual a
Empresa pode reduzir o risco de nao conformidade nas suas associa?6es comerciais. Nem todo ponto
indicado a seguir devera ser utilizado. Uma decisao comercial segura de nao buscar uma das medidas
observadas abaixo deve existir para assegurar que o risco de conformidade nao seja irracional:

1. Treinamento anticorrupgao pelo menos a cada dois anos para as categorias listadas acima de
associados comerciais, corn os respectivos registros de presen?a e formularios assinados de
reconhecimento (que podem ser realizados atraves de programas online);

2. Conclusao de uma Certifica?ao a cada dois anos, atestando (i) a conformidade corn a Lei Contra
Praticas de Corrup^ao no Exterior ("FCPA"), corn a Lei Anticorrup?ao do Remo Unido e corn a
polftica anticorrup?ao da Empresa; (ii) nenhum conhecimento de quaisquer viola^oes nao
divulgadas da FCPA, da Lei Anticomip?ao do Reino Unido ou da polftica anticorrup?ao da
Empresa; (iii) a pessoa/entidade nao fez nenhum pagamento, nao deu qualquer presente nem
ofereceu nada de valor a um funcionario estrangeiro ou a um parente de um fimcionario estraageiro
corn rela?ao a quaisquer projetos ou negocios da Empresa ou em name ou em beneficio da
Empresa, exceto aqueles que tenham sido aprovados antecipadamente pela Empresa de acordo
corn o Processo de Aprovapao de Pagamento; e (iv) a conclusao do programa de treinamento da
Empresa na FCPA e na Lei Anticormp?ao do Reino Unido;

3. A Certifica?ao observada no item 2 acima sera examinada e, quando necessario, confirmada pelo
executive ou fimcionario da Empresa responsavel pda supervisao do agente/consultor/parceiro de
joint venture;

4. Todos os anos, exigir que o agente/consultor/Parceiro de Joint Venture fome?a um produto de
trabalho suficiente para demonstrar que ele esta realizando suas tarefas e prestando os services
para os quais foi contratado;

5. Atualiza?6es das informa^oes hasicas do. agente/consultor/Parceiro de Joint Venture pelo menos
uma vez em cada tres anos;

6. Pelo menos uma vez cm cada tres anos, um exame pelo Diretor de Conformidade e Auditor Intemo
da Empresa do arquivo principal de cada agente/consultor/Parceiro de Joint Venture, incluindo (i)
as Certifica?oes Anuais, (ii) os Formularios de Exame de Desempenho do
Agente/Consultor/Parceiro de Joint Venture, (iii) o produto do trabalho prestado pelo agente,
consultor ou Parceiro de Joint Venture e (iv) os Formularios Basicos atualizados para detemunar
se existe algum sinal de alerta e, caso afirmativo, investigar os sinais de alerta e determinar se e
apropriado para a Empresa continuar a ta-abalhar corn o respective agente/consultor/Parceiro de
Joint Venture, ou renovar ou rescindir os atuais contratos corn ele; e

7. 0 Departamento de Auditoria, como parte de sua fun?ao geral de auditoria, pode tanto assegurar
que toda a documenta?ao apropriada seja mantida no arquivo principal do agente ou consultor,
como tambem realizar um exame substancial desse arquivo, inclusive um exame de potenciais
sinais de alerta.
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APENDICE D

Lista de Solicita ao e uestioaario de Investi a ao Su erida

Muitos dos itens listados a seguir seriam mais provavelmente procurados ou as perguntas feitas corn rela?ao
a forma?ao de vmajoint venture ou uma aquisi?ao. Quando os itens a seguu- forem relevantes para avalia^ao
do risco de nao conformidade na contrata?ao de agentes, consultores e distribuidores, eles deverao ser
abordados. A falta de informa?oes prestadas, quer o agente, consultor ou distribuidor (1) as tenha ou nao;
ou (2) se recuse a fomece-las ou nao, 6 apenas um fator na determinapao do risco de nao conformidade corn
as leis anticorrup?ao. Uma mera falta de conformidade corn um pedido nao significa automaticamente que
a rela^ao comercial possa nao ser procurada. Significa, em vez disso, que uma analise adicional do impacto
da falta de resposta deve ser realizada para avaliar razoavelmente a empresa e os riscos legais existentes.
Um solidojulgamento comercial deve ser aplicado para avaliar os riscos cm cada relacionamento.

I. Lista de Solicitayao de Documentos

1. Documentos que identificam a experiencia, conhecimentos, qualifica^oes e credenciais
profissionais;

2. Documentos que identificam o historico de credito, residencia, ficha criminal e historico de
processes civis;

3. Organograma, incluindo administra?ao, fmanpas, setor jurfdico, conformidade, 6tica,
comercializa?ao, vendas e recursos humanos;

4. Certificado de constitui?ao e quaisquer alvaras, licen^as ou documentos de registro;

5. Documentos quern mostrem a posse legal de quaisquer a?6es emitidas, incluindo inforinapoes
sobre qualquer posse por uma entidade governamental ou operada pelo govemo ou um funcionario
do govemo;

6. Identificayao dos principais contatos/pessoal da administra^ao e sua cidadania, inclusive se
qualquer deles sao atuais funcionarios ou ex-funcionarios do govemo;

7. Uma lista de outras entidades ou pessoas corn as quais a meta da investiga^ao tern ou tmha um
relacionamento comercial;

8. Uma lista de todos os ageutea-extenios usados pela meta de investiga?ao;

9. Registros contabeis:

a. Dados do Livro-Razao e demonstrativos fmanceiros;

b. Dados dos clientes, identificando os clientes conhecidos como pertencentes ou
controlados pelo govemo e pais de localiza^ao;

c. Dados dos fomecedores, incluindo um resumo dos desembolsos
(cheques/transferencias/desembolsos cm especie) e pais de origem;

d. Listagem dos pagamentos a patrocinadores, agentes, consultores, corretores,
distribuidores, revendedores, advogados, funcionarios publicos ou outros
intermediarios extemos de vendas do govemo;

e. Dados de reembolsos de despesas, incluindo gastos, se houver, feitos a
funcionarios publicos, registros de presentes e reembolsos de despesas de
fimcionarios;

f. Dados de todas as contas bancarias advas, mcluindo contas de baixos valores;
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g.

h.

Uma listagem de todas as licen?as e alvaras recebidos/renovados dos orgaos
govemamentais, incluindo as quantias pagas per cada licen^a/alvara, qualquer
conta do livro-razao e o orgao govemamental responsavel pela admimstra^ao da
licen?a/alvar&;

Uma listagem de todas as contribui^oes beneficentes e politicas e quaisquer
patrocinios, incluindo a finalidade comercial para fazer a contribui^ao;

Registros eletronicos dos dados comerciais dos clientes, inclusive pedidos dos
clientes, pagamentos dos clientes e recebimentos de clientes/almoxarifados;

J. Uma lista de qualquer estoque no almoxarifado.

10. Politicas e procedimentos:

Controle contabil intemo e processos para guarda de registros;a.

b.

c.

e.

h.

i.

J.

k.

1.

m.

n.

0.

p.

q.

