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MENSAGEM DO PRESIDENTE
Diante dos desafios corporativos, alinhados com a missão e a visão da Federação das
Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro e das controladas
RioPar Participações S.A. e RioCard Tecnologia da Informação S.A., formalizamos a
implementação do Programa de Integridade e Conformidade. Para fins deste documento,
quando nos referirmos às três sociedades, usaremos o termo “Sistema Federação”.
Este Programa faz parte de uma nova estrutura de governança corporativa alinhada
às melhores práticas, com o propósito de prevenir, detectar e corrigir atos ilícitos ou
em desacordo com a cultura de integridade, conformidade e transparência do Sistema
Federação. Além disso, o Programa de Integridade e Conformidade foi projetado para
apoiar os gestores na tomada de decisões.
O Programa de Integridade e Conformidade, aprovado pela Assembleia Geral de
Representantes de Sindicatos e Conselho de Gestão, é resultado do comprometimento
do Sistema Federação com a prevenção e o combate à fraude, à corrupção e à lavagem
de dinheiro, bem como à privacidade e proteção dos dados pessoais, e encontrase em consonância com os princípios que norteiam os valores organizacionais:
transparência, equidade, integridade e conformidade, responsabilidade corporativa,
inovação, representatividade, excelência com agilidade e simplicidade.
Nesse sentido, o Programa de Integridade e Conformidade apresenta um conjunto de
diretrizes que deve nortear a atuação de todos que fazem parte do Sistema Federação:
colaboradores, gestores, agentes de governança, fornecedores, clientes, conveniados,
acionistas, sindicatos, permissionários e concessionários de transporte público, enfim,
todas as pessoas ou empresas com as quais temos algum tipo de relacionamento.
Considerando que a conduta íntegra de uma organização é sustentada pelo conjunto
de responsabilidades individuais, foi idealizado o slogan “nossos valores refletem
nossos princípios” para o Programa.
É um privilégio, portanto, apresentar-lhes o Programa de Integridade e
Conformidade, que constitui a reafirmação do nosso compromisso com os valores
e princípios que sustentam a condução dos nossos negócios, mirando um futuro
transparente, eficaz e altamente comprometido com a melhoria da mobilidade
urbana do estado do Rio de Janeiro.

Presidente Executivo da Federação
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INTRODUÇÃO
O Programa de Integridade e Conformidade (“Programa”) do Sistema Federação
foi estruturado de forma a atender os requisitos da Lei Anticorrupção (Lei nº
12.846/13) e sua regulamentação pelo Decreto nº 8.420/2015, Lei Estadual
nº 7.753/17, Decreto RJ Nº 45.385/18, Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº
13.709/18), Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei nº 9.613/98) ou as que venham a
substituí-las no que tange ao combate à corrupção, à fraude, à lavagem de
dinheiro e à proteção de dados. Contudo, o escopo do Programa não se limita ao
atendimento de leis e regulamentos, envolvendo:
• Mapeamento de processos das áreas de negócios;
• Adequada gestão de riscos e eficaz sistema de controles;
• Conformidade com os compromissos assumidos em contratos, convênios e
acordos;
• Divulgação de relatórios financeiros fidedignos, transparentes e em linha com
as legislações vigentes;
• Realização de procedimentos de diligência periódica de pessoas jurídicas
(“Due Diligence”) no âmbito dos fornecedores, clientes e conveniados;
• Realização de diligência periódica de pessoas físicas (“Background Check”)
no âmbito de colaboradores, gestores, diretores e presidente executivo;
• Canal de denúncia - Voz Ativa, com o incentivo à denúncia de irregularidades;
• Disponibilização de canais para esclarecimento de dúvidas;
• Conformidade com o ordenamento jurídico aplicável aos segmentos de atuação
do Sistema Federação;
• Investimento em programas de comunicação e treinamento;
• Conformidade com o Código de Conduta, políticas e demais diretrizes
estabelecidas nos normativos internos;
Em síntese, o Programa foi estruturado de forma robusta e contempla um conjunto
de mecanismos para conferir ao Sistema Federação a credibilidade necessária
para evidenciar a transparência na condução de seus negócios, contribuindo para
a conquista dos objetivos estratégicos, com maior eficiência e proteção quanto
aos riscos e ameaças aos negócios.
Para fins de interpretação desta Cartilha, todas as palavras destacadas em negrito
estão definidas no ANEXO I – Glossário.
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PROGRAMA DE INTEGRIDADE E
CONFORMIDADE
Para melhor entendimento, descreveremos a seguir os doze pilares que pautam as
ações para a implementação do nosso Programa de Integridade e Conformidade:

1. Comprometimento da Alta Administração
Os agentes de governança reconhecem a importância do Programa de Integridade
e Conformidade, portanto apoiam, de forma inequívoca e transparente, a
implantação e desenvolvimento deste no Sistema Federação, para que seja
vivenciado diariamente dentro do setor de transportes, influenciando as diretrizes
dos sindicatos afiliados à Federação e dos permissionários e concessionários de
transporte público coletivo de passageiros.

