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Responsável Funcional:
O responsável pela atualização desta política é o Gerente de Auditoria Interna.
Vigência:
Vigora a partir de 07/12/2018.
Companhia Aberta
CNPJ n° 61.079.117/0001-05
NIRE 35 3000 25 270
Abrangência

Esta Política aplica-se à Alpargatas S.A (“Companhia” ou “Alpargatas”), seus administradores e
empregados, bem como a terceiros que eventualmente venham a ser contratados pela Alpargatas e
que a representem nas atividades aqui referidas. Todas essas pessoas, independentemente de nível
hierárquico e função exercida, deverão obrigatoriamente aderir formalmente a presente Política, bem
como disseminá-la, e respeitar as exigências estabelecidas neste documento.
As sociedades controladas pela Alpargatas devem espelhar os princípios desta Política em seus
respectivos normativos de prevenção à corrupção, respeitadas eventuais peculiaridades
procedimentais de gestão e o nível de complexidade de suas operações. As sociedades controladas
que não possuam normativos para a finalidade desta Política devem seguir os termos aqui previstos,
observadas as suas respectivas estruturas de gestão.
Objetivo
Esta Política estabelece as principais regras a serem observadas no relacionamento da Alpargatas
com Agentes Públicos (i) no exercício das atividades de relações governamentais, conforme definidas
no item 1 abaixo e (ii) na contratação de produtos e serviços por órgãos governamentais e empresas
integrantes da administração pública direta e indireta, visando garantir a atuação dos
administradores (incluindo-se no conceito de administradores os integrantes dos Comitês de
Assessoramento da Companhia, estatutários ou não) e empregados de forma ética e transparente,
bem como prevenir e combater fraudes.
Aprovações
Nome:
Cargo:
Roberto Cesar Guindalini
Gerente de Auditoria Interna
Fernando Pereira Gaspar
Controller
Adalberto Fernandes Granjo
Diretor Executivo Jurídico
Conselho de Administração de 07.12.2018

Id:
guinda
fgaspar
granjo

Elaboração
Nome:
Mariana França Barbosa

Cargo:
Coordenadora de Riscos e Compliance
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Descrição
1.

DEFINIÇÕES

1.1

Agente Público: é toda pessoal natural que exerce, ainda que transitoriamente, com ou sem
remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de
investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgãos governamentais e
empresas integrantes da administração pública direta e indireta, inclusive agências
reguladoras, poderes legislativo, executivo ou judiciário, em qualquer país.

1.2

Agente Público com Funções Relevantes: Agentes Públicos integrantes do Poder
Executivo, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo e do Ministério Público que exerçam, no
Brasil e no exterior, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, quais sejam: I - os
detentores de mandatos eletivos dos Poderes Executivo e Legislativo; II - os ocupantes de
cargo no Poder Executivo da União, Estados e Municípios: a) de Ministro de Estado ou
equiparado; b) de natureza especial (comissionados) de alta hierarquia aptos a tomar
decisões (p.ex. Presidentes, Secretários e equivalentes); c) de Presidente, Vice-Presidente e
Diretor, ou equivalentes, de autarquias (excetuando aquelas com função regulatória, de
supervisão ou fiscalização), fundações públicas, empresas públicas ou sociedades de
economia mista; III - os membros e presidentes do Tribunal de Contas da União, dos
tribunais de contas e conselhos de contas estaduais, distritais e municipais; IV - os membros
do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República, o ProcuradorGeral do Trabalho, o Procurador-Geral da Justiça Militar, os Subprocuradores-Gerais da
República e os Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal; e V - o
presidente e conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, os ministros dos tribunais
superiores (Supremo Tribunal Federal - STF, Superior Tribunal de Justiça - STJ, Tribunal
Superior do Trabalho - TST, Tribunal Superior Eleitoral – TSE, Superior Tribunal Militar – STM,
Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Conselho da Justiça Federal), os
desembargadores dos Tribunais Federais, Tribunais Estaduais e do Distrito Federal e
Territórios e dos Tribunais Regionais Eleitorais.