Polfticas ou procedimentos referentes aos processos de aprova?ao de
pagamentos a terceiros;

Politicas ou procedimentos referentes as fim^oes de caixa, incluindo signatdrios
autorizados de cheques, controles de acesso em tomo de cheques, a<}8es e
transferencias eletronicas, delega^oes de autoridade e processos de aprova?ao de
faturas;

Polfticas ou procedimentos referentes as fun?6es de fundos para despesas miudas,
incluindo adiantamentos a fimcionarios atraves desses fundos;

Politicas ou procedimentos referentes a reembolso de despesas;

Politicas ou procedimentos referentes a presentes, refei?6es, viagem,
entretenimento ou outras despesas para fimcionarios de govemos estrangeiros;

Politicas ou procedimentos referentes a contribui^oes beneficentes e politicas e
patrocinios;

Politicas ou procedimentos referentes a relapoes comerciais corn entidades
gov.emamentais; . _._

Politica Anticorrup?ao;

Politica de dela<?ao;

Codigo de conduta/Codigo de etica;

Politica para auditorias internas e extemas;

Politica/programa de conformidade contra lavagem de dinheiro ("AML"),
incluindo todas as politicas e procedimentos de apoio;

Procedimentos para monitoramento das transayoes de AML, incluindo o(s)
sistema(s) usado(s) para detectar uma atividade incomuin/suspeita e qualquer
biblioteca de alertas/regras de monitoramento;

Politica de san<?6es economicas;

Polftica de conflitos de interesse; e

Politicas relacionadas ao processo de licita?ao, mvestiga?ao de agentes extemos
e diretrizes para contratar, reter e demitir agentes extemos.
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II. Questionario Anticorrupyao

1. Onde estao suas opera(;oes comerciais?

2. Lista de todas as atividades possuidas ou controladas pelo govemo corn as quais voce faz negocios.

3. Ate onde voce (ou seus funcionarios) interage(m) corn funcionarios do govemo ou fancionarios
de entidades possuidas ou operadas pelo govemo?

4. Voce e um funcionario atual do govemo ou um ex-fimcionario?

5. Voc@ possui quaisquer licen?as emitidas pelo govemo?

6. VocS, ou qualquer interesse comercial que voce teve, controlou ou para o qual trabalhou, ja teve
alguma licen?a, alvara ou certifica?ao negada, suspensa ou revogada por uma agenda do govemo,
ou foi citado par viola?6es ou punido par qualquer 6rgao ou autoridade?

7. Voce usa consultores, agentes ou outros terceiros que executam servi?os para voce que envolvam
mtera^oes corn agencias do govemo, incluindo, entre outras, alfandega, taxa^ao ou
licenciamento/alvaras?

8. Voce ja deu dinheiro, presentes, entretenimento, despesas de viagem ou qualquer outra coisa de
valor a qualquer fimcionario do govemo?

9. Algum agente extemo ja deu, cm seu name, dinheiro, presentes, entretenimento, despesas de
viagem ou qualquer outra coisa de valor a qualquer funcionario do govemo?

10. Voce ja foi investigado pelas autoridades de aplica^ao de leis federals, estaduais ou locais por
suborno ou corrup^ao ou esteve envolvido em qualquer etapa de uma a?ao ou processo
administrative, investigativo ou judicial relacionado ao suposto suborno?

11. Voce ja participou de rela?6es comerciais corn qualquer pessoa ou entidade que tenha sido
investigada por autoridades federals, estaduais ou locais por subomo ou corrupyao?

12. Voce, ou qualquer negocio possufdo ou controlado por voce, ja foi acusado de qualquer ci-ime ou
ofensa?

^-- -.. --- -.-

13. Voce e ouja foi afiliado a quaisquer associa9oes profissionais, diretorias ou comites consultivos?

14. Voce e ouja foi afiliado a qualquer organiza?ao politica? Caso afirmativo, como?

15. Voce tern alguma politica Aiiticorrup$ao? 0 que ela impoe?

16. Voce exige que os funcionarios atestem a conformidade corn a politica Anticorrup?ao?

17. Voce realiza auditorias periodicas sobre suas politicas e procedimentos Anticorrup?ao?

18. Voce tern uma politica sobre presentes e despesas corn entretenimento?

19. Voc@ tern uma politica sobre contribui?6es politicas e beneficentes e doa?6es?

20. Voce oferece um treinamento Anticorrup?ao e uma educa^ao continua aos representantes de
vendas?

21. Voce tern uma polftica de registro de informa^oes que abrange as transa?6es fmanceiras referentes
a contratos de vendas?

22. Voce realiza exames investigativos dos agentes, consultores e outros terceiros?

22



ADOTADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2016

23. Voce tern procedimentos intemos de relatorios, incluindo um pessoal designado para receber e
gerenciar os relates de corruppao, e uma politica contra retaliagao para delatores?
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APENDICE E

Dis osi oesAnticorru fionoBrasil

(Veja as se?6es correspondentes da Polftica Anticorrup^ao no Exterior)

2.3. Outras Leis Anticorrup^ao

2.3. 1. Inicialmente, de acordo corn a lei brasileira, a conduta caracterizada como ilegal pode
tambem desencadear outras responsabilidades (criminal, administrativa, civil e tributaria).
Uma responsabilidade empresarial esta normalmente limitada as areas admimstrativa,
civil e tributaria, sendo qualquer responsabilidade normalmente punida na forma de uma
penalidade pecuniaria. As pessoas jurfdicas nao sao responsaveis por penalidades
criminais (corn exce?ao de crimes ambientais).

2. 3.2. 0 Codigo Penal Brasileiro estabelece uma responsabilidade para atos de corrup?ao e
subomo no Brasil e indica os crimes cometidos por funcionarios publicos e pessoas fisicas.
Um funcionario publico e uma pessoa que, mesmo temporariamente ou sem qualquer tipo
de compensa?ao, exerce uma atividade, emprego ou fun?ao dentro de uma entidade ou
ag&icia publica ou de uma empresa conb-olada pelo governo (publica ou privada) ou
trabalha para uma empresa contratada para prestar servi^os ou realizar atividades
pertmentes para a administra9ao publica ("Funcionario Publico").

Em geral, o Codigo Penal Brasileiro pune as seguintes condutas: (i) Extorsao par um
Funcionario Publico; (ii) Suborno ativo - qualquer Funcionario Publico que direta ou
indiretamente pedir ou receber uma vantagem/beneficio indevida ou aceitar a promessa
dessa vantagem/beneHcio para si pr6prio ou para os outros, mesmo que isso ocorra fora
das atividades regulares do cargo desse funcionario ou atrase qualquer ato publico; (iii)
Venda de influencia - qualquer pessoa que solicita, requer ou obtem para si propria ou
para outros uma vantagem/beneficio ou promessa de vantagem/beneficio sob o pretexto
de mfluenciar um ato cometido par um Funcionario Publico no exercicio de sua fun?ao;
e (iv) Suborno passive - qualquer pessoa que oferece ou promete uma vantagem/
beneficio improprio a um Funcionario Publico para persuadi-lo a praticar, omitir ou
atrasar um ato oficial.

As penalidades para os crimes supramencionados, tanto para o Funcionario Publico como
_p. ara a pessoa/corruptor - variam de um mfnimo de 2 (dois) anos aj.cci. maximo.. de 12

(doze) anos de prisao mais o pagamento de uma multa.

0 termo vantagem/beneficio indevido nao e definido na Lei brasileira, mas por estudiosos
locals que o definem como toda contribui?ao que aumente a situa^ao pessoal do
beneficiario - seja de natureza material ou imaterial - como dinheiro ou melhoria na
carreira, respectivamente. Tal vantagenVbeneficio indevido pode ser qualquer coisa que
o Funcionario Publico achar que e um ganho pessoal, inclusive favores sexuais.

