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I. OBJETIVO 

Esta política tem como objetivo assegurar que os colaboradores e terceiros da Concessionária Linha 
Universidade S.A. (“LINHA UNIVERSIDADE” ou “Concessionária”) observem os requisitos da legislação 
Brasileira, especialmente, a Lei Federal nº 12.846/13 (“Lei Anticorrupção”), que dispõe sobre a 
responsabilização objetiva administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a 
administração pública, nacional ou estrangeira, bem como as diretrizes da presente política, de forma a 
garantir que, na condução dos negócios, sejam adotados os mais elevados padrões de integridade, ética e 
legalidade. 
 
Além disso, a presente política visa ainda, complementar as disposições anticorrupção previstas no Código 
de Ética e de Conduta e refletir a posição de que a Concessionária não é conivente com nenhum tipo de ação 
ou omissão que possa resultar em qualquer forma de corrupção. Qualquer suspeita de descumprimento será 
investigada e poderá acarretar, se for o caso, na imposição de medidas legais e disciplinares aplicáveis. 
 

II. APLICAÇÃO 

Assim como o Código de Ética e de Conduta da LINHA UNIVERSIDADE, esta política se aplica a todos os 
colaboradores, acionistas, administradores, conselheiros, consultores, diretores, auditores, prepostos, 
funcionários, estagiários, menores aprendizes, contratados terceirizados ou pessoa agindo em nome da 
LINHA UNIVERSIDADE, assim como terceiros que tenham alguma relação conosco, incluindo fornecedores, 
consultores, parceiros de negócios, clientes e demais prestadores de serviços. 

 

III. CONCEITOS 

Para a melhor compreensão desta política, os termos nela mencionados possuem as seguintes definições:  
 

• Agente Público1: Qualquer pessoa física, servidor ou não, que aja de forma oficial ou exerça cargo, 
emprego ou função pública, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, em órgão da 
Administração Pública; a pessoa física, servidor ou não, que exerça cargo, emprego ou função em 
entidade paraestatal, ou em empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a 
execução de atividade típica da Administração Pública; ou a pessoa física que seja dirigente ou 
empregada de partido político, ou que atue para, ou em nome de, um partido político ou candidato 
a cargo público. 

• Entidade Pública2: Todo órgão ou entidade que desempenhe atividades de gestão e/ou execução de 
serviços públicos, nas esferas federal, estadual ou municipal. São autarquias, concessionárias ou 
fundações públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas, direta ou 
indiretamente, pela União, Estado, Distrito Federal ou Município. 

 

 
1 Exemplos: Funcionários de Ministérios, Secretarias Municipais e de Estado, funcionários de prefeituras e câmara de vereadores, 
funcionários de empresas públicas, departamentos governamentais, funcionários de Concessionárias de Serviços Públicos, 
funcionários do BNDES, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Petrobras, funcionários de Agências Reguladoras, como a SUSEP, 
políticos em geral (deputados, vereadores, prefeitos, governadores, etc.), juízes, funcionários dos fiscos, médicos do SUS, professores 
de universidades públicas, membros dos Tribunais de Contas, funcionários da ONU, FMI, Banco Mundial, funcionários de todas as 
Policias, entre outros. 
2 Exemplos: Ministérios, Secretaria, Agências Reguladoras, Empresas como Correios, Infraero, Banco do Brasil, BNDES, Autorizadas, 
Permissionárias ou Concessionárias de Serviços Públicos, organizações internacionais, como Banco Mundial, FMI, Organização das 
Nações Unidas, entre outros. 
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• Brindes: Itens promocionais sem valor comercial ou com baixo valor de mercado, distribuídos a título 
de cortesia, propaganda ou divulgação da marca como, por exemplo, agendas, calendários, 
chaveiros, pen drives, canetas, e que contenham o logotipo da empresa que o concedeu. 

 
• Coisa de valor: Para fins desta política, significa dinheiro, presentes, viagens, entretenimento, ofertas 

de emprego, refeições e trabalho. Qualquer item de valor pode também incluir patrocínio de 
eventos, bolsas de estudo, apoio a pesquisas e contribuições beneficentes solicitadas, ou em 
benefício de um funcionário do governo, seus familiares, mesmo que sejam em benefício de uma 
organização beneficente legítima. 
 

• Colaborador: Toda pessoa física, tais como funcionários (independentemente do cargo ocupado ou 
da função desempenhada), incluindo estagiários, colaboradores efetivos e temporários, membros 
do Conselho e da Diretoria, estagiários, gerentes, diretores e executivos que prestam serviços de 
natureza não eventual (e sim rotineira) à LINHA UNIVERSIDADE, sob a dependência desta e mediante 
salário. 
 