1.3

Corrupção: toda e qualquer ação, de forma direta ou indireta, culposa ou dolosa, que
implique sugestão, oferta, promessa, concessão (forma ativa) ou solicitação, exigência,
aceitação ou recebimento (forma passiva), de vantagens indevidas, de natureza financeira ou
não, tais como: suborno ou propina, tráfico de influência e favorecimentos; em troca de
realização ou omissão de atos ou de facilitação de negócios, operações ou atividades para a
Alpargatas ou visando benefícios para os empregados ou administradores ou, ainda, para
terceiros. Também é corrupção qualquer ato de: (i) aprovação, cooperação, omissão, ou
transmissão de instruções para a realização do suborno ou recebimento de seu benefício,
desde que com conhecimento da ilicitude do pagamento ou recebimento do benefício; e (ii)
transação com faturas ou outros recebíveis com finalidade de realizar suborno ou encobri-lo.

1.4

Leis Anticorrupção: significa a Lei Federal nº 12.846/13, conforme regulada pelo Decreto
Federal nº 8.420/2015 e, conforme aplicável, a Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade
Administrativa) e Lei nº 8.666/1993 (Lei de Licitações).

1.5

Procedimento licitatório: procedimento administrativo para seleção de proposta de
contratação mais vantajosa para o órgão ou entidade pública, com critérios predeterminados.
São modalidades de procedimento licitatório: concorrência, tomada de preços, leilão, pregão,
convite, e procedimento de “request for proposal” e “request for information”.

2.

PREVENÇÃO E COMBATE À CORRUPÇÃO PÚBLICA
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2.1

Relacionamentos: o relacionamento da Alpargatas com Terceiros deve ser pautado nas
seguintes diretrizes:
i. inclusão de cláusula anticorrupção nos contratos firmados pela Alpargatas, bem como de
rescisão em casos de suspeita de atos de Corrupção;

2.2

Diligência: a Alpargatas deve adotar procedimentos de diligência em todas as jurisdições em
que atua, observando:
i. inclusão de cláusulas em contratos que mantenham a Alpargatas indene, pela parte
contrária, por violações à lei, incluindo às Leis Anticorrupção, e que disponham sobre a
responsabilização pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou
estrangeira;
ii. realização, no curso das operações de fusões e aquisições, de due diligence voltada à
identificação de indícios de Corrupção;
iii. nos casos de fornecedores sem contrato, o fornecedor deve assinar um termo de adesão a
esta política ou a inclusão de cláusula em eventual proposta comercial.

2.3

Avaliação de Riscos e Monitoramento: os administradores e empregados da Alpargatas
devem avaliar os riscos relacionados aos temas desta Política, auxiliados pela área de Riscos
e Compliance, observando a Política de Gerenciamento de Riscos. As avaliações de riscos
devem levar em consideração aspectos relacionados às interações com o setor público, além
da natureza da transação.

3.

DESCRIÇÃO DA POLÍTICA

3.1

REGRAS GERAIS PARA O RELACIONAMENTO COM AGENTES PÚBLICOS E PARA AS
ATIVIDADES DE RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS
As regras gerais que devem ser observadas pelos administradores e empregados da
Alpargatas em qualquer tipo de relacionamento com Agentes Públicos, no Brasil e no exterior,
incluindo seus assessores, diretamente ou por meio de terceiros que venham a ser
contratados pela Alpargatas, ou que a representem, independentemente da finalidade, são as
seguintes:
i. O relacionamento e a interação com quaisquer Agentes Públicos devem ser éticos e
transparentes, respeitando as normas que regem a administração pública, as leis e
regulamentos vigentes, incluindo as Leis Anticorrupção, e os princípios estabelecidos no
Código de Conduta e Ética da Alpargatas, tais como a legalidade, a moralidade e a
probidade administrativa;
ii. Não é permitido interferir ou dificultar a fiscalização ou investigação por parte de
quaisquer órgãos públicos, fiscalizatórios ou regulatórios;
iii. Não é permitido o oferecimento, a promessa, a entrega ou a aceitação, diretamente ou por
meio de terceiros, de benefícios econômicos ou de vantagens indevidas de qualquer
gênero a Agentes Públicos como forma de facilitar negócios, omitir atos ou obter
benefícios, ainda que indiretos, para a Alpargatas, tais como a obtenção de autorizações,
licenças, permissões e certidões;