2.3.3. A Lei de Licitapao Publica estabelece uma responsabilidade criminal para atos
especificos de corrup^ao cometidos durante urn processo de licita?ao publica ou durante
o cumprunento de um contrato enta-e uma empresa privada e uma entidade govemamental
- tais como lance fraudulento e modifica^ao do contrato para beneficiar a parte privada
sem uma boa causa. As penalidades impostas por essa lei variam de um minimo de 6 (seis)
meses a um maximo de 4 (quatro) anos de prisao, mais multa.

A Lei de Licita?ao Publica impoe as seguintes penalidades adicionais civis e
admmistrativas: (i) advertencia; (ii) Multa civil; (iii) Rescisao/rescisao antecipada do
contrato; (iv) Proibi?ao temporaria de participar cm licita?oes publicas e firmar contratos
publicos (ate dois anos); e (v) proibi?ao de participar de licita?6es publicas e firmar
contratos publicos. Dada a magnitude das penalidades que podem ser aplicadas a uma
pessoa juridica, o dano causado pela conduta criminosa sobre a parte dos representantes
da empresa tern o potencial de fazer a empresa falir.
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2. 3.4. A Lei Anticorrup^ao estabelece uma responsabilidade empresarial, civil e administrativa
para os atos quo envolvem membros de administra^oes/govemos brasileu'os ou
estrangeiros. Essa lei define as seguintes condutas como cria^ao de responsabilidade: (i)
prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, uma vantagenVbeneficio indevida a
um Funcionario Publico ou a pessoa a ele relacionada; (ii) fmanciar, pati-ocinar ou
subsidiar a pratica dos atos ilegais previstos nesta Lei; (iii) uso de uma pessoa Hsica ou
jurfdica para ocultar ou disfar?ar seus reals interesses ou a identidade dos beneficiarios
dos atos praticados; (iv) lance fraudulento e fraude cm uma licitapao publica; (v) obsta-uir
a atividade de investiga?ao ou inspe^ao de 6rgaos, entidades ou Funcionarios Publicos ou
intemr nas suas atividades, inclusive dentro da competencia das agencias reguladoras e
orgaos supervisores do sistema financeiro nacional.

A Lei Brasileira Anticorrup?ao considera como "administra^ao publica estrangeira" os
orgaos e as entidades estatais ou as representa?oes diplomdticas de paises estrangeiros,
de qualquer nivel ou esfera do govemo, bem como as pessoasjuridicas controladas, direta
ou indiretamente, pelo govemo de um pais estrangeiro. Ela tambem assemelha a
administrapao publica estrangeu-a as organiza?6es publicas estrangeiras.

A lei considera como ftmcionarios publicos estrangeiros aqueles que, mesmo
temporariamente ou sem compensa?ao, exercem um cargo, emprego ou fun?ao publica
em estruturas, entidades estatais ou em representa^oes diplomaticas de um pais
estrangeiro, bem como em pessoas juridicas controladas, direta ou mdiretamente, pda
autoridade publica do pais ou nas organizagoes publicas intemacionais.

A Lei Auticorrup^ao Brasileira estabelece uma estrita responsabilidade por ofensa para
entidades corporativas, empresas e associacoes, inclusive orgaos nao empresariais, bem
como para entidades publicas que exercem uma atividade comercial, que deixam de
impedir o subomo e outros crimes cometidos por seus du-igentes e diretores e outros
cargos de gestao, funcionarios ou terceiros, no mteresse/vantagem dessa entidade. As
empresas que descumprem as disposi?oes sobre anticorrup?ao e subomo estao sujeitas a
penalidades, algumas das quais sao impostas atraves de processes administrativos.

As empresas podem ser responsabilizadas se uma pessoa atuando em nome dessa entidade
cometer uma das infra^oes supramencionadas. Se o fimcionario, dirigente ou
representante de uma empresa subomar um Funcionario Publico para ganhar uma
licita?ao ou atingu- qualquer tipo de meta, os atos dessa pessoa sao interpretados pda lei
local-comoum reflexo da vontade da empresa. A pessoa (fuaci-onario,. dirigente ou
representante da empresa) sera responsabilizada criminalmente e a empresa sera
responsabilizada por penalidades civis e admmistrativas.

As penalidades adminish-ativas previstas na Lei Anticorrup?ao incluem multas e
publica^ao da decisao contra a empresa na midia local e sao impostas no final do processo
administrativo. As penalidades sao (i) multa de 0, 1% a 20% das vendas brutas no ultimo
ano fiscal antes da abertura do processo, excluindo os respectivos impostos, apos o
calculo das penalidades ou (ii) se nao for possivel usar esses criterios, multa entre 6 (seis)
mil e 60 (sessenta) milhoes de reais brasileiros. Note que a multa nimca sera inferior a
vantagem/beneficio obtido pela pessoa e/ou empresa que descumpriu essas regras.

A publica?ao da decisao contra a empresa deve ser feita em uma midia de cireulapao cm
massa na area em que a infra^ao foi cometida e cm que a pessoa juridica esta sediada, ou
cm uma midia de circula?ao nacional, sempre as custas da pessoa juridica acusada da
transgressao. Alem disso, a entidade penalizada deve exibu- um aviso publico no seu local
de atividade (estabelecimento principal), bem como na sua pagina na Internet, corn o
conteudo da decisao contra a empresa, cm cada caso par um perfodo mimmo de 30 (trinta)
dias.

A Lei Anticorrup?ao Brasileu-a determina ainda que os criterios para aplica?ao das
peaalidades supramencionadas dependerao das seguintes avalia^oes: (i) gravidade da
infi-a?ao; (ii) vantagenVbeneficio obtido e/ou o dano ocorrido; (iii) se foi uma tentativa de
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crime ou um crime consumado; (iv) situa?ao economica do ofensor (empresa e/ou pessoa
fisica); (v) tipos de contratos corn o setor publico (govemo); (vi) colabora9ao da pessoa
juridica na determina?ao das infra^oes, (vii) se ha mecanismos de integridade em vigor
na empresa (isto e, polfticas de anticorrup?ao). Os parametros para avalia?ao dos
mecanismos de integridade da empresa foram defmidos no Decreto n° 8.420/2015.

Alem das penalidades administrativas (multa e publica?ao da decisao na midia), a Lei
Anticorrup^ao lista as seguintes penalidades a serem impostas somente no final do
processo administrativo, desde que o devido processo tenha sido permitido:

a) confisco de bens, dtreitos ou valores que representam uma vantagem/beneficio ou
lucre direta ou indiretamente obtido par uma infra^ao;

b) suspensao ou interrup^ao parcial das atividades da empresa;
c) dissoluyao compulsoria da empresa; e
d) proibi?ao de receber incentivos, subsfdios, concessoes, doa^oes ou emprestimos de

orgaos ou entidades piiblicas e de instituiyoes fmanceiras publicas ou institui^oes
fmanceiras publicamente controladas, par urn periodo variando de 1 (um) a 5 (cinco)
anos.

2.3.5. Alem disso, a lei brasileira estabelece uma puni^ao para qualquer pessoa que esconda ou
disfarce a natureza, origem, local, aliena?ao, movimento ou posse de ativos, du-eitos ou
dinheiro decorrentes, direta ou indiretamente, de uma ofensa criminal (lavagem de
dmheiro e qualquer outro tipo de ativos). As penalidades variam de 3 (tres) a 10 (dez)
anos de prisao, alem do pagamento de uma multa.