2. Instância Responsável pelo Programa de
Integridade e Conformidade
O compliance officer é o responsável pelo planejamento, execução e
monitoramento do Programa de Integridade e Conformidade, função ocupada
pelo atual presidente executivo da Federação, com suporte da Gerência de
Controles Internos e Riscos e apoio do Comitê de Integridade e Conformidade,
que tem em seu escopo o acompanhamento de todas as ações do Programa de
Integridade e Conformidade em todos os seus pilares.
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A fim de suportar o compliance officer, a Gerência de Controles Internos e
Riscos possui uma estrutura dedicada, segregada da Auditoria Interna, com
independência quanto à execução de suas atividades, bem como livre acesso às
áreas e informações necessárias para o desenvolvimento de suas atividades.

3. Análise Periódica de Riscos
Dentre as medidas que integram o Programa de Integridade e Conformidade,
foi instituída uma estrutura de gerenciamento de riscos, com a finalidade de
identificar os riscos aos quais o Sistema Federação está exposto, levando-se em
consideração, entre outros aspectos, a probabilidade de ocorrência e o impacto
em suas operações quanto a uma eventual materialização de riscos, bem como a
adoção de medidas de controle para evitá-los ou mitigá-los.
A metodologia de gestão de riscos do Sistema Federação está estruturada em três
linhas de defesa, que atuam no ambiente, conforme detalhamento a seguir:
1ª LINHA DE DEFESA
De acordo com o modelo, a 1ª linha de defesa compreende a atuação do presidente
executivo, diretores, gestores e colaboradores na execução dos diversos processos
das áreas de negócios do Sistema Federação, sendo cada profissional responsável
por suas atividades. Portanto, devem identificar, classificar, avaliar e implementar
ações preventivas e corretivas para mitigação dos riscos inerentes à sua área de
atuação, principalmente os de fraude, corrupção e de lavagem de dinheiro.
2ª LINHA DE DEFESA
A Gerência de Controles Internos e Riscos compõe a 2ª linha de defesa, responsável pelo
suporte ao presidente executivo, diretores, gestores e colaboradores na identificação,
avaliação, classificação e tratamento dos riscos, visando à melhoria dos controles internos e
à aderência das áreas de negócio às leis/regulamentações aplicáveis ao Sistema Federação.
Apoia o compliance officer na gestão do Programa de Integridade e Conformidade, em
todos os estágios de implementação: planejamento, execução e monitoramento.
3ª LINHA DE DEFESA
A Auditoria Interna compõe a 3ª linha de defesa, reportando-se ao Conselho de
Gestão, dotada de independência para fiscalizar, auditar a efetividade das ações
propostas às áreas de negócios durante a fase de execução do Programa de
Integridade e Conformidade, visando monitorar a eficácia da gestão de riscos,
efetividade dos controles internos e/ou investigar atos ilícitos.
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Três Linhas de Defesa do Sistema Federação

Todas essas ações visam garantir a efetividade do Programa de Integridade
e Conformidade perante aos órgãos reguladores e fiscalizadores, auditorias
externas independentes e/ou certificadoras internacionalmente reconhecidas.