iv. Não é permitido praticar ou contribuir para a prática de atos que possam ser considerados
lesivos à administração pública ou para obtenção de alguma vantagem indevida à
Companhia;
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v. A Alpargatas não deve permitir, após tomar conhecimento da conduta, que qualquer
Agente Público receba, ofereça ou solicite suborno, propina, pagamentos para facilitação
ou outros pagamentos ilícitos da Alpargatas ou de Terceiros. Os administradores,
empregados ou prestadores de serviços da Alpargatas que tomarem conhecimento de
evento que levante suspeita de quaisquer das condutas mencionadas, deverão reportar o
evento para a Comissão de Ética ou ao canal de denúncias para investigação e apuração
das medidas cabíveis, inclusive término do relacionamento com o Agente Público e
denúncia aos órgãos aplicáveis. Em evento de omissão pelo administrador, empregado ou
prestador de serviços da Alpargatas, este estará sujeito às penalidades previstas nesta
Política.
vi. Os administradores, empregados e prestadores de serviços da Alpargatas têm obrigação
de selecionar com diligência todos os Agentes Públicos com quem a Companhia
desenvolver qualquer espécie de relacionamento, os quais devem cumprir a legislação e
regulamentação aplicáveis, inclusive as Leis Anticorrupção e os normativos de compliance
da Alpargatas.
vii. As atividades de relações governamentais deverão ser exercidas de forma isenta e
independente, sem apego a ideologias políticas ou partidárias, visando exclusivamente a
defesa dos legítimos interesses da Alpargatas; e
viii. No fornecimento de pareceres técnicos, esclarecimentos, sugestões e informações a
Agentes Públicos, todo o conteúdo deverá ser íntegro, autêntico e atualizado, não sendo
permitido o falseamento de fatos, dados e argumentos.
ix. É permitida a promoção e o financiamento de projetos filantrópicos, educacionais,
artísticos, de saúde, culturais, sociais e ambientais.
4.

REGISTRO DAS INTERAÇÕES

4.1

Será obrigatório a todos os administradores e empregados da Alpargatas o registro das
seguintes interações:
i. Atividades de relações governamentais mantidas com Agentes Públicos com Funções
Relevantes, ou seus assessores, realizadas diretamente ou por terceiros contratados pela
Alpargatas, ativas ou passivas, com uma ou mais pessoas; e
ii. Interações mantidas com Agentes Públicos com Funções Relevantes por empregados da
Área Jurídica com finalidades de atividades de relações governamentais, distintas,
portanto, da usual atuação na defesa dos interesses da Companhia nos processos judiciais
e administrativos. (exemplos: alvará de renovação de incentivo fiscal)

4.2

O registro referido neste item deverá ser realizado pelo próprio administrador e/ou
empregado da Alpargatas e/ou terceiro, que deverá encaminhar em até 30 (trinta) dias
corridos contados da data da interação mensagem de e-mail para Área de Riscos e
Compliance, no formato do Anexo I a esta Política, contendo as seguintes informações: a
data, o local da interação, o meio utilizado (presencial ou remoto), a pessoa com quem
interagiu, o motivo da interação, os temas abordados, a eventual providência adotada e o
eventual resultado alcançado com a interação.

4.3

A Área de Riscos e Compliance será responsável por recepcionar e administrar as informações
constantes do registro realizado pelos administradores e empregados da Alpargatas e/ou
terceiros, reportando os dados e as situações que entender necessárias para a Comissão de
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Ética, para adoção das providências eventualmente necessárias, devendo ser preservado o
sigilo das informações fornecidas.
Após análise da Área de Riscos e Compliance, caso se conclua que o formulário de registro de
interação tenha sido preenchido de forma incompleta ou incorreta, será devolvido para
regularização do remetente.
4.4

Estarão dispensadas do registro:
i. as interações de cunho exclusivamente comercial ou de condução de negócios;](exemplos:
licitação, fiscalização e outros)
ii. as interações relacionadas às atividades rotineiras e operacionais da Alpargatas, tais como
aquelas atividades tipicamente administrativas (exemplos: registros, obtenção de alvarás,
licenças e outros);
iii. as interações com Agentes Públicos integrantes do Poder Judiciário na defesa dos
interesses legítimos da Companhia; e
iv. as interações com outros Agentes Públicos que não se enquadrem na definição de Agentes
Públicos com Funções Relevantes.

5.