2.3.6. A determina?ao de que um crime especifico foi cometido por urn funcionario publico nao
depende do valor ou do beneficio envolvido, portanto os crimes de subomo/corrup^ao
sao considerados como tendo sido cometidos mesmo se o funcionario publico receber um
beneficio de valor muito pequeno.

2.3. 7 Finalmente, a lei brasileira nao pune o chamado "subomo privado" existente na Lei
Anticorrup?ao Britanica; no entanto, a lei local cria uma responsabilidade para
determinadas situa9oes que sao similares a urn "subomo privado" ao estabelecer uma
puni^ao para crimes que abrangem condutas relacionadas a um subomo privado, como (i)
fraude, defmida como obten?ao para si proprio ou para outros de uma vantagem/beneficio
indevido, causando dano a outros, induzindo ou mantendo alguem no erro por meio de
trapa^a ou quaisquer outros meios fraudulentos; e (ii) extorsao, definida como for?ar

..alguem, atraves de violencia ou grave amea^a fisica ou psicolcigica e c.om a finalidade de
obter para eles proprios ou para os outros uma vantagenVbeneficio economico indevido,
a fazer, tolerar fazer ou nao fazer alguma coisa.

4.4. Nao Aplicavel.

5.6. Nao Aplicavel.
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APENDICE F

Dis osi oesAnticorru aonaFran a

(Veja as seyoes correspondentes da Politica Anticorrupyao no Exterior)

2.3. Outras Leis Anticorrup^ao Aplicaveis

I. Visao eral

0 Codigo Penal da Franya proibe uma corrupcao ativa (que se refere a dar e oferecer uma propina) e uma
corrup?ao passiva (que se refere a solicitar e aceitar uma propina). Essa proibi?ao abrange a corrup?ao nos
setores publico e privado e tambem se aplica a fimcionarios publicos locais (isto e, franceses) e funcionarios
publicos estrangeiros.

A lei francesa tambem proibe o trafico de influencia (ativa e passiva, privada e publica, corn rela?ao aos
fimcionarios publicos locals e estrangeiros).

A principal diferen^a entre os crimes de corrupyao e o trafico de influencia esta na natureza direta ou
indireta das praticas de corrup?ao, visto que o trafico de influ&icia, diferentemente da corrupyao,
necessariamente obriga o uso de terceiros (que pode ser um funcionario publico ou uma pessoa privada).

II. Leis

De acordo corn o Codigo Penal Frances, o termo "funcionario publico domestico" se refere a uma pessoa
investida de autoridade publica ou que cumpre uma missao do servi?o publico, ou investida de um mandato
eleitoral publico.

0 termo "investido de autoridade publica" inclui, entre outras coisas, representantes da administra^ao
estadual ou local, funcionarios publicos, funcionarios responsaveis pela imposi?ao da lei, funcionarios
publicos ou ministeriais ou qualquer pessoa que exerce am cargo de autoridade administrativa.

0 termo "cumprir uma missao de serviyo publico" se refers a uma pessoa que, sem ter poderes de tomada
de decisao ou poderes coercivos de uma autoridade publica, exerce uma missao no servi?o publico de
interesse geral.

0 termo "investido de um mandate eleitoral publico" se refere prmcipalmente a membros do Parlamento e
fijncionariosJocais eleitos. De acordo corn o Codigo Penal Frances o.j.ermo "fmcwndno estrangeim"
significa um dirigente ou funcionario de um pais estrangeiro (que nao seja a Fran?a) ou de uma organiza^ao
publica internacional.

Funcionarios publicos domesticos e estrangeiros que fazem parte do judiciario ou participam da atividade
de solu^ao de divergencias estao explicitamente listados nas se?6es especificas do Codigo Penal Frances
referentes a corrup?ao dos membros do judiciario.

2. 3. 1. Uma corrup?ao passiva ocorre quando um funcionario publico local ou estrangeiro ou
uma pessoa privada ilegalmente solicita ou aceita uma propina direta ou indiretamente.
Uma corrup?ao ativa ocorre quando qualquer pessoa, du-eta ou indu-etamente, ilegalmente
induz, ou tenta mduzir, um funcionario publico local ou estrangeiro ou uma pessoa
privada a aceitar uma propina.

0 Artigo 433-1 (1°) do Codigo Penal Frances define o crime de corrup?ao ativa de
funcionarios publicos locals. Os elementos factuais para o crime sao os seguintes:

ual uer essoa ue faz ou aceita fazer, sem direito, direta ou indiretamente,
ofertas. promessas, doa?oes, presentes ou qualquer tipo de vantagens a um
funcionario publico local (seja em beneficio desse funcionario publico ou em
beneficio de outra pessoa),

27



induzir esse funcionario ublico local a executar ou nao executar ou

altemativamente recompensar esse funcionario publico por haver executado ou por
nao haver executado um ato de sua ocu a ao, posipao ou cargo, ou facilitado por
essa ocupa?ao, posi?ao ou cargo.

0 Artigo 435-3 do Codigo Penal Frances define o crime de corruppao ativa de
fimcionarios publicos locais nos mesmos termos acima, corn a exce^ao de que a pessoa
que recebe a vantagem indevida (ou sua promessa) deve ser um funcionario publico
estrangeiro, isto e, um funcionario publico de um pafs estrangeiro ou de uma organizapao
publica intemacional. Nos casos acima, tambem o funcionario publico que aceita ou
solicita a vantagem indevida constitui uma ofensa criminal.

0 Artigo 445-1 do Codigo Penal Frances define o crime de corruppao ativa no setor
privado da seguinte forma:

ual uer essoa ue faz ou aceita fazer sem direito, direta ou mdiretamente,

ofertas. promessas, doa?6es, presentes ou qualquer outra vantagem a essa pessoa
(seja em beneficio dessa pessoa ou cm beneficio de outra pessoa);
induzir essa essoa, que nao e um funcionario publico e que, dentro de sua
atividade profissional/social, tern um cargo administrativo ou trabalha para qualquer
pessoa ou orgamza^ao;
executar ou nao executar (ou por ter executado ou nao executado) um ato de sua
atividade ou ocupa<?ao, ou facilitado por essa atividade ou ocupa?ao, em viola?ao
das obriga?6es legais, contratuais ou profissionais dessa pessoa.

0 Artigo 445-2 do Codigo Penal Frances defme o subomo passive no setor privado nas
mesmas condigoes acima, exceto que, no caso do subomo passivo, o transgressor, que e
uma pessoa privada, solicita ou aceita a vantagem indevida.

2.3.2. Os Artigos 433-1 (2°) e 435-4 do Codigo Penal Frances definem o crime de trafico ativo
de influencia como oferecendo ilegalmente, a qualquer epoca, direta ou indiretamente,
qualquer oferta, promessa, doa?ao, presente ou qualquer outra vantagem para induzir um
beneficiario a abusar de sua influencia real ou suposta para obter distin?oes, emprego,
contratos ou qualquer outra decisao favoravel de uma autoridade publica ou do govemo.
0 artigo 433-1 se refere ao trafico de influencia de fimcionarios publicos estrangeiros,
enquanto no artigo 435-4 do Codigo Penal Frances a pessoa que abusa de seus poderes e
uma pessoa privada. 0 artigo 435-2 ainda pune o fa-afico de influencia por pessoas
privadas. ^--. . -.- -

2. 3.3. Uma mera proposta ou solicita?ao de uma vantagem indevida nas condi^oes acima
constitui um crune de corrup^ao/trafico de influencia, conforme o caso. Em outras
palavras, nao e necessario que a pessoa que solicita a vantagem indevida seja
efetivamente da maneira esperada nem que a vantagem tenha sido efetivamente recebida.
Como principio geral, a inten^ao cormpta deve ser mostrada. No entanto, essa condi^ao
necessaria de conscientizapao em certos cases tern sido deduzida dos fatos que rodeiam
o cenario factual.