• Corrupção: De forma geral, é ato de oferecer, prometer dar ou receber, direta ou indiretamente, 
alguma coisa a agente público ou pessoa a ele relacionada, com o objetivo de persuadir ou influenciar 
a tomada de decisão de forma a obter uma vantagem indevida. É importante ressaltar que a simples 
“promessa” já é considerada corrupção. 
 

• Gerente de Conformidade: Para fins desta política, pode ser entendido como o profissional 
responsável pela promoção, divulgação e melhorias do Programa de Integridade e respectivas 
normas internas. 
 

• Hospitalidade: despesas com viagens, refeições, acomodações, compras ou entretenimento. 
 

• Pagamento de Facilitação: Pagamento realizado a Agente Público com o objetivo de facilitar, 
acelerar e/ou garantir o desempenho de uma ação governamental rotineira, ou para agilizar a 
execução de atividades administrativas que não possuam caráter discricionário, ou seja, que não 
dependam do poder decisório do Agente Público. Ele se difere de um suborno, pois o processo em 
questão seria feito de qualquer forma, porém, num tempo maior que o desejado. 

 
• Presentes: Trata-se de qualquer coisa de valor comercial que não se encaixe na definição de brindes, 

que é dada ou recebida em uma relação comercial e pela qual o receptor não precisa pagar. 
 

• Terceiros: Toda pessoa física ou jurídica que não for empregado interno da LINHA UNIVERSIDADE, 
mas que seja contratada, ainda que temporariamente, para auxiliar no desempenho de suas 
atividades, tais como parceiros, representantes, fornecedores, consultores, prestadores de serviços 
em geral, entre outros. 
 

• Suborno ou Propina: É o meio pelo qual se pratica a corrupção. É o oferecimento de bens ou favores 
ao agente público ou privado com o propósito de influenciar uma decisão para receber alguma 
vantagem comercial, contratual, regulamentar ou pessoal. É importante salientar que a simples 
“proposta” de oferecimento já é suficiente para estar-se diante de uma prática de suborno. 

 
• Vantagem Indevida: qualquer bem, tangível ou intangível, com valor econômico e/ou comercial, 

oferecido, prometido ou entregue a Agente Público ou a terceira pessoa a ele relacionada, com 
objetivo de influenciar ou recompensar a prática de qualquer ato, omissão ou decisão. Incluem-se 



 
 

 

 
CONCESSIONÁRIA LINHA UNIVERSIDADE S.A. 

Rua Olimpíadas, 134 – 11º andar – Vila Olímpia – São Paulo/SP 
CEP: 04551-000 – Telefone: + 55 11 3047-2902 

Página 5 de 14 

nessa definição dinheiro, hospitalidades, presentes que não se enquadrem na definição de “brindes”, 
doações, oportunidades de emprego, negócio ou consultoria, benefícios, favores ou serviços. 

 
IV. DIRETRIZES GERAIS 

Diversos países no mundo adotaram leis que combatem atos relacionados à prática de corrupção com o 
intuito de proteger a integridade do ambiente de negócios, evitar gastos excessivos de recursos públicos e 
combater atos que prejudicam toda a sociedade. A maioria dessas leis requer a participação de um agente 
público como destinatário da vantagem indevida que lhe é meramente prometida, oferecida ou entregue 
por indivíduo interessado em uma ação ou omissão por parte de tal agente. No entanto, todas as formas de 
corrupção – mesmo aquelas que não envolvam agentes públicos – são impróprias e não condizentes com os 
valores da LINHA UNIVERSIDADE. 

 
Assim, são passíveis de corrupção ou suborno tanto os agentes ou funcionários públicos, ou seja, todos 
aqueles que exerçam atividade, permanente ou não, remunerada ou não, por eleição, nomeação, 
designação, contratação ou qualquer outra, em entidade da Administração Pública, quanto os profissionais 
da iniciativa privada, para fins desta política. 

 
Do mesmo modo, os colaboradores e terceiros da LINHA UNIVERSIDADE devem prezar pela ética e 
transparência na condução das suas atividades, desempenhá-las com profissionalismo e integridade, sempre 
da melhor maneira possível e no melhor interesse da Concessionária, independentemente de qualquer 
vantagem oferecida por outros indivíduos. 

 
Os colaboradores da LINHA UNIVERSIDADE devem orientar os terceiros contratados que agem em seu nome 
a respeitar o disposto nesta política, sem prejuízo do Código de Ética e de Conduta. 