REPRESENTAÇÃO DA ALPARGATAS NO RELACIONAMENTO COM AGENTES PÚBLICOS
COM FUNÇÕES RELEVANTES
Nas interações presenciais com Agentes Públicos com Funções Relevantes ou seus
assessores, que deverão ser agendadas de forma prévia e institucional, a Alpargatas deverá
ser representada por no mínimo 2 (dois) empregados ou administradores. Estão excetuadas
desta regra:
i. As interações de cunho estritamente jurídico mantidas com Agentes Públicos com Funções
Relevantes do Poder Judiciário e do Ministério Público, com a finalidade de
acompanhamento e atuação em processos judiciais em que a Alpargatas seja parte ou em
causas que sejam do interesse da Alpargatas, tais como audiências de conciliação,
mediação ou instrução, depoimentos, produção de provas, inspeções judiciais, sessões de
julgamentos, despachos, negociações para realizações de mutirões dentre outras; e
ii. Em casos específicos para um Diretor Estatutário, em situações em que exista exiguidade
de tempo para agendamento de reunião, ou urgência, o que também não o eximirá da
obrigação de preenchimento do formulário.
Nas interações presenciais em que a Alpargatas for representada por mais de 1 (um)
empregado ou administrador e cujo registro for obrigatório, deverá ser realizado apenas 1
(um) registro, na forma do item 4, acima.

6.

REGRAS PARA CONTRATAÇÃO

6.1

ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS
PÚBLICA

E EMPRESAS INTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO

i. Não é permitida a participação da Alpargatas em Procedimentos Licitatórios.
ii. Eventual contratação (venda ou compra) de produtos e serviços com órgãos
governamentais e empresas integrantes da administração pública direta e indireta deverá
ser previamente aprovada pela Comissão de Ética da Companhia.
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6.2

AGENTES PÚBLICOS OU EX-AGENTES PÚBLICOS
A contratação de Agentes Públicos, ex-Agentes Públicos ou parentes de Agentes Públicos
pela Alpargatas deve observar os mesmos critérios de seleção e contratação adotados pela
Alpargatas para candidatos em geral, sem qualquer tipo de privilégio ou benefício,
respeitando as determinações da política de Contratação de Pessoal.

7.