2.3.4. As pessoas fisicas e as empresas podem ser processadas pelos crimes de corrup?ao
passiva e ativa descritos acima, podendo estar sujeitas as seguintes multas e senten?as
prisionais: Corrup?ao ati va e passiva de funcionarios locais e estrangeiros: dez anos de
prisao e uma multa de ate EUR 1.000.000 ou duas vezes o produto do crime dele
resultante. Entidades empresariais: uma multa de ate 5 vezes a multa aplicavel a pessoas
fisicas. 0 subomo ativo e passive de uma pessoa fisica pode ser punido por cinco anos
de prisao e uma multa de ate EUR 500.000. Entidades empresariais: uma multa de ate 5
vezes a multa aplicavel a pessoas Hsicas.

Pessoas fisicas e empresas podem ser processadas pelos crimes acima de trafico de
influencia passive e ativo, podendo estar sujeitas as seguintes multas e senten^as
prisionais: Trafico de influencia passivo e ativo de fancionarios locais e estrangeiros: dez
anos de prisao e uma multa de ate EUR 1.000.000 ou duas vezes o produto do crime dele
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resultante. Entidades empresariais: uma multa de ate 5 vezes a multa aplicavel bs pessoas
fisicas. Quando o tt-afico de influencia envolver somente pessoas privadas, as saa?6es
pertinentes sao uma multa de ate EUR 500. 000 ou duas vezes o produto do crime dele
decorrente. Entidades empresariais: uma multa de ate 5 vezes a multa aplicavel as pessoas
fisicas.

Em todos os casos acima, san^oes subsidiarias adicionais podem ser decididas contra
empresas e pessoas fisicas. Para as empresas, elas podem incluir, particularmente, a
obriga?ao de adotar um programa de conformidade, bem como outras san<?6es muito
severas que tenham consequencias imediatas e possivelmente graves para a empresa e
que podem incluir, entre outras coisas, o fechamento do estabelecido dentro do qual o
crime foi cometido e sua exclusao da licita9ao publica.

4.2. A lei francesa nao abre uma exce^ao para pagamentos de facilitayao que sao ilegais e constituem
subomo de acordo corn as disposi^oes francesas aplicaveis.

4.4. Nao ha limites estatutarios nem uma orienta^ao oficial declarando um criterio ou um limite
monetario para vantagens aceitaveis (sejam presentes, despesas de viagem, hospedagem ou
quaisquer outras vantagens). Alem disso, pode ser observado corn base na jurisprudencia
disponivel que o valor da vantagem indevida prometida ou concedida variou bastante de um
processo para outro - passando de algumas centenas de euros para milhoes de euros. Em
consequencia, qualquer vantagem, qualquer que seja seu valor, poderia ser considerada um
subomo se for considerada ter sido concedida corn inten?ao corrupta. As condi?oes estipuladas
nas se?oes acima se aplicam, porem como regra geral, a todas as vantagens - particularmente
presentes - a funcionarios publicos locais ou estrangeiros, devendo permanecer excepcionais e,
em cada caso, estar sujeitas a um exame minucioso, avalia?ao e aprova^ao antes de serem
concedidas. Fmalmente, muitas administra?6es francesas tern adotado regras intemas especificas
que definem as unicas vantagens que podem ser aceitas, devendo a conformidade corn essas regras
sempre ser verificada antes de se estender quaisquer beneficios a funcionarios publicos.

5. 6. De acordo corn a lei francesa, esta se^ao devera se aplicar a todos os fimcionarios publicos e nao
apenas aos estrangeiros.
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APENDICE G

Dis osi oes Anticorru ao na Alemanha

(Veja as se?oes correspondentes da Politica Anticorrup?ao no Exterior)

2.3. Outras Leis Anticorrup^So Aplicaveis

Em geral, a lei penal da Alemanha pune uma pessoa que oferece, promove ou concede urn
beneficio ("propina") a um funcionario ou agente de uma empresa, a um funcionario publico ou
alguem que exer?a funyoes no servipo publico, representantes, a um membro de uma atividade do
service de saude ou a um atleta, mstrutor ou pessoas similares ou arbitro ("pessoa corn uma
fun^ao especifica") se determinadas condi9oes forem atendidas. Inversamente, uma pessoa corn
uma fun?ao especifica, que exigir, permitir que ela mesmo receba uma promessa ou aceite um
beneflcio, tambem e punida. A seguir vamos apenas elaborar uma oferta, promessa ou concessao
de um beneficio. 0 beneflcio nao deve ser concedido a uma pessoa que exer?a uma fan?ao
especifica. E suficiente que o beneficio seja concedido a terceiros.

0 termo beneflcio nao esta defmido no Codigo Penal Alemao (StGB). Em termos gerais, um
beneficio e toda contribui?ao que melhora a situa?ao pessoal do beneficiario. Nao importa se o
beneficio e material (como dinheiro) ou imaterial (como melhores perspectivas de carreu-a) desde
que o beneficiario nao tenha nenhuma reclama?ao sobre o beneficio. Alem disso, deve haver urn
acordo repreensivel entre a parte outorgante e a pessoa que exerce o cargo especifico de que o
beneficio e concedido devido a iim pretenso ato ou omissao. No caso de um funcionario publico,
um acordo repreensivel nao e necessario no mesmo nivel. Para ser visto como um subomo, e
suficiente que haja um acordo de que o beneficio e concedido devido ao exercicio do serviyo do
funcionario publico em geral.

Como uma dura visao geral, a lei alema diferencia cinco tipos de propinas. E proibido subomar
um representante, subomos na pratica comercial, subomar urn funcionario publico, subomar um
membra do serviyo de saude e subomo nos esportes. Em todos os casos, essas ofensas devem ser
punidas corn uma multa ou prisao. Ademais, ha o risco de uma multa administrativa ou ordem de
confisco contra a empresa se um funcionario violar uma lei anticorrup^ao.

2. 3. 1. Esta sujeito a puni?ao subomar um representante (isso inclui, entre outras pessoas, os
membros do parlamento europeu ou do parlamento federal alemao, mas tambem se aplica
a membros dos parlamentos estaduais e mesmo a membros do conselho municipal; os
membros de um orgao legislative estraageiro tamhem estao incluidos). Um beneficio
pode ser justificado se ele for adequado (por exemplo, se aceitar o beneficio estiver de
acordo corn as normas sobre o cargo especifico do representante). Para o subomo estar
sujeito a puni^ao - se o beneficio for injustificado - o subomo tern que ser feito corn
relapao a uma a?ao ou omissao especifica do representante na execu?ao de seu mandate.
Nao e necessario que uma data espedfica ou um voto ja tenha sido fixado. E suficiente
que o subomo seja feito para influenciar o representante de uma certa maneira na
execu(?ao de seu mandate no future.

2.3.2. Tambem esta sujeito a puni^ao subomar am funcionario ou agente de uma empresa se for
corn rela?ao a uma transa^ao comercial e o suborno for feito como uma compensa?ao da
concordancia corn uma preferencia mjusta na compra competitiva de bens ou servi?os
comerciais (tanto na concorrencia domestica como na estrangeira). Tambem e punivel se
o suborno for feito a um fancionario ou agente de uma empresa sem a aprova?ao da
empresa (proprietario) para fazer ou omitir uma a^ao na compra de bens ou serviyos
comerciais se o funcionario ou o agente de uma empresa corn isso violar as obriga9oes
oficiais da empresa. 0 subomo deve ser feito corn rela?ao a um ato ou omissao especifica
no future.

