REGIMENTO INTERNO / BYLAWS
CORPORATIVO / CORPORATE
CÓDIGO / CODE:

DATA DA REVISÃO /
REVIEW DATE:

REVISÃO / REVISION:

RI.CO.RCIC.002

03/12/2021

01

Título / Title:

Referencial de restrições - relacionamentos com outros países /
Restrictions referential - relationships with other countries

Aprovação / Approval:

Aprovado pela Alta Direção da EPA /Approvedby EPA Senior Management

PÁGINA /
PAGE:

1/9

ÁREA RESPONSÁVEL:
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1. Introdução
O oferecimento de hospitalidades, brindes e presentes ocorrerá seguindo as alçadas de aprovação previstas no código de ética,
sempre respeitando as políticas previamente estabelecidas pela contraparte.
2. Tabela referencial de restrições estabelecidas pela contraparte
2.1.

Setor público

Órgão/País
ANAC

Brindes
Permitido

Presentes
Permitido, desde que de baixo valor
pecuniário e não seja/aparente ser em troca
de um favor oficial.

Hospitalidade/Alimentação
Vedado

Angola

Permitido

Argentina

Permitido

Permitido, desde que não coloque em risco
a liberdade de ação do funcionário.
Apenas de valor ínfimo.

Permitido, desde que não coloque em risco a
liberdade de ação do funcionário.
Vedado

Chile
Colômbia

Vedado
Permitido

Vedado
Vedado

Cuba

Permitido

Vedado
Permitido, desde que de baixo valor
pecuniário e não seja/aparente ser em troca
de um favor oficial.
Permitido, desde que comprovadamente não
configure troca de favores.

Permitido, desde que comprovadamente não
configure troca de favores.
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Órgão/País
Força Aérea
Brasileira

Brindes
Permitido

Gana

Permitido

Guatemala

Permitido

Presentes
Permitido, desde que não seja para, ou em
agradecimento ao cumprimento de sua
missão.
Permitido, desde que de baixo valor
pecuniário e não seja/aparente ser, em troca
de um favor oficial.
Vedado

Hospitalidade/Alimentação
Permitido, desde que não seja para, ou em
agradecimento ao cumprimento de sua missão.

Infraero

Permitido, até R$ 100,00

Vedado

Avaliar previamente se não foi disponibilizado
pelo órgão que representa.
Vedado

México

Permitido

Permitido, desde que comprovadamente não
configure troca de favores.

Permitido, desde que comprovadamente não
configure troca de favores.

Moçambique

Permitido

Polícia Federal

Vedado

Permitido, desde que jamais seja em
dinheiro ou para prática de algum ato.
Vedado

Permitido, desde que não envolva bebidas
alcoólicas.
Vedado

Quênia
Tailândia

Permitido
Permitido, desde que seja
da Empresa e após a visita.

Vedado
Deve ser evitado.

Uruguai

Permitido

Vedado
Permitido, desde que inferior ao valor
equivalente a THB 3.000 (Thai Baht); jamais
em dinheiro; após a visita e apenas se
observados os princípios éticos.
Permitido, desde que comprovadamente não
configure troca de favores.

Tanzânia

Permitido. Desde que
nominal.

Vedado na forma de dinheiro,
entretenimento ou serviço.

Vedado

Vedado

Vedado
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Órgão/País
África do Sul

Brindes
Permitido. Se simbólico.

Presentes
Permitido. Se inferior a R350
(aproximadamente R$ 102,16).

Hospitalidade/Alimentação
Permitido. Se inferior a R350 (aproximadamente
R$ 102,16).

Cabo Verde

Permitido. Desde que não
seja para prestação do
serviço
Vedado
Permitido

Permitido. Desde que não seja para
prestação do serviço.

Permitido. Desde que não ameace a
neutralidade da administração pública do país.

Vedado
Permitido. Desde que não seja retribuição
pela função própria do funcionário.

Vedado
Permitido. Desde que não seja retribuição pela
função própria do funcionário.

Permitido
Permitido. Desde que o
valor não ultrapasse $20
por unidade e $50 por ano.
Jamais pode ser em
dinheiro.
Permitido, desde que não
interfira na execução das
funções do funcionário.

Permitido
Permitido. Desde que o valor não ultrapasse
$20 por unidade e $50 por ano. Jamais pode
ser em dinheiro.

Permitido
Vedado

Vedado

Vedado

Honduras

Permitido.

Permitido, desde que de valor simbólico.

Vedado

Ilhas Cayman

Permitido.