BRINDES E CORTESIAS
No oferecimento e no recebimento de cortesias, convites para eventos técnicos e não
técnicos, almoços e jantares, dentre outros, para Agentes Públicos ou recebidos desses,
deverão ser observadas as seguintes disposições:
i. É vedada a oferta e o recebimento de cortesias em dinheiro (qualquer valor) ou
equivalente (ex.: cartões de presente ou pré-pagos), independentemente do ofertante ou
destinatário da oferta;
ii. É vedado ofertar a ou receber de Agentes Públicos, de forma direta ou indireta, cortesias
de qualquer natureza com a finalidade de influenciar decisões, facilitar negócios que
originalmente não seriam realizados, ou visando obter vantagens indevidas (financeiras ou
não) para si, para terceiros ou para a Alpargatas. A oferta de brindes e/ou cortesias
materiais a Agentes Públicos deve, cumulativamente: (a) estar vinculada a ações
institucionais ou de relacionamento da Alpargatas, (b) estar limitada, individualmente, a
R$ 400,00 por Agente Público no Brasil e a US$100,00 no exterior ou, ainda, que não
possua valor comercial, (c) ser destinada a um público amplo ou a determinada categoria
de pessoas na qual o beneficiário da cortesia se encontra; (d) o intervalo mínimo no caso
de oferta de brindes a Agentes Públicos deve ser de 12 meses para a próxima distribuição.
iii. No recebimento de brindes e/ou cortesias materiais oferecidos por Agentes Públicos a
administradores ou empregados da Alpargatas, deverá ser observado o limite individual de
R$ 400,00 no Brasil e US$100,00 no exterior. Brindes que representem valor superior ao
mencionado neste devem ser devolvidos. Caso a recusa de um brinde cause grande
constrangimento, possa ser vista como uma afronta ou não seja realmente possível
devolvê-lo, o administrador ou empregado deve: (i) agradecer formalmente e informar ao
ofertante sobre a determinação de compliance que o obriga a doar o brinde; e (ii) reportar
o ocorrido à Comissão de Ética, a qual deverá deliberar sobre a doação do brinde;
iv. É vedada aos administradores e empregados da Alpargatas a oferta a Agentes Públicos de
convites de eventos culturais ou esportivos patrocinados ou apoiados pela Alpargatas.
Referida vedação não será aplicável desde que (i) o evento patrocinado pela Companhia
não guarde relação com a atividade do Agente Público em questão; (ii) não represente
nem aparente alguma suspeição ou improbidade; e (iii) não ocorra com frequência
desarrazoada;
v. O recebimento, por administradores e empregados da Alpargatas, de convites de eventos
culturais ou esportivos oferecidos por Agentes Públicos é permitido desde,
cumulativamente: (i) seja compatível com a função do convidado; (ii) o recebimento não
possa aparentar alguma suspeição ou improbidade; (iii) não ocorra com frequência
desarrazoada; e (iv) caso exista comercialização de ingressos/convites, o respectivo valor
não supere R$ 400,00;
vi. É permitida a oferta a Agentes Públicos de convites para eventos protocolares e técnicos
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patrocinados ou apoiados pela Companhia desde que, cumulativamente: (i) não
represente nem aparente alguma suspeição ou improbidade; e (ii) não ocorra com
frequência desarrazoada;
vii. O recebimento, por administradores e empregados da Alpargatas, de convites para
eventos protocolares e técnicos oferecidos por Agentes Públicos é permitido desde que,
cumulativamente: (i) o recebimento não possa aparentar alguma suspeição ou
improbidade; (ii) não ocorra com frequência desarrazoada; e (iii) caso exista
comercialização de ingressos/convites, o respectivo valor não supere R$400,00;
viii. É permitido aos administradores e empregados da Alpargatas ofertar hospitalidades (p.ex.
passagens aéreas, transporte, hospedagem, etc.) a Agentes Públicos, apenas se
vinculadas a eventos protocolares e técnicos patrocinados ou apoiados pela Companhia e
desde que, cumulativamente: (i) em condições similares àquelas usualmente praticadas na
Alpargatas; (ii) não represente nem aparente alguma suspeição ou improbidade; e (iii)
não ocorra com frequência desarrazoada;
ix. É permitida a oferta e o recebimento de convites para almoços e jantares, desde que: (i)
com o objetivo de manter relacionamento institucional com o destinatário dos convites; (ii)
compatível com o cargo/função do ofertante/destinatário do convite; (iii) o custo não
supere o valor estabelecido na Política Interna de Viagens Nacionais e Internacionais; e
(iv) haja cautela nas despesas e no local (observando se ele é adequado para o público
envolvido);
x. É vedada a contribuição financeira da Companhia e de suas subsidiárias para candidatos a
cargos públicos e partidos políticos, em ano eleitoral ou não; e
xi. Aplica-se a mesma vedação do item 7, “x” acima aos administradores da Companhia (e
suas subsidiárias) e respectivos cônjuges, exceto se (i) a contribuição financeira não
representar nem aparentar o oferecimento, a promessa, a entrega ou a aceitação de
benefícios econômicos ou de vantagens indevidas de qualquer gênero como forma de
facilitar negócios, omitir atos ou obter benefícios indevidos, ainda que indiretos, para a
Alpargatas, e (ii) a contribuição financeira observar todas as normas, leis e regulamentos
vigentes, incluindo as Leis Anticorrupção, e os princípios estabelecidos no Código de
Conduta e Ética da Alpargatas.
xii. Para os casos indicados nos item (ii), item (iv), item (vii) e item (ix) deve ser aprovado
previamente pelo Diretor e, caso envolva Diretor, por nível hierárquico superior.
8.

COMPROMETIMENTO DA ALTA ADMINISTRAÇÃO, COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO
A Alpargatas realizará treinamentos da administração e de empregados com objetivo de
educar e conscientizá-los sobre as práticas de prevenção à Corrupção.

9.

RESPONSABILIDADES

9.1

Administradores e Empregados da Alpargatas
i. Conhecer e seguir as diretrizes desta Política no relacionamento com Agentes Públicos e
em qualquer contratação com órgãos governamentais ou empresas integrantes da
administração pública direta e indireta; e
ii. Fiscalizar e informar a Comissão de Ética sobre qualquer violação e suspeita de violação a
esta Política, assim como colaborar com as investigações internas nos casos de denúncia
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de Corrupção.
9.2

Área de Riscos e Compliance
i. Orientar as diversas áreas da Alpargatas no relacionamento e na interação com órgãos
governamentais, empresas integrantes da administração pública direta e indireta e
Agentes Públicos em geral; e
ii. Centralizar o registro das interações com Agentes Públicos, reportando os dados e as
situações que entender necessárias para a Comissão de Ética.