2. 3. 3. Tambem e proibido subomar um funcionario publico (incluindo, entre outros, os
funcionarios da Uniao Europeia), bem como as pessoas que exercem fun^oes especiais
do serviyo publico (como os funcionarios de uma empresa estatal), soldados, juizes ou
arbitros. Em todos os cases, e irrelevante se o subomo for feito para uma pessoa local ou
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estrangeira. 0 subomo deve ser feito corn rela?ao a execupao de um servi?o, mas nao e
necessario que o acordo repreensivel seja feito para um ato especifico. A lei alema e muito
rigorosa nesse sentido, porque ela deve evitar o surgimento de corrupyao no setor publico.
Se o beneficio nao for concedido para um servi?o publico ilegal do funcion&rio publico e
aprovado pelo orgao competente, a concessao desse beneficio pode ser permitida.

2.3.4. Tambem esta sujeito a punipao subomar um membro de um servi90 de saude se for
relacionado a uma pratica profissional e o subomo for feito em compensa^ao por
concordar corn uma preferencia injusta na prescri?ao ou obten?ao de produtos
farmaceuticos, remedies, substSncias, aparelhos medicos ou encaminhamento de
pacientes ou materiais de exame (tanto na concorrencia domestica como na estrangeira).
Um membro de um service de saude e qualquer pessoa que tenha recebido um
treinamento regulamentado pelo Estado, academico ou nao, para o exercicio da profissao
ou ter um titulo profissional (como doutores, dentistas, farmaceuticos ou enfermeiras). 0
subomo deve ser feito corn rela?ao a um ato ou omissao especifica no futuro.

2. 3. 5. Tambem e proibido subomar atletas, tremadores ou arbitros. Uma distm^ao e feita entre
apostas esportivas, fraude e manipula?ao de competi^oes esportivas profissionais. Em
ambos os casos, o subomo deve ser feito corn rela?ao a um ato ou omissao especifica no
future.

. Para realiza?ao de uma fraude cm apostas esportivas, o subomo de um atleta, um
tremador (ou pessoas corn influencia similar sobre os atletas) ou um arbitro deve ser feito
para que a pessoa subomada influencie o curso ou o resultado da uma Competi^ao
Esportiva Organizada (uma competi?ao organizada por uma organiza^ao esportiva
nacional ou mtemacional, cujas regras oficiais devam ser cumpridas) cm favor de seus
adversaries (atletas e treinadores) / de uma maneira irregular (arbitros). A16m disso, o
subomo deve ser feito a fim de que, em consequencia, uma vantagem pecuniaria ilegal
seja obtida atraves de apostas do publico corn rela?ao a competi?ao.

. Para realizayao de uma manipula?ao de competi^oes espordvas profissionais, o subomo
de um atleta, de um treinador (ou pessoas corn uma influencia similar sobre os atletas) ou
de um arbitro deve ser feito para que a pessoa subomada influencie o curso ou o resultado
de uma competi<?ao esportiva profissional de uma maneira anticompetitiva em favor de
seus adversaries / de uma maneu-a irregular.

4.4. Nao ha nenhuma exce?ao para pagamentos para facilita?ao a funcionarios publicos locais dentro
da lei penal alema. Os pagamentos para £aci-lita?ao A funcionarios publicos estrangeiros (corn
exce^ao dos fimcionarios da Uniao Europeia) nao poderao ser vistos como um subomo,
dependendo das circunstancias. Alem disso, os princfpios estipulados nos itens 4. 1 e 4. 3 podem
ser transferidos para a lei penal alema, corn exceiyao de que esses princfpios devem ser observados
nao somente ao se lidar corn funcionarios estrangeiros, mas tambem ao se lidar corn qualquer
representante, funcionario ou agente de uma empresa, bem como as pessoas descritas no item 2.3.3.

5.6. Alem dos princfpios estipulados acima, os gastos em beneficio das pessoas mencionadas no item
2. 3. 3 podem ser aprovados pelo orgao competente antecipadamente ou mediante um relatorio
imediato pelo beneficiario.
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APENDICE H

Dis osi oes Anticorru ao na Italia

(Veja as seyoes correspondentes da Politica Anticorrup^ao no Exterior)

2.3. Outras Leis Anticorrup(ao Aplicaveis

2.3. 1. A lei italiana pune o fimcionario publico que: (i) receber, para si proprio ou em beneficio
de outros, dinheiro ou outras vantagens, ou aceitar uma promessa desse beneficio, para
realizar seus encargos ou exercer seas poderes; (ii) receber uma compensa9ao para si ou
para os outros, na forma de dinheiro ou de outras vantagens nao elegiveis, par praticar ou
ter praticado um ato que esteja cm desacordo corn suas obriga?6es oficiais ou omitu' ou
atrasar um ato de seu proprio escritorio; (iii) atraves de sua influencia, abusar de seu cargo
induzindo alguem a dar ou prometer dinheiro ou outras vantagens indevidas.

2. 3. 2. 0 corruptor tambem esta sujeito a penalidades de acordo corn a lei italiana. 0 subomo e,
de fato. considerado como um "acordo crimmal" entre o Funcionario Publico e o

corruptor, porque ambos obtem vantagens dele.

2. 3. 3. Em cada caso, a ofensa e considerada cometida somente se a promessa de dinheiro ou de
outro beneficio for aceita pelo funcionario publico. Caso contrario, a ofensa criminal e
uma "mstigaiyao para cometer uma corrup^ao".

2.3.4. As penalidades para os crimes supramencionados, tanto para o funcionario publico como
para o corruptor, podem variar do minimo de um ano ao maxima de vinte anos de prisao.

2.3.5. Alem disso, a lei italiana tambem pune o "subomo privado". Esse crime pune: (i) todos
os diretores ou outros cargos altos - mesmo atraves de terceiros - que solicitarem ou
receberem, para si proprios ou em beneficio de outros, dinheiro ou outras vantagens ou
aceitarem uma promessa disso, para cometer ou omitir um ato em viola?ao das obrigayoes
oficiais ou dever de ser leal; (ii) qualquer pessoa que, na sua qualidade de subordinado
das pessoas indicadas no item (i), cometer o mesmo fato descrito acima; (iii) qualquer
pessoa - mesmo atraves de terceiros - que oferecer ou prometer dinheiro ou outras
vantagens as pessoas indicadas nos itens (i) e (ii).

2.3.6. A lei italiana tambem pune a "instiga?ao para cometer subomo privado" em qualquer caso
cm que o pedido, a .oferta oy-a-.promess.a de dinheiro nao for aceito. As penalidades
possfveis para essas ofensas podem variar do minimo de um ano ao maxima de seis anos
de prisao.

2.3.7 Alem disso, para todos esses crimes, as disposi(;6es nao consideram criterios monetarios
nem limites de valor para os beneficios dados aos funcionarios publicos. Portanto, os
crimes de subomo/corrup?ao sao considerados cometidos mesmo se o funcionario
publico receber um beneficio de valor muito pequeno. Isso significa, por outro lado, que,
para o corruptor, mesmo uma quantia muito pequena ou um beneficio de pequeno valor
poderi ser considerado um subomo e, portanto, causar uma responsabilidade criminal.
Nesse aspecto, ajurisprudencia vigente declara que a responsabilidade criminal pode ser
excluida somente quando o beneficio for expressamente desproporcional ao ato que o
funcionario publico devera cometer ou cometeu, nao influenciando, portanto, sua aiyao.