 
O tratamento digno, respeitoso e profissional é uma prerrogativa em todas as nossas interações e 
interlocuções. Nenhum empregado deve agir de forma contrária ao previsto no Código de Ética e de Conduta, 
nesta política e nas demais normas e diretrizes internas da Concessionária, ainda que solicitado por um 
superior hierárquico ou outro colaborador. Nesses casos, se necessário, contate o Gerente de Conformidade, 
pelos canais internos disponibilizados pela LINHA UNIVERSIDADE, incluindo o canal de ética. 
 

V. DIRETRIZES ESPECÍFICAS 
Para a sua atuação especializada no projeto de parceria público-privada que contempla um contrato de 28 
anos entre construção e operação da Linha 6-Laranja do Metrô de São Paulo, que irá atender um fluxo 
previsto de mais de 600 mil pessoas por dia, a LINHA UNIVERSIDADE possui uma atuação no mercado tanto 
público quanto privado, interagindo, portanto, com entidades públicas, e outros indivíduos, o que a coloca 
em diversas situações em que o risco de corrupção pode existir.  

 
Nesses casos, os colaboradores da LINHA UNIVERSIDADE devem adotar medidas preventivas de modo que 
não incorram – mesmo que involuntariamente ou inconscientemente – em atos ilícitos, sempre avaliando se 
a conduta não estaria em desacordo com o conteúdo desta política.  

 
Segundo a Lei Anticorrupção (Lei n° 12.846/13), que prevê atos lesivos à administração pública, a corrupção 
pode ser entendida como a ação de prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida 
a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada (Art 5º, I). Ademais, além de ato lesivo, a corrupção 
também está prevista no ordenamento jurídico Brasileiro como crime, em duas modalidades distintas: 
Corrupção Ativa, que é o ato de oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para 



 
 

 

 
CONCESSIONÁRIA LINHA UNIVERSIDADE S.A. 

Rua Olimpíadas, 134 – 11º andar – Vila Olímpia – São Paulo/SP 
CEP: 04551-000 – Telefone: + 55 11 3047-2902 

Página 6 de 14 

determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício (Art. 333, do Código Penal) e Corrupção Passiva, que 
é o ato de solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou 
antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem (Art. 317, 
do Código Penal). 

 
Vale dizer que enquanto a Lei Anticorrupção prevê a responsabilização objetiva administrativa e civil das 
pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, as pessoas 
físicas envolvidas em tais atos também poderão ser individualmente responsabilizadas na esfera criminal. 
 
Com base nas leis em vigor3 e nos princípios e valores da LINHA UNIVERSIDADE, expostos no Código de Ética 
e de Conduta, esta política proíbe todos os seus colaboradores e terceiros a: 
 

• Pagar, prometer, oferecer, autorizar ou dar, direta ou indiretamente, vantagem Indevida a Agente 
Público, a terceira pessoa a ele relacionada ou que atue como intermediária junto a ele; 
 

• Pagar, prometer, oferecer, autorizar ou dar qualquer pagamento de facilitação ou taxa de urgência 
não previstas em lei para a realização de negócios, seja qual for sua natureza e clientes envolvidos; 

 
• Oferecer ou aceitar presentes e entretenimentos de agentes públicos ou terceiros que possam afetar 

a imparcialidade da relação e influenciar as decisões de negócio; 
 
• Financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática de ato de corrupção; 
 
• Utilizar-se de pessoa física ou jurídica interposta para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou 

a identidade dos beneficiários dos atos praticados; 
• Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou 

intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização 
do Poder Concedente; 
 

• Obter tratamento favorável mediante patrocínios, doações ou outras formas de incentivo; 

 
• Oferecer contribuição a campanhas eleitorais em nome da LINHA UNIVERSIDADE; e 

 
• Utilizar as relações e informações comerciais da LINHA UNIVERSIDADE para benefício próprio ou de 

terceiros. 
 
A referida “vantagem indevida” deve ser sempre avaliada da perspectiva daquele a quem é oferecida. Um 
item pode não ter nenhum valor para quem oferece, porém, para aquele que o recebe pode ser 
extremamente valioso e capaz de influenciar a tomada de decisão e sua capacidade de agir conforme as suas 
responsabilidades. 
 

 
3 No Brasil, as principais leis que tratam sobre o assunto são: Código Penal (Decreto-Lei nº 2848/1940), Lei de Improbidade 
Administrativa (Lei 8.429/1992), Lei de Licitações (Lei nº 8.666/1993), Lei de Defesa da Concorrência (Lei nº 12.529/2011), Lei do 
Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC (Lei nº 12.462/2011), Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013). Há ainda diversos 
outros instrumentos legais relevantes para o combate da corrupção no Brasil. O país ratificou convenções internacionais sobre o 
tema, merecem destaque a Convenção da ONU contra Corrupção, Convenção da OCDE sobre o Combate à Corrupção e a Convenção 
da OEA contra a Corrupção. 
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Não importa se o destinatário da vantagem indevida a aceitou ou não. A mera promessa ou oferta de 
vantagem a agente público é considerada ilegal e, portanto, todos os colaboradores e terceiros devem 
abster-se de agir dessa forma. 
 