Vedado

Vedado

Chade1
Costa Rica
Equador
Estados Unidos

Gabão

1

Não foram localizadas disposições que tratem especificamente do tema para o país em questão. Dessa forma, sugerimos a adoção de postura mais restritiva, no intuito de
evitar situações de não-conformidade.
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Órgão/País
Ilhas Turks e
Caicos
Indonésia
Nigéria
República
Dominicana
Uganda
Venezuela

Zâmbia

2.2.

Brindes
Permitido.

RCIC

Presentes
Permitido. Desde que não aparente
influenciar o julgamento do funcionário.
Permitido. Desde que inferior à IDR 10
milhões
Vedado

Hospitalidade/Alimentação
Permitido. Desde que não aparente influenciar o
julgamento do funcionário.
Vedado

Vedado

Vedado

Permitido.

Negado. Se configurar influência sobre o
julgamento do funcionário.

Negado. Se configurar influência sobre o
julgamento do funcionário.

Permitido. Desde que da
EPA e não seja com intuito
de receber uma decisão do
funcionário.
Permitido.

Vedado

Vedado

Permitido, desde que não possa ser visto
como compra de influência em alguma
decisão do funcionário.

Permitido, desde que não possa ser visto como
compra de influência em alguma decisão do
funcionário.

Permitido. Desde que
inferior à IDR 10 milhões
Permitido. Desde que não
seja em função do serviço.
Vedado

Vedado

Setor privado

Órgão/País
Embraer

Brindes
Permitido, se modestos e
razoáveis.

Presentes
Permitido, se modestos e razoáveis. Nunca
em dinheiro.

Hospedagem/Alimentação
Vedado
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FlightSafety

Permitido

Permitido, desde que não aparente ser
propina.

RCIC

Permitido

1. Introduction

The offering of hospitality, giveaways and gifts will take place in accordance with the approval levels provided for in the code of
ethics, always respecting the policies previously established by the counterparty.
2. Reference table of restrictions established by the counterparty

2.1.

Public sector

Agency/Country
ANAC

Giveaways
Allowed

Gifts
Allowed, provided it is of low monetary value
and is not/appears to be in exchange for an
official favor.

Angola

Allowed

Argentina

Allowed

Allowed, as long as it does not jeopardize the Allowed, as long as it does not jeopardize the
employee's freedom of action.
employee's freedom of action.
Only of negligible value.
Forbidden

Chile
Colombia

Forbidden
Allowed

Forbidden
Allowed, provided it is of low monetary value
and is not/appears to be in exchange for an
official favor.

Hospitality/Food
Forbidden

Forbidden
Forbidden
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Agency/Country
Cuba

Giveaways
Allowed

Gifts
Allowed, as long as it is demonstrably not an
exchange of favors.

Hospitality/Food
Allowed, as long as it is demonstrably not an
exchange of favors.

Brazilian air
force

Allowed

Allowed, as long as it is not for, or in appreciation
of, the accomplishment of one’s mission.

Ghana

Allowed

Allowed, as long as it is not for, or in
appreciation of, the accomplishment of one’s
mission.
Allowed, as long as it is of low pecuniary
value and is not/appears to be, in exchange
for an official favor.

Guatemala

Allowed

Forbidden

Infraero

Allowed, up to BRL 100.00

Forbidden

Evaluate in advance if it was not made available
by the agency one represent.
Forbidden

Mexico

Allowed

Allowed, as long as it is demonstrably not an
exchange of favors.

Allowed, as long as it is demonstrably not an
exchange of favors.

Mozambique

Allowed

Federal police

Forbidden

Allowed, as long as it is never in money or for Allowed as long as it does not involve alcoholic
the practice of any act.
beverages.
Forbidden
Forbidden

Kenya
Thailand

Allowed
Allowed, as long as it is
from the Company and
after the visit.

Uruguay

Allowed

Forbidden
Allowed, provided that it is less than the
equivalent value of THB 3,000 (Thai
Baht); never in cash; after the visit and only if
ethical principles are observed.
Allowed, as long as it is demonstrably not an
exchange of favors.

Forbidden

Forbidden
It should be avoided.

Forbidden
Elaborado por:

Verificado por:

Aprovado por:

Erika Pollyne Koch

Flávio Farias

Flávio Farias

REGIMENTO INTERNO / BYLAWS
CORPORATIVO / CORPORATE
CÓDIGO / CODE:

DATA DA REVISÃO /
REVIEW DATE:

REVISÃO / REVISION:

RI.CO.RCIC.002

03/12/2021

01

Título / Title:

Referencial de restrições - relacionamentos com outros países /
Restrictions referential - relationships with other countries

Aprovação / Approval:

Aprovado pela Alta Direção da EPA /Approvedby EPA Senior Management

PÁGINA /
PAGE:

7/9

ÁREA RESPONSÁVEL:

RCIC

Agency/Country