2. 3. 8. A lei italiana tambem estabelece uma ofensa de estrita responsabilidade para as entidades
empresariais, companhias e associayoes, inclusive orgaos nao empresariais, bem como
para entidades publicas que exercem uma atividade comercial, que deixarem de impedir
o subomo ou outros crunes cometidos por seus diretores-gerentes e outros cargos
elevados, funcionarios e terceiros, no interesse/vantagem da entidade.

4.4. As disposi9oes da lei italiana nao consideram nenhum limite monetario nem de valor para os
beneficios dados a funcionarios publicos.
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5.6.

Alem disso, nao ha nenhuma exce9ao para pagamentos de facilita^ao e mesmo uma quantia muito
pequena de dinheiro ou um beneficio de pequeno valor podera ser considerado um subomo e levar
a uma responsabilidade criminal do corruptor.

Nao obstante, alguns limites monetarios para beneficios que possam ser concedidos aos
fancionarios publicos sao estipulados par determinadas nonnas setoriais/nao criminais.

For exemplo, o artigo 4 do "Codigo de conduta dos funcionarios publicos" regula o recebimento
de presentes e beneficios pelos funcionarios publicos. Ele declara que os funcionarios publicos
nao devem solicitar nem aliciar presentes ou beneficios, estando proibidos de receber qualquer
beneficio, mesmo de pequeno valor, e caso ele seja dado como compensa?ao por aqueles que tern
interesse nos seus deveres, os funcionarios publicos so podem aceitar presentes/beneficios
ocasionais de pequeno valor. De fato, de acordo corn o paragrafo 5, artigo 4, do Codigo, o valor
de um beneficio e considerado "pequeno" quando nao ultrapassar EUR 150, considerando que os
codigos de conduta das administra?6es publicas isoladas podem considerar mesmo os limites mais
baixos.

No entanto, deve ser enfatizado que os limites monetarios ou do valor fomecidos par normas
setoriais/nao criminais nao excluem automaticamente a responsabilidade criminal para os crimes
de subomo/corrup?ao.

De acordo corn a lei italiana, esta se<?ao devera se aplicar a todos os funcionarios publicos e nao
apenas aos estrangeiros. For exemplo, a policia aduaneira local, & policia local e mesmo aos
policiais de transito.
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APENDICE I

Dis osi oes Anticorru ao no Mexico

CVeja as se^oes correspondentes da Poh'tica Anticorrup^ao no Exterior)

2.3. Outras Leis Anticorrup^ao Aplicaveis

2. 3. 1. Lei Geral das Responsabilidades Administravas

Depois de uma serie de reformas constitucionais cm 2015, bem como da cria?ao e da reforma de
varias leis em 2016, o Mexico criou a estrutura institucional necessaria para as opera?oes de um
Sistema Nacional Anticorrup?ao.

Entre essas novas leis, a Lei Geral de Responsabilidades Administrativas - "LGRA" foi
promulgada, a qual estabelece responsabilidades administrativas, obriga^oes e san^oes para a
pratica de atos de corrup?ao e outras condutas correlatas, tanto para entidades publicas como
privadas.

Para as entidades privadas e pessoas fisicas, a LGRA pime a pratica de "grandes ofensas", as quais
incluem: suborno, participa(So ilegal em licita?oes publicas, trafico de influencia, uso de
informa?oes falsas ou alteradas, conluio, uso ilegal de recursos publicos e contratayao Uegal
de ex-funcionarios do governo.

De acordo corn a LGRA, qualquer pessoa que prometer, oferecer ou proporcionar qualquer
beneficio indevido a urn ou mais funcionarios publicos, du-etamente ou por meio de terceiros, cm
troca desse funcionario publico realizar ou deixar de realizar uma atividade relacionada as suas
fun?oes publicas, ou as de outro funcionario publico, ou abusar de sua real ou suposta influencia
a fun de obter ou manter um beneficio indevido, para si mesmo ou para terceiros, independente da
aceita^ao do beneficio ou do resultado, sera responsabilizado por suborno.

As possiveis san?6es admini strati vas para maiores ofensas incluem:
a. Multas.
b. Desqualifica^ao temporaria para participar de aquisi?6es, arrendamentos, servi?os publicos

ou obras publicas, de tres meses at6 dez anos.
c. Indemzayao por danos e perda de lucres para o tesouro publico.
d. Penalidades exclusivamente para entidades empresariais: suspensao de todas as atividades

por tres meses e atfc-tres anos; e dissolu9ao e liquida?ao da empresa em casos
particularmente graves.

Em temos da LGRA, ao determinar a responsabilidade de uma entidade privada por ofensas mais
graves, o juiz devera levar em considera?ao se a empresa tern uma politica de integridade cm vigor.
Essa politica devera ter pelo menos os seguintes elementos:
a. Um manual organizacional detalhando as fun?oes e responsabilidades de cada area e

especificando as diferentes cadeias de comando dentro da estrutura.
b. Um codigo de conduta devidamente publicado e socializado entre todos os membros da

organiza?ao, corn sistemas e mecanismos reais para aplicayao.
c. Sistemas adequados para controle, vigilancia e auditoria, examinando a conformidade corn

as normas de integridade cm todas as organiza?6es de vez cm quando.
d. Sistemas extemos e intemos adequados de relatorios, bem como processos disciplinares e

consequencias concretas para sancionar condutas contrarias as normas intemas e a
legisla?ao nacional.

e. Sistemas e processes de treinamento cm assuntos de conformidade e anticorrup?ao.
f. Politicas de recursos humanos para reduzir o risco de condutas ilegais.
g. Mecanismos para assegurar a transparencia e a publicidade dos interesses da empresa.

2. 3.2. Codigo Penal Federal
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4.4.

5.6.

0 Titulo Dez do Codigo Penal Federal - "FCC" se refere a "crimes por atos de corrup^ao", os quais
principalmente se aplicam a funcionarios publicos, nao obstante determinas disposi?oes aplicaveis
a pessoas fisicas nao devam ser ignoradas.

Em termos do FCC, uma pessoa que atua como uma contratada govemamental podera ser punida
corn ate nove anos de prisao se ela gerar ou usar informa?oes falsas ou alteradas corn rela^ao
aos seus beneficios e/ou desempenho ou ocultar essas informaiyoes das autoridades.

Alem disso, o FCC tambem pune o trafico de influencia corn ate seis anos de prisao para qualquer
pessoa que nao esteja legalmente autorizada a participar de um negocio publico, mas reclama ter
influencia sobre os tomadores de decisao e oferece essa influencia em troca da obten(;ao de um
beneficio para si proprio e/ou para terceiros.

Alem do mais, o FCC pune o suborno de funcionarios nacionais e/ou estrangeiros corn ate
quatorze anos de prisao. Nos cases graves, o juiz pode tambem declarar a suspensao temporaria
ou a dissolu?ao de uma empresa, considerando o grau de conhecimento e/ou envolvimento dos
orgaos administrativos da empresa, os danos causados e os beneficios obtidos.