4. Estruturação e Normativos do Programa
4.1. Código de Conduta
O Código de Conduta (“Código”) aplica-se a todos os colaboradores, gestores,
agentes de governança, fornecedores, clientes, conveniados, sindicatos,
permissionários e concessionários de transporte público de passageiros e
demais partes interessadas aos negócios do Sistema Federação. Sua finalidade
é servir como um guia prático de conduta pessoal, profissional e demais formas
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de compromissos e relacionamentos internos e externos, em suas interações e
decisões diárias, tornando explícitos os valores organizacionais.
No Código são abordados princípios, valores organizacionais e responsabilidades
das partes interessadas, com os seguintes destaques:
• Prevenção e combate à fraude, à corrupção, à lavagem de dinheiro e ao
terrorismo;
• Conflito de interesses;
• Uso dos ativos;
• Captação de recursos financeiros;
• Atendimento de requerimentos regulatórios, legais e governamentais;
• Segurança da informação;
• Informação privilegiada;
• Direito à privacidade;
• Relação com partes interessadas;
• Operação com parte relacionada;
• Comunicação institucional e interna;
• Relação com as redes sociais;
• Atividade política;
• Responsabilidade socioambiental;
• Saúde e segurança no trabalho;
• Oferta e recebimento de valores, presentes e/ou favorecimentos;
• Reponsabilidade profissional e laboral;
• Consequências ou medidas disciplinares;
• Canal de denúncia.
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4.2. Instrumentos Normativos Corporativos
Existe um conjunto de instrumentos normativos que balizam tanto a postura de
colaboradores, gestores, agentes de governança e demais partes interessadas,
quanto as principais atividades do Sistema Federação, definindo, de forma
clara e objetiva, os responsáveis, limites de alçadas, delegações, implicações e
penalidades aplicáveis, entre outras informações relevantes. Todas as políticas,
regimentos, normas, processos e procedimentos estão disponíveis na intranet
corporativa ou compartilhadas nos portais do Sistema Federação, caso sejam
categorizadas como documentos normativos públicos.
Normativos categorizados no nível estratégico como Políticas (“por que fazer”)
necessitam de aprovação da alta administração, podendo, dependendo do
assunto, ser submetido aos delegados da Assembleia Geral de Representantes
de Sindicatos e/ou aos membros do Conselho de Gestão, sempre observando
as responsabilidades estatutárias. Nesta etapa do Programa, estão em fase de
elaboração/revisão as seguintes políticas:
• Código de Conduta;
• Regimento Interno do Comitê de Integridade e Conformidade (“CIC”);
• Política de Gestão de Riscos;
• Política de Conflito de Interesses
• Política de Consequências e Medidas Disciplinares;
• Política de Compras e Contratação;
• Política de Due Diligence e Background Check;
• Política de Segurança da Informação;
• Política do Canal de Denúncia.
Normativos categorizados no nível tático como Normas (“o que fazer”) necessitam
de aprovação do presidente executivo e dos diretores estatutários, podendo ser
submetidos à alta administração, caso regulamentem assuntos de competências
deliberativas atribuíveis ao Conselho de Gestão ou à Assembleia Geral de
Representantes de Sindicatos.
• Norma de Aquisição de Materiais e Equipamentos e Contratação de Serviços;
• Norma de Uso dos Recursos Computacionais e de Comunicação;
• Norma de Elaboração de Instrumentos Normativos;
• Norma de Gestão de Incidentes;
• Norma de Gestão de Acessos.
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Normativos
categorizados
no
nível
operacional como Procedimentos (“como
fazer”) necessitam de aprovação dos gestores.

4.3. Treinamento e Comunicação
sobre o Programa de Integridade
e Conformidade
O Sistema Federação incentiva e promove
periodicamente
o
desenvolvimento
de treinamentos presenciais e online
destinados a colaboradores, gestores e
agentes de governança. As capacitações
são realizadas com o apoio da Diretoria de
Gestão de Pessoas e têm como objetivo
gerar conhecimento sobre o Programa
de Integridade e Conformidade e temas
relacionados às melhores práticas de
governança corporativa.
As ações do Programa de Integridade e
Conformidade são amplamente divulgadas
por meio da intranet corporativa e dos cartazes
afixados nos espaços internos do Sistema
Federação. Além disso, durante o ano de 2019
está sendo realizada campanha interna com
vídeos, informativos, brindes e jogos para
estimular o conhecimento e disseminar a
cultura de integridade e conformidade.