9.3

Diretoria Jurídica
i. Interpretar legislações vigentes e suas eventuais alterações relacionadas a esta Política
para subsidiar as demais áreas da Alpargatas, quando solicitado, auxiliando na atualização
desta Política e de seus anexos;
ii. Esclarecer as dúvidas jurídicas relativas ao assunto;
iii. Centralizar as interações de cunho jurídico, estratégicas ou rotineiras, com Agentes
Públicos do Poder Judiciário. Tais interações também poderão ser conduzidas por (i) áreas
que, de forma acordada com a Diretoria Jurídica, tenham dentre suas funções a interação
com o Poder Judiciário e (ii) quem tiver a atividade delegada e autorizada pela Alpargatas,
a exemplo dos advogados que possuam procuração ad judicia; e
iv. Disseminar as regras e normas descritas nesta Política em interações com Agentes
Públicos quando julgar necessário.

9.4

Auditoria Interna
Monitorar, identificar e analisar indícios ou suspeitas de fraudes, apurar as responsabilidades
e submeter as ocorrências apuradas para análise e decisão das alçadas competentes.

9.5

Comissão de Ética
i. Analisar as informações enviadas pela Área de Riscos e Compliance referentes aos
registros de interações recebidos, e, eventualmente, adotar as providências necessárias; e
ii. Avaliar as denúncias recebidas e propor, conforme o caso, as devidas sanções, exceto em
casos envolvendo membros da própria comissão ou da Diretoria, os quais serão analisados
pelo Conselho de Administração da Companhia.

9.6

Conselho de Administração
Aprova as diretrizes desta Política.

10.

CANAIS DE DENÚNCIA
As dúvidas, suspeitas ou evidências de fraudes e ilícitos no âmbito desta Política devem ser
reportadas diretamente ao canal específico para recebimento de denúncias o AlpaEscuta,
por meio de ligação para o número 0800 770 7791 ou através da web no
www.alpaescuta.com.
O AlpaEscuta é uma ferramenta independente e imparcial, operado por prestador de serviços
de renome internacional, que assegurará a confidencialidade das informações e denúncias
recebidas. Este canal também está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros.
Manifestações anônimas também serão recebidas.
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Descrição
As comunicações referentes a denúncias devem vir acompanhadas do maior número de
informações possíveis, tais como: (i) descrição objetiva e imparcial do fato; (ii) onde e
quando a violação aconteceu ou está acontecendo; (iii) quem são as pessoas envolvidas e
organizações envolvidas; e (iv) documentação que auxilie na avaliação do caso e
encaminhamento de eventuais ações. Denúncias ou acusações sem fundamentação
consistente serão desconsideradas.
As
denúncias
poderão
ainda
comissaodeetica@alpargatas.com.br.
11.

ser

relatadas

através

do

e-mail

SANÇÕES
O descumprimento das disposições legais e regulamentares aqui previstas sujeita os
infratores a aplicação de medidas disciplinares previstas em normativos internos, sem
prejuízo de sanções administrativas, cíveis e até criminais por fraudes e Corrupção, dentre
outras medidas cabíveis.

12.

DOCUMENTOS RELACIONADOS
Esta Política deve ser lida e interpretada em conjunto com os seguintes documentos:

12.1 Legislação brasileira e estrangeira
i. United States Foreign Corrupt Practices Act (FCPA);
ii. UK Bribery Act 2010;
iii. Código Penal Brasileiro;
iv. Lei que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras
providências - nº 8.666/1993;
v. Lei sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no
exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta
ou fundacional e dá outras providências - nº 8.429/92;
vi. Lei sobre o conflito de interesses no exercício de cargo ou emprego do Poder Executivo
federal e impedimentos posteriores ao exercício do cargo ou emprego - nº 12.813/13;
vii. Lei sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de
atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências - nº
12.846/13.
12.2 Normas Internas
i. Código de Conduta e Ética.
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FORMULÁRIO – ALPA
INTERAÇÃO COM AGENTE PÚBLICO
Data:

Local:

Meio utilizado: ( ) Presencial ( ) Remoto
Representantes Alpargatas:
Nome:

Cargo:

Id:

Agente Público:
Nome:

Cargo:

Motivo da Interação:

Temas Abordados

Eventual providência adotada

Eventual resultado alcançado com a interação
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