As defini^oes de funcionarios nacionais e estrangeiros sao amplamente feitas para incluir
qualquer pessoa que trabalhe para o govemo, para orgaos publicos, entidades estaduais produtivas,
orgaos constitucionalmente autonomos, Congresso, Judiciario e/ou qualquer pessoa que lide corn
recursos federals. Para funcionarios estrangeiros, o FCC tambem mclui na sua defmii;ao os agentes
de organiza?oes intemacionais.

Nao ha nenhuma exce^ao para pagamentos de facilitayao a funcionarios publicos dentro das leis
mexicanas nem nenhum limite monetario nem de valor para presentes ou beneficios dados a
funcionarios publicos. Muito embora determinados presentes de baixo valor possam ser
considerados comuns, nesta ocasiao e ate um posterior desenvolvimento da LGRA em pratica, e
melhor evitar presentes a funcionarios publicos.

De acordo corn a lei mexicana, esta se<?ao devera se aplicar a todos os funcionarios publicos,
inclusive os nacionais.
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APENDICE J

Dis osi oes Anticorru ao nas Fili inas

(Veja as seyoes correspondentcs da Polftica Anticorrup^ao no Exterior)

2.3. Outras Leis Anticorrup^So Aplicaveis

As leis preven?ao ao subomo e Anticorrup?ao das Filipmas geralmente profbem que sejam dados
presentes ou qualquer coisa de valor aos funcionariospublicosdas Filipinas. Os pagamentos para facilita^So
sao proibidos'de acordo corn as leis preven?ao ao subomo e Anticorrup?ao das Filipinas.

0 Codigo Penal Revisado das Filipinas penaliza o Subomo Direto e o Subomo Indireto. 0 Subomo
Direto e cometido por urn funcionario publico que recebe urn presente, direta ou mdiretamente, para (a)
cometer urn crime ou um ato injusto; ou (b) deixar de cumprir seu dever oficial. 0 Subomo Indireto 6
cometido por urn funcionario publico que aceita urn presente que Ihe e dado em virtude de seu cargo. A
pessoa que da o presente a esse funcionario publico nessas circunstancias e responsavel pelo crime de
Corrup?ao de Funcionarios Publicos.

0 Decreto Presidencial n° 46 (Dar Presentes em qualquer Ocasiao) pune o ato de dar urn presente
a urn fimcionario publico em qualquer ocasiao, inclusive no Natal, quando esse presente e dado em virtude
do cargo do funcionario publico.

A Lei da Republica n° 6713 (0 Codigo de Conduta e as Normas Tecnicas para Autoridades e
Funcionarios Publicos) profbe que urn funciondrio publico solicite ou aceite, direta ou mdiretamente, um
presente de qualquer pessoa (a)'no curso de suas funeoes oficiais; ou (b) corn rela?ao a qualquer opera?ao
ou transayao sendo regulamentada por seu departamento.

A Lei da Republica n° 3019 (A Lei Anticorrup^ao e Praticas de Corrup?ao) proi'be, entre outras
coisas, dar urn presente a urn agente publico (a) corn rela?ao a urn contrato ou transa9ao do govemo cm que
ele devera intervir; ou (b) em troca de ajuda para obten?ao de urn alvara ou licenya do govemo.

4.4. Gastos Permissiveis nas Filipinas

Considerando as amplas disposi?6es das leis preven?ao ao subomo e anticormp^ao das Filipinas,
nao e recomendado dar presentes nem nada de valor a funcionarios publicos das Filipinas.

Algumas leis anticop-. upyao trazem exce?oes para presentes permissiveis a funcionarios puhlifos
(ou seja, a Lei da Republica n° 6713 e a Lei da Republica n° 3019), tais como presentes nao solicitados de
valor pequeno ou insignificante que nao forem (a) dados cm troca de urn favor; (b) dados depois que uma
transa?ao for concluida; ou (c) dados como urn sinal comum de gratidao ou amizade de acordo corn os
costumes locals. Quanta a ser urn presente de urn valor nominal dependera das cu-cunstancias de each caso,
levando em conta o salario do funcionario publico, a frequencia do presente, a expectativa de beneflcios e
outros fatores similares. Note, no entanto, que essas exce?oes nao sao reconhecidas sob as outras leis
anticorrup?ao, nao podendo ser invocadas como uma defesa cm urn processo nos termos dessas leis.

Urn presente nao devera ser dado diretamente a urn funcionario publico, mas deve ser direcionado
para o govemo, agenda, departamento, orgao ou entidade que emprega o funcionario publico. Em todas
essas circunstancias, uma aprovayao previa, por escrito, do Diretor de Coaformidade deve ser obtida
de acordo corn a Se^ao 5.

5.6. Nao Aplicavel.
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APENDICE K

Dis osi oes Anticorru ao na Polonia

(Veja as seyoes correspondentes da Politica Anticorrupyao no Exterior)

2.3. Outras Leis Anticorrup^So Aplicaveis

0 Codigo Penal da Polonia ("PCC") e a jurisprudencia basica que lida corn corrup?ao. 0 PCC e a
estrutura legal mais ampla para casos de subomo/corrup?ao.

0 subomo de funcionarios publicos e proibido pelo PCC.

De acordo corn o PCC, nao e apenas proibido subomar os funcionarios publicos, mas tamb6m
oferecer e aceitar um subomo em urn setor privado. De acordo corn o PCC, sob circunstancias
especificas e proibido oferecer qualquer tipo de beneficio a pessoas que exercem cargos. emuma
empresa ou cm outras organiza?oes privadas. Alem disso, 6 proibido que esse beneficio seja aceito
por uma pessoa que exerya urn cargo na empresa ou cm outras organiza^oes privadas.

De acordo corn a lei polonesa, qualquer tipo de beneficio pode ser tratado como urn subomo. 0
beneficio pode ser uma vantagem materiai (como urn carro) ou pessoal (como uma promo?ao).
Ele pode ser dado diretamente a urn funcionario publico, bem como indiretamente a terceu-os,
como, por exemplo, um familiar de um funcionario publico.

0 beneflcio e tudo o que trouxer qualquer vantagem para o beneficiario. 0 beneficio inclui uma
vantagem atual e futura. Ele pode ser dado na forma de urn emprestimo cobertura de d6bito,
desconto, viagem a servi?o (em particular, voos na classe comercial, hospedagem em urn hotel de
luxo acompanhado por conjugesisem liga?ao corn o relacionamento comercial), uma doa?ao para
cmdade ou ajuda na obten?io de trabalho (isto e, para familiares/amigos). E tambem proibido
submeter promessas de beneflcios em troca de urn determinado ato de urn funcionario publico.

4.4. De acordo corn a lei polonesa, nao e admissfvel oferecer a urn ftmcionario publico qualquer tipo
de vantagem destinada a atrair sua postura mais favorivel. Qualquer ato de subomo pode resultar
cm uma responsabilidade criminal. No entanto, qualquer tipo de comportamento gentil e
admissivel e excluido do escopo do termo "beneficio". Esse comportamento e tambem permitido
em ocasioes especiais quando dar urn presente e comum e fazer o conto-ario pode ser considerado
inapropriado (por exemplo. Natal, dia do nome, etc. ). 0 disposto nessas exce9oes deveraser
estendido. a familia ou aos amigos do funcionario publico. Em geral, uma forma admssivel de..
presentes seria produtos de valor limitado, como flores, chocolates, calendarios ou canetas (isto 6,
se voce puder oferecer uma caneta, mas nao uma caneta corn um diamante).

5.6. De acordo corn a lei polonesa, nao ha nenhuma obrigapao especifica de se informar a entidade que
emprega o funcionario publico os pagamentos aprovados que ele/ela recebeu.
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