A lista acima não esgota a totalidade de situações que podem expor a LINHA UNIVERSIDADE a riscos no 
relacionamento com entidades ou agentes públicos. Diante de dúvidas sobre situações que possam 
representar riscos de integridade ou sobre a aplicação de qualquer item desta política, a área de 
Conformidade da LINHA UNIVERSIDADE deve ser imediatamente consultada. 
 

VI. TERCEIROS CONTRATADOS 
É política da LINHA UNIVERSIDADE realizar negócios somente com terceiros que tenham ilibada reputação e 
integridade e que sejam qualificados tecnicamente.  
 
Assim, todas as contratações/decisões comerciais devem ser realizadas após a avaliação criteriosa da 
competência técnica e de critérios de integridade, além de interesses comerciais e preço, inclusive a seleção 
de parceiros de negócio, fornecedores ou qualquer outro terceiro que representará ou de qualquer maneira 
atuará em nome da LINHA UNIVERSIDADE. 
 
Os contratos com terceiros que atuem em nome da LINHA UNIVERSIDADE deverão conter cláusulas 
anticorrupção, conforme definidas pela área de Conformidade. 
 
No que tange à relação com os seus fornecedores contratados, a LINHA UNIVERSIDADE orienta 
contratualmente os fornecedores sobre a necessidade de observância das melhores práticas anticorrupção, 
prevendo em contrato, ainda, que caso identifique indícios que causem suspeita de violação de legislação 
anticorrupção nacional ou estrangeira, terá o direito de auditar o fornecedor, por si ou terceiros, podendo 
verificar qualquer informação e documentos necessários para verificar a conformidade com a lei, incluindo, 
mas não se limitando a informações financeiras, legais, tributárias, contábeis, operacionais, trabalhistas e 
regulatórias. A possibilidade de auditoria não exime o fornecedor da obrigação de respeito às leis 
anticorrupção e outras leis aplicáveis.  
 
Sem prejuízo do disposto acima, é facultado à LINHA UNIVERSIDADE a rescisão do contrato, a qualquer 
tempo e sem necessidade de aviso prévio, se houver qualquer suspeita de prática de ato de corrupção ou 
qualquer ato que viole as leis anticorrupção brasileiras ou de outros países. 
 
A LINHA UNIVERSIDADE deverá rescindir, a qualquer tempo e sem necessidade de aviso prévio, caso haja 
comprovação da suspeita de prática de ato de corrupção ou violação das leis anticorrupção. 
 
A LINHA UNIVERSIDADE declara que não realiza a contratação de fornecedores quando, no seu melhor 
conhecimento, tem ciência de eventual conflito de interesses que possa comprometer a capacidade do 
fornecedor de executar o objeto do contrato. 
 
Sem prejuízo do disposto nesta política, a LINHA UNIVERSIDADE conta com uma política específica dedicada 
ao tema – Política de Contratação de Terceiros –, que prevê procedimentos detalhados acerca da contratação 
dos terceiros como meio de prevenir a ocorrência de atos ilícitos. 
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VII. PAGAMENTOS DE FACILITAÇÃO 
A LINHA UNIVERSIDADE mantém relacionamento transparente e ético com agentes públicos, sendo proibido 
que colaboradores ou terceiros intermediários ofereçam vantagem indevida a agentes públicos ou efetuem 
pagamentos de facilitação, tal como definido nesta política, independentemente de existirem leis locais que 
permitam esta prática. 
 
Portanto, ficam proibidos qualquer tipo de pagamento de facilitação feito em nome e/ou a favor da LINHA 
UNIVERSIDADE, seja por colaboradores ou por terceiros, independentemente do valor.  
 
Se houver qualquer solicitação por um agente público ou qualquer outro indivíduo nesse sentido, seja 
pessoalmente, por e-mail, via contatos telefônicos ou qualquer outro meio, o colaborador ou o terceiro 
atuando em favor da LINHA UNIVERSIDADE deve recusar-se a fazer tal pagamento, comunicar ao solicitante 
sobre as proibições previstas nas políticas da Concessionária e informar seu superior imediato e ao Gerente 
de Conformidade sobre a questão.    
 

VIII. BRINDES, PRESENTES E HOSPITALIDADES 
Conforme disposição do Código de Ética e de Conduta, colaboradores e terceiros da LINHA UNIVERSIDADE 
devem agir com cautela ao oferecer, prometer ou aceitar brindes, presentes, hospitalidades ou demais coisas 
de valor a agentes públicos, para que o ato não configure ou aparente uma ilicitude. 
 