4.4. Canal de Denúncia
O canal de denúncia é um dos pilares do
Programa de Integridade e Conformidade,
representando uma importante ferramenta
para o fortalecimento do processo de
governança e integridade corporativa. O
Sistema Federação disponibiliza à todas
as partes interessadas que possuem
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relacionamentos com o Sistema Federação, o canal de denúncia Voz Ativa,
administrado por empresa contratada, especializada e independente, permitindo
que as denúncias sejam encaminhadas:
 Pelo site: http://www.canalconfidencial.com.br/fetranspor;
 Pelo telefone: 0800 741 0003 (atendimento de segunda a sábado, das 8h às 18h);
 Pelo e-mail: fetranspor@canalconfidencial.com.br e;
 Pela caixa postal: 521 CEP: 06320-971.
Todas as denúncias devem ser tratadas de forma sigilosa, assegurando aos
seus usuários: (a) a confidencialidade e o anonimato, com ferramentas que
permitam acompanhar o andamento de sua manifestação; (b) que não será
permitida nenhum tipo de retaliação ao denunciante de boa fé em virtude de sua
manifestação; (c) que as informações serão tratadas com seriedade, imparcialidade
e profissionalismo na averiguação.
O Sistema Federação incentiva o registro, por meio do canal de denúncia, de
qualquer situação que possa indicar violação, desvio, irregularidade, assédio,
potencial transgressão dos valores organizacionais, atos ilícitos tais como os
de corrupção, fraude, lavagem de dinheiro e/ou descumprimento de leis e
normativos internos.
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4.5. Medidas Disciplinares
O Sistema Federação possui processos internos que permitem investigações dos
registros recebidos no canal de denúncia, assegurando que os fatos relatados serão
veriﬁcados e, se necessário, serão adotadas tempestivamente medidas cabíveis.
Para os casos de violação de regras, não se limitando as formalmente estabelecidas
no Programa de Integridade e Conformidade, resultará aos infratores, após o
devido processo em que serão observadas as garantias do contraditório e da ampla
defesa, aplicação das medidas disciplinares previstas em normativo específico e
nas legislações em vigor.

4.6. Diligência Periódica de Colaboradores, Terceiros e de
Contratos (“Due Diligence”) e (“Background Check”)
A diligência periódica, prevista na Lei nº 12.846/13 (Lei Anticorrupção) e Lei Estadual
nº 7.753/17, consiste na análise de dados que levantará as informações públicas
de pessoas jurídicas e físicas com o intuito de identificar riscos, principalmente os
de fraude, corrupção e lavagem de dinheiro, nos relacionamentos com o Sistema
Federação. No tocante à análise de dados de pessoas jurídicas (denominado Due
Diligence), nesta primeira etapa, abordaremos a diligência de fornecedores, clientes
e conveniados do cartão Riocard, definidos em uma avaliação de dados públicos
baseados em critérios econômicos, jurídicos, ambientais, fiscais, reputacionais,
de idoneidade e transparência na condução de suas práticas negociais e, onde
couber, de seus administradores, sócios, proprietários e acionistas.
Assim, a partir da avaliação dos relatórios de Due Diligence e de Background
Check, é possível estimar o grau de risco de integridade para qualquer pessoa
jurídica ou pessoa física, sob diligência, que possui ou está em iminência de
celebrar contrato, acordo ou relacionamento com o Sistema Federação. Caso seja
identificado algum alerta de risco (denominado “red flag“), este será reportado
aos membros do Comitê de Integridade e Conformidade, para fins de análise e
recomendação de ações mitigatórias aos agentes de governança, que poderão
deliberar sobre o apetite e tolerância aos referidos riscos.
Portanto, o objetivo da Due Diligence e do Background Check, é avaliar e mitigar
riscos de conflitos de interesses, fraudes, corrupção, dentre outros que possam vir a
comprometer a integridade das relações pertinentes à contratação de colaboradores,
gestores, diretores, presidente executivo e/ou terceiros pelo Sistema Federação.
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4.7. Doações para Partidos Políticos
Entende-se como doação ou qualquer outra forma de ajuda à candidato ou
partidos políticos as seguintes hipóteses: doação ou empréstimo de bens, cessão
de espaço físico ou publicitário, patrocínio de eventos, contribuição em troca de
favores e/ou que aparentem ser realizadas como compensação por algum tipo de
serviço prestado à pessoa física ou jurídica e/ou ainda um agente público e PEP
(“Pessoas Expostas Politicamente”), cessão de mão de obra, envio de mensagens
eletrônicas e fixação de cartazes entre outros.
Dessa forma, a Lei Eleitoral de nº 9.504/1997 não mais prevê a possibilidade
de doações de pessoas jurídicas para as campanhas eleitorais, tendo em vista a
mudança introduzida pela Reforma Eleitoral, por meio da Lei nº 13.165/2015,
que ratificou a decisão do Supremo Tribunal Federal, na análise da Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4.650, declarando e confirmando a
inconstitucionalidade dos dispositivos legais que autorizavam esse tipo de
contribuição de pessoas jurídicas para partidos políticos.
Portanto, fica expressamente proibida qualquer tipo de doação de pessoa
jurídica para candidato ou partidos políticos, direta ou indiretamente, conforme
dispositivos legais acima citados.

