
Página 1 de 4 
 

POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO 

GAMA INVESTIMENTOS LTDA. 

 

Versão vigente: janeiro/2021 

Versão anterior: dezembro /2019 

 

CAPÍTULO I 

DO OBJETIVO 

 

1.1. Esta Política Anticorrupção (“Política”) tem por objetivo traçar normas e 

procedimentos visando orientar a conduta dos colaboradores da Gama Investimentos 

Ltda. ("Sociedade") de modo que sejam observadas as diretrizes da Lei nº 12.846/13, 

denominada “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.  

 

1.2. Esta Política aplica-se aos colaboradores da Sociedade, assim definidos no seu 

Manual de Ética e Conduta. 

 

CAPÍTULO II 

DA DEFINIÇÃO 

 

2.1. Constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, todos 

aqueles que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra os 

princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos 

pelo Brasil, tais como:  

 

(i) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente 

público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;  

 

(ii) comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar 

a prática de atos ilícitos previstos na legislação e regulamentação que tratam da 

responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a 

administração pública (“Normas Anticorrupção”);  

 

(iii) comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou 

dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;  

 

(iv) no tocante a licitações e contratos:  
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a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o 

caráter competitivo de procedimento licitatório público;  

 

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento 

licitatório público;  

 

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de 

vantagem de qualquer tipo;  

 

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;  

 

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação 

pública ou celebrar contrato administrativo;  

 

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou 

prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem 

autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos 

instrumentos contratuais; ou 

 

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados 

com a administração pública;  

 

(v) dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes 

públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos 

órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.  

 

2.2. Considera-se administração pública estrangeira os órgãos e entidades estatais ou 

representações diplomáticas de país estrangeiro, de qualquer nível ou esfera de governo, 

bem como as pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público 

de país estrangeiro. Equiparam-se à administração pública estrangeira as organizações 

públicas internacionais.  

 

2.3. Considera-se agente público estrangeiro, quem, ainda que transitoriamente ou sem 

remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública em órgãos, entidades estatais ou 

em representações diplomáticas de país estrangeiro, assim como em pessoas jurídicas 

controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público de país estrangeiro ou em 

organizações públicas internacionais.  

 

2.4. Representantes de fundos de pensão públicos também devem ser considerados 

agentes públicos para os propósitos desta Política.  
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2.5. As mesmas exigências e restrições também se aplicam aos familiares de agentes 

públicos até o segundo grau.  

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1. É terminantemente proibido aos colaboradores, atuando por si ou por meio de 

terceiros, praticar atos lesivos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, 

que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da 

administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil.  

 

3.2. É vedado ao colaborador agindo em seu nome ou em nome da Sociedade, dar, 

oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta ou indiretamente, 

qualquer valor ou qualquer coisa de valor a qualquer servidor público, autoridade 

governamental, consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a 

finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão do agente ou do governo, ou para 

assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negócios para, qualquer pessoa, e 

que violem as regras das Normas Anticorrupção. 

 

3.3. O colaborador deverá atentar, ainda, que qualquer valor oferecido a agentes públicos, 

por menor que seja e independentemente da aceitação pela agente público, poderá ensejar 

a aplicação das penalidades previstas nas Normas Anticorrupção à Sociedade, hipótese 

em que o colaborador estará sujeito a indenizar a Sociedade, por meio das medidas legais 

cabíveis.  

 

3.4. Os colaboradores deverão questionar a legitimidade de quaisquer pagamentos 

solicitados pelas autoridades ou agentes públicos que não encontram previsão legal ou 

regulamentar.  

 

3.5. Nenhum colaborador poderá ser penalizado devido a atraso ou perda de negócios 

resultantes de sua recusa em pagar ou oferecer suborno a agentes públicos.  

 

3.6. A Sociedade e seus colaboradores devem ainda verificar constantemente se terceiros 

prestadores de serviços e parceiros comerciais estão sendo processados ou já foram 

condenados por práticas corruptivas, devendo abster-se de manter relacionamento ou 

contratar terceiros se houver sérios indícios ou condenação em casos de corrupção ativa 

ou passiva.  

 

3.7. Qualquer suspeita ou indício de práticas corruptivas por parte de colaboradores deve 

ser comunicada imediatamente à Diretora de PLD.  
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CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

4.1. A presente Política prevalece sobre quaisquer entendimentos orais ou escritos 

anteriores, obrigando os colaboradores da Sociedade aos seus termos e condições. 

 

4.2. A não observância dos dispositivos da presente Política poderá resultar em 

advertência, suspensão ou demissão por justa causa, conforme a gravidade e a 

reincidência na violação, sem prejuízo das penalidades civis e criminais. 

 

Histórico de Versões 

 

 
Versão Mês/Ano Itens Revisados: 

1ª 12/2017 N/A 

2ª 02/2019 Ajustes de redação. 

3ª 12/2019 Ajustes de redação. 

4ª 01/2021 Ajustes de redação. 