Como regra, podemos oferecer ou receber presentes ou brindes de até R$ 200,00 (duzentos reais), ou 
conforme a legislação local. Para agentes públicos, apenas o oferecimento e recebimento de brindes é 
permitido, desde que seja limitado ao valor de R$ 200,00, (duzentos reais) e obedecidos os limites 
estabelecidos pela própria entidade pública. 
 
Nenhum colaborador ou terceiro pode, em seu nome ou em nome da LINHA UNIVERSIDADE, entregar ou 
receber de qualquer agente público, vantagem indevida, tal como definido nesta política. 
 
O recebimento pelo colaborador de brinde, entretenimento ou hospitalidade deverá ser informado pelo 
mesmo à área de Conformidade, ainda que dentro do valor autorizado. 
 
O oferecimento de brindes e de presentes deve estar relacionado à atividade comercial e de nenhuma forma 
ser utilizado como mecanismo de influenciar a tomada de decisão. 
 
Fica facultada a entrega e recebimento de brindes, limitados ao valor de R$ 200,00, (duzentos reais) desde 
que observadas as seguintes condições: (i) não sejam contrários aos regulamentos, políticas ou códigos dos 
respectivos órgãos e entidades aos quais pertençam os agentes públicos (ii) sejam concedidos a título de 
cortesia, em reuniões e compromissos formais, por ocasião de eventos institucionais ou datas 
comemorativas e propagandas, (iii) estejam aderentes aos dispositivos descritos no Código de Ética e de 
Conduta da LINHA UNIVERSIDADE, e (iv) sejam reportados de acordo com o protocolo de registro 
estabelecido nesta política, e devidamente documentados, quando possível. 
 
Reuniões com agentes públicos, realizadas em formato de refeição, podem ser custeadas pelos 
colaboradores envolvidos até o limite de R$ 200,00 (duzentos reais) por participante. 
 
Em relação a hospitalidade, o colaborador poderá aceitar convites de viagens e/ou arcar com despesas de 
viagens de pessoas com as quais tenha ou possa vir a ter uma relação comercial, desde que estejam 
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estritamente relacionadas às atividades desenvolvidas pela LINHA UNIVERSIDADE. No entanto, a LINHA 
UNIVERSIDADE não aceitará o pagamento e não arcará com despesas de parentes ou amigos dos 
beneficiários das despesas de viagem; as despesas serão pagas diretamente pela LINHA UNIVERSIDADE; 
despesas com transporte e hospedagem relacionados a viagens arcadas pela LINHA UNIVERSIDADE deverão 
receber autorização prévia da área de Conformidade exceto se estiver relacionado com a execução de um 
contrato e estiver expressamente previsto e, por fim, as  despesas de viagem incluirão apenas os custos 
razoáveis com transporte, hospedagem e refeição de valor moderado, compatível com as pessoas envolvidas 
e/ou o contexto de sua realização. 
 

IX. REGISTROS PRECISOS 
A legislação Anticorrupção exige a contabilização fiel e precisa de todos os pagamentos feitos pelas 
empresas, além de sua documentação, uma vez que sua falha pode gerar oportunidade para fraudes e 
desvios, além de acarretar responsabilidade civil e administrativa para as empresas, por indicar conduta e 
descontrole que, por si só, violam as Leis Anticorrupção.  
 
É essencial que os registros de todas as transações/operações estejam totalmente documentados, aprovados 
e classificados para a descrição correta de despesa. Em hipótese alguma, documentos falsos ou enganosos 
devem constar dos livros e registros, que devem ser precisos e claros. 
 
Não se deve ocultar a realização de nenhum pagamento lançando-o em contas inapropriadas ou 
encobertando sua realização por meio de documentos adulterados ou fictícios. Além disso, devem-se 
respeitar as alçadas de cada colaborador e as transações só devem ser realizadas com as devidas aprovações, 
conforme Estatuto Social da LINHA UNIVERSIDADE. 
 
Se o colaborador suspeitar que qualquer pessoa esteja direta ou indiretamente manipulando os livros e 
registros ou tentando de qualquer outra forma escamotear ou camuflar pagamentos, a área de 
Conformidade deverá ser imediatamente comunicada. 
  

X. DOAÇÕES, CONTRIBUIÇÕES PECUNIÁRIAS E DESPESAS COM AGENTES PÚBLICOS E PARTIDOS POLÍTICOS 
A LINHA UNIVERSIDADE deve certificar-se de que doações e patrocínios realizados para instituições privadas 
não sejam usados para promover pagamentos ilícitos, para evitar que a instituição destinatária não atue 
como um canal para custear atividades ilícitas em violação desta política ou da legislação aplicável.  
Por esta razão é vedado qualquer tipo de contribuição, pagamento de despesas, doação e desembolso de 
caráter pecuniário em favor de agentes públicos ou pessoas relacionadas, exceto aquelas permitidas pelo 
item 8. 
 
Além disso, também são vedadas doações (a) com o propósito de obter vantagem indevida ou como 
pagamento de facilitação; (b) a partidos políticos, candidatos ou pré-candidatos a cargos públicos, conforme 
disposto nas Leis nº. 9.504/97 e nº. 9.096/95; (c) a entidades que tenham ligações com funcionários públicos, 
seus parentes ou seus assessores; (d) a entidades de qualquer natureza ligadas a partidos políticos ou pessoas 
que tenham ocupado cargos públicos (como ex-Presidentes, ex-Governadores, ex-Prefeitos); (e) para pessoas 
físicas; (f) em espécie, salvo se devidamente justificado e aprovado pela Gerência de Conformidade da LINHA 
UNIVERSIDADE. 
 
Independentemente do valor envolvido, qualquer doação deverá ser obrigatoriamente submetida e 
aprovada pela Diretoria e, a depender da situação, submetida à aprovação do Conselho de Administração da 
LINHA UNIVERSIDADE e devem ser comunicadas à área de Conformidade. 
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As doações deverão ser obrigatoriamente precedidas de due diligence reputacional em nome da 
pessoa/entidade beneficiária, através de verificação de notícias relevantes na internet e dos seguintes 
cadastros, quando for a hipótese  (i) Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS); (ii) Cadastro 
Nacional de Empresas Punidas (CNEP); (iii)  Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas 
(CEPIM); (iv) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa do Conselho 
Nacional de Justiça; e (v) Relação de Inabilitados e Inidôneos do Tribunal de Contas da União. 
 
Nenhuma doação ou ação de caridade poderá ser realizada por terceiros em nome ou em referência à LINHA 
UNIVERSIDADE. 
 
Todas as doações deverão ser devidamente registradas para fins de auditoria e informadas a área de 
Conformidade da LINHA UNIVERSIDADE. 
 
As contribuições ou doações a partidos políticos, campanhas políticas e/ ou candidatos a cargos públicos em 
nome da LINHA UNIVERSIDADE são taxativamente proibidas, em qualquer circunstância. 
 

XI. PATROCÍNIOS 

Qualquer patrocínio deve ser aprovado pela Diretoria da LINHA UNIVERSIDADE e, quando envolvendo agente 
de público, também pela área de Conformidade. 
 
No entanto, são vedados patrocínios a (i) pessoa jurídica que esteja incluída no Cadastro Nacional de 
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS; (ii) pessoa jurídica que esteja incluída no Cadastro de Entidades 
Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas – CEPIM; (iii) pessoa jurídica que esteja incluída no Cadastro Nacional 
das Empresas Punidas – CNEP; (iv) pessoa jurídica que detenha, entre os seus sócios e dirigentes, parentes 
de empregados ou ex-empregados da LINHA UNIVERSIDADE (v) projeto com má reputação ou com falta de 
integridade, que explore o trabalho infantil, degradante ou escravo, que atente contra a ordem pública, que 
possa gerar demanda judicial ou que prejudique a imagem da LINHA UNIVERSIDADE ou de suas Acionistas; 
(vi) projeto que caracterize promoção pessoal de autoridade ou de servidor público dos governos Federal, 
Estadual, Distrito Federal ou Municipal.  
 
A LINHA UNIVERSIDADE pode desenvolver ações promocionais de sua marca através da área de Marketing. 
Essas ações são uma ferramenta de comunicação utilizada para contribuir na construção da imagem 
corporativa. Quando direcionadas a entes e agentes públicos, respeitam limites e diretrizes previstos nas 
legislações específicas e naquelas que tratam de práticas anticorrupção, nacional ou estrangeira.   
 
Não são permitidas ações promocionais que: (i) tenham caráter político-eleitoral-partidário ou qualquer 
outra atividade vinculada a partidos políticos e/ou suas coligações; (ii) sejam relacionadas a projetos que 
caracterizem promoção pessoal de autoridade ou de servidor público dos governos Federal, Estadual ou 
Municipal; ou (iii) que estejam em descumprimento a qualquer outra lei ou norma jurídica vigente.   
 

XII. CONFLITO DE INTERESSES 

Caso uma pessoa encarregada de conduzir relacionamento com qualquer agente público ou entidade pública 
em nome da LINHA UNIVERSIDADE possua vínculo de qualquer natureza que possa comprometer o interesse 
da Concessionária nesse relacionamento, ou não seja independente, por qualquer razão, em relação ao 
agente público ou entidade pública envolvidos, deve manifestar, tempestivamente, seu conflito de interesses 
ou interesse particular.  
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Identificado o conflito de interesses, a pessoa envolvida deve afastar-se imediatamente da relação 
conflitante. Esse afastamento, temporário ou não, deve ser registrado e informado à Gerência de 
Conformidade e ao Comitê de Ética. 
 
A contratação de ex-agentes públicos ou de familiares de ex ou atuais agentes públicos deve ser analisada 
pelo Comitê de Ética a fim de impedir um possível conflito de interesses. 
 

XIII. REUNIÕES E COMUNICAÇÕES COM AGENTES PÚBLICOS 

Como forma de se evitar a prática de atos de corrupção, as seguintes diretrizes devem ser adotadas na 
interação com agentes públicos. 
 
O colaborador ou terceiro que presencie ou tome conhecimento de situação que caracterize ou indique a 
prática de ato de corrupção, pagamento de facilitação, ou qualquer tipo de conflito de interesse, fraude, 
suborno, ou outros desvios de conduta, deve reportar imediatamente o fato à Gerência de Conformidade ou 
registrá-lo no canal de ética. 
 

a. Reuniões: 
Entende-se por reunião com agentes públicos toda situação de encontro entre colaboradores, ou terceiro 
que represente a LINHA UNIVERSIDADE, com agentes públicos, seja de caráter meramente técnico, de 
planejamento ou de execução de planos de trabalho já aprovados, seja para discussão de temas relevantes 
para operação das atividades da LINHA UNIVERSIDADE ou de tomada de decisão, independentemente se 
ocorridas dentro ou fora da jornada de trabalho. 
 
Todas reuniões, sem exceção, observar o seguinte protocolo de registro: (i) deve-se elaborar ata contendo a 
data, hora e local em que ocorreu a reunião, seus participantes e uma descrição pormenorizada dos assuntos 
e encaminhamentos tratados; (ii) ser registrada em ferramenta eletrônica interna; e (iii) tais registros devem 
estar acompanhados de documentos de suporte, na maior extensão possível (registros em calendários 
digitais [ex.: Outlook] obrigatoriamente devem ter back-up, para proteção da informação sobre a ocorrência 
da reunião).  
 
A ata deverá ser arquivada pelo Gerente de Conformidade, sem prejuízo do arquivamento adicional pela área 
que realizou o contato. 
 

b. Mensagens de e-mail e ligações telefônicas: 
Mensagens de e-mail devem ter conteúdo claro, objetivo e preferencialmente ter como destinatários ao 
menos dois agentes públicos ou funcionários; quando não for possível devem conter em cópia ao menos dois 
colaboradores.  
 
Deve-se observar linguagem adequada em ligações telefônicas. Quando forem tratados assuntos 
estratégicos, recomenda-se que o conteúdo da conversa seja posteriormente registrado em e-mail 
direcionado a todos aqueles que estejam envolvidos no assunto, mas que não participaram das ligações.   
 

XIV. FISCALIZAÇÕES E INVESTIGAÇÕES  

Por maiores que sejam as precauções adotadas pela LINHA UNIVERSIDADE e seus colaboradores, as 
autoridades responsáveis por monitorar práticas previstas na Lei Anticorrupção podem tomar medidas de 
investigação que incluem a realização de fiscalizações surpresas ou até mesmo medidas mais rígidas como 
busca e apreensão de documentos.  
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Ademais, como exposto anteriormente, a ação de dificultar atividade de investigação ou fiscalização de 
órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação também caracteriza ato ilícito previsto na 
Lei Anticorrupção. 
 
Assim, recomendamos a adoção de algumas medidas no caso de sobrevir investigação ou fiscalização nas 
dependências da LINHA UNIVERSIDADE, com o objetivo de assegurar sua postura colaborativa e 
compromisso com a transparência e integridade nas interações com os órgãos fiscalizadores: 
 

• Entre em contato, imediatamente, com o Departamento Jurídico ou Departamento de Auditoria 
Interna, na medida do possível, aguarde a chegada dos advogados ou dos responsáveis indicados; 
 

• Na hipótese de não haver um representante do Departamento Jurídico, verifique sempre a 
identificação (identidade funcional) dos servidores públicos que requerem o ingresso nas instalações 
da LINHA UNIVERSIDADE, sem qualquer tipo de hostilidade. Verifique os objetivos e os detalhes do 
mandado de busca e a apreensão e somente após a verificação permita às autoridades acesso às 
instalações da empresa. 