4.8. Atos Lesivos à Lei n.º 12.846/2013 - Anticorrupção
O Sistema Federação entende que o Programa de Integridade e Conformidade é
uma gestão em constante desenvolvimento, tendo como boa prática a melhoria
contínua, visando, entre outros objetivos, prevenir, detectar e corrigir a ocorrência
de atos lesivos previstos na Lei nº 12.846/2013, assim definidos:
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 dos atos ilícitos previstos nesta Lei;
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:
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;
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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.

5. Monitoramento e Ações de Melhoria
O compliance officer é responsável pelo monitoramento contínuo do Programa
de Integridade e Conformidade, por meio de avaliação constante das ações e
medidas adotadas, buscando assegurar que a estrutura, processos e instrumentos
definidos para a prevenção, detecção e correção de desvios estão sendo eficazes.
O compliance officer também é responsável por reportar periodicamente o
resultado do monitoramento ao Comitê de Integridade e Conformidade, que
acompanha as medidas relacionadas à prevenção e combate à fraude, à corrupção
e à lavagem de dinheiro, dentre outros atos lesivos.
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Glossário
Agente público: todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou
sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou
qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou
função na Administração Pública, conforme previsto na Lei de Improbidade
Administrativa nº 8.429/1992.
Agente(s) de governança: indivíduos que ocupam um papel de liderança na
alta administração tais como: diretores, presidente executivo, conselheiro,
auditor interna e qualquer membro dos órgãos envolvidos no sistema de
governança corporativa.
Alerta de riscos (Red Flag): situações suspeitas correspondentes a eventos que,
se detectados, devem ser observados com maior atenção, por possuírem maior
probabilidade de se tornar um potencial risco.
Assembleia Geral de Representantes de Sindicatos (“AGRS”): é órgão máximo
da Federação, composta de delegados indicados pelos sindicatos filiados à
Federação, capaz de decidir soberanamente sobre todas as matérias de interesse
da Federação, aprovar seu regimento interno e do Conselho de Gestão; aprovar
a proposta orçamentária elaborada pelo Conselho de Gestão, decidir sobre a
aplicação do patrimônio, alienação e gravames de ativos patrimoniais; eleger os
integrantes do Conselho de Gestão, do Conselho Fiscal e representantes junto à
Confederação Nacional de Transportes; aprovar as demonstrações financeiras e
prestação de contas do exercício apresentadas pelos Conselho de Gestão, dentre
outras atribuições não incluídas nas atribuições do Conselho de Gestão.
Colaborador: é o indivíduo que exercem atividades laborais, subordinados aos
cargos de gestão (i.e. menores aprendizes, estagiários, funcionários, autônomos)
previstos na Consolidação das Leis de Trabalho.
Comitê de Integridade e Conformidade (“CIC”): órgão colegiado e fiscalizador
instituído pelo Conselho Gestão no sistema de governança do Sistema Federação,
no intuito de assessorar seus membros na implantação do Programa de
Integridade e Conformidade (“Compliance”). Seus poderes, escopo e composição
estão definidos em normativo específico.
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Compliance officer: cargo de diretor executivo de compliance, eleito pela
alta administração como responsável pelo planejamento, desenvolvimento e
monitoramento do Programa de Integridade e Conformidade.
Conselho de gestão (“CG”): órgão colegiado eleito pelos sindicatos
filiados à Federação, encarregados do processo decisório em relação ao
direcionamento estratégico, atuando como elo de monitoramento entre os
sindicatos filiados e os atos administrativos dos diretores. Em seu escopo
de atuação, dentre outras atribuições, seus conselheiros propõem à AGRS o
planejamento estratégico; aprovam a realização de planos de investimentos,
propostas de alienação patrimoniais e gravames e assunção de encargos em
nome da Federação; criam e extinguem órgãos de governança corporativa
colegiados; aprovam a contratação e destituição de diretoria executiva e de
auditores independentes.
Diligência periódica (“Due Diligence”): constitui uma avaliação periódica de
fornecedores, clientes, conveniados, permissionários e concessionários de
transporte público de passageiros, sindicatos afiliados à Federação e terceiros,
que tenham algum tipo de relação contratual (formal ou não) com as sociedades
do Sistema Federação (RioPar, RioCard TI ou Federação) com vistas à prevenção