 
• Não permita que as autoridades transitem desacompanhadas pela empresa. Certifique-se de que 

pelo menos dois colaboradores da LINHA UNIVERSIDADE sempre as acompanhem. Ofereça às 
autoridades uma sala reservada (como uma sala de reunião, por exemplo), e sugira que os 
documentos a serem analisados sejam levados a essa sala. 

 
• Busque a orientação de um advogado sobre a necessidade de responder a qualquer questão 

formulada oralmente pelas autoridades, inclusive sobre a localização de arquivos ou documentos. 
Evite, ao máximo, conversar com as autoridades e não forneça, ainda que informalmente, sua 
opinião sobre qualquer assunto. 

 
• Não destrua quaisquer documentos físicos, arquivos eletrônicos ou e-mails. Lembre-se de que, 

inclusive, que quase todos os documentos podem ser recuperados por técnicos ou peritos de 
informática. 

 
• Somente disponibilize às autoridades documentos produzidos por advogados ou consultores 

externos da empresa sob a orientação e autorização de um advogado.  
 
• Observe e tome nota de todas as questões feitas pelas autoridades. 
 
• Solicite uma lista dos documentos e bens coletados pelas autoridades e providencie cópias e back-

ups. 
 
• Mantenha discrição e sigilo sobre o procedimento de inspeção até que seja orientado pelo advogado. 

Não converse com terceiros a respeito do procedimento. Apenas as pessoas autorizadas podem se 
comunicar com a imprensa. 

• Mantenha a calma e procure zelar pela serenidade do ambiente. 
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XV. MEDIDAS DISCIPLINARES 

É responsabilidade de todos os colaboradores promover os mais altos padrões de ética nos negócios, sendo 
assim, o colaborador que descumprir quaisquer das determinações previstas nesta política estará sujeito às 
medidas disciplinares previstas no Código de Ética e de Conduta da LINHA UNIVERSIDADE, tais como 
advertência oral e escrita, suspensão das atividades, quando aplicável, e encerramento do vínculo entre a 
LINHA UNIVERSIDADE e o colaborador ou terceiro. 
 
Além disso, os colaboradores devem estar cientes de que as infrações às determinações desta política podem 
gerar consequências severas não apenas para a Concessionária, como para os próprios envolvidos, sendo 
que a LINHA UNIVERSIDADE poderá levar o assunto à atenção das autoridades responsáveis, nos termos da 
eventual infração. 
 

XVI. TREINAMENTOS 

Todos os colaboradores que possuírem interação com agentes públicos ou entidades públicas devem 
participar de treinamento de capacitação sobre esta política, ministrado pela Gerência de Conformidade, de 
acordo com o cronograma definido. 
 
A não realização dos treinamentos nos prazos estabelecidos poderá levar à adoção de medidas disciplinares 
de acordo com a legislação aplicável e normas internas da LINHA UNIVERSIDADE. 
 

XVII. SUPERVISÃO 

O departamento de Auditoria Interna deverá realizar auditorias periódicas para prevenir e/ou detectar 
violações a presente política, incluindo revisão dos livros e registros contábeis mantidos pelas áreas 
abrangidas pela presente norma. 
 

XVIII. CANAL DE ÉTICA 

A LINHA UNIVERSIDADE possui canal independente para recepção e tratamento de denúncias. Em 
observância ao Código de Ética e de Conduta da LINHA UNIVERSIDADE, toda e qualquer denúncia é conduzida 
com sigilo e segurança de dados, garantidos anonimato (se de interesse do denunciante), confidencialidade 
e padrões de melhores práticas do procedimento investigativo. 
 
Caso algum colaborador ou terceiro da LINHA UNIVERSIDADE suspeite de possíveis infrações à Lei 
Anticorrupção, ao Código de Ética e de Conduta e outras políticas internas da LINHA UNIVERSIDADE, é seu 
dever reportar à área de Conformidade ou denunciá-la por meio canal de ética para que as medidas cabíveis 
sejam adotadas. 
 
A comunicação de dúvidas e suspeitas deve ser imediata. Quanto antes a conduta imprópria for identificada 
e investigada maiores serão os benefícios para a LINHA UNIVERSIDADE e, consequentemente, para seus 
colaboradores.  
 
A LINHA UNIVERSIDADE não tolera qualquer tipo de retaliação contra pessoa que apresente, de boa-fé, 
denúncia ou queixa de violação desta política ou das Leis Anticorrupção. Quaisquer colaboradores ou 
terceiros que se envolvam em retaliação estarão sujeitos a medidas disciplinares por parte da 
Concessionária.  
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O sigilo de denúncias para a proteção do denunciante e as ferramentas adequadas para a condução de 
investigações estão asseguradas. 