de atos ilícitos (tais como corrupção, fraude e lavagem de dinheiro) e riscos
trabalhistas, financeiros, ambientais, reputacionais, entre outros.
Diligência periódica de pessoas físicas (“Background Check”): constitui uma
avaliação periódica de colaboradores, gestores e agentes de governança, que
tenham algum tipo de relação contratual com as sociedades do Sistema Federação
(RioPar, RioCard TI ou Federação) com vistas à prevenção de atos ilícitos (tais
como corrupção, fraude e lavagem de dinheiro) e riscos trabalhistas, financeiros,
ambientais, reputacionais, entre outros.
Diretor: refere-se aos diretores celetistas e os diretores estatutários ou seus
representantes legais.
Gestor: é o dirigente que ocupa cargo de confiança para gerir uma ou mais áreas
de negócios, sempre respondendo hierarquicamente a um diretor ou presidente
executivo responsável pela definição das diretrizes de sua área de atuação (ex.
coordenadores, supervisores, líderes de loja e gerentes).
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Governança corporativa: é o sistema de gestão pelo qual uma empresa é dirigida
e monitorada pela presidência e diretoria executiva em seu relacionamento com
as partes interessadas.
Governança corporativa: é o sistema de gestão pelo qual uma Companhia é
dirigida estrategicamente e monitorada pela alta administração (i.e. presidência,
diretoria executiva, comitês ou órgãos colegiados liderança e fiscalização) em seu
relacionamento com as partes interessadas.
Parte interessada: é toda pessoa física ou pessoa jurídica envolvida direta ou
indiretamente nos projetos, atividades, negócios e operações das Companhias
(colaboradores, gestores, agentes de governança, fornecedores, conveniados,
agentes intermediários, agentes públicos, clientes, permissionários e
concessionários de transporte público de passageiro, sindicatos filiados à
Federação, investidores, financiadores, comunidades, governo, entidades de
classe, organizações não-governamentais, entre outros).
Pessoas Expostas Politicamente (“PEP”): agentes públicos que desempenham ou
tenham desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em países, territórios
e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes.
Para fins legais, são cargos, empregos ou funções públicas relevantes:
• Mandato eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo da União;
• Cargo de ministro de estado ou equiparado no Poder Executivo da União;
• Cargo de natureza especial ou equivalente no Poder Executivo da União;
• Função de presidente, vice-presidente e diretor, ou equivalentes, de
autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou sociedades de
economia mista;
• Função do Grupo Direção e Assessoramento Superior - DAS, nível 6, e equivalentes;
• Função de membro do Conselho Nacional de Justiça, do Supremo Tribunal
Federal e dos tribunais superiores;
• Função de membro do Conselho Nacional do Ministério Público, o ProcuradorGeral da República, o Vice-Procurador-Geral da República, o Procurador-Geral
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;
• Função de membro do Tribunal de Contas da União e o Procurador-Geral do
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União;
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• Mandato de governadores de Estado e do Distrito Federal, função de
presidente de Tribunal de Justiça, de Assembleia Legislativa e de Câmara
Distrital e de presidente de Tribunal e de Conselho de Contas de Estado, de
Municípios e do Distrito Federal;
• Mandato de prefeito e função de presidente de Câmara Municipal de capitais
de estados.
São também consideradas pessoas expostas politicamente: os representantes,
familiares e outras pessoas de relacionamento próximo dos agentes públicos que
se encontrem nas situações acima listadas.
No caso de estrangeiros, são pessoas expostas politicamente aquelas que exercem
ou exerceram, nos últimos 5 anos, importantes funções públicas em um país
estrangeiro, tais como, chefes de estado e de governo, políticos de alto nível, altos
servidores dos poderes públicos, magistrados ou militares de alto nível, dirigentes
de empresas públicas ou dirigentes de partidos políticos.
Presidente executivo: é o nível máximo de gestão executiva do Sistema Federação,
com autonomia estatutária para executar as diretrizes estratégicas definidas junto
ao Conselho de Gestão.
Programa de integridade e conformidade (“PIC”): sistema de governança
corporativa baseada em seus valores organizacionais e aderência as leis,
regulamentos e normativos em vigor, disseminando uma cultura de integridade,
gestão integrada de riscos e melhorias dos controles internos.
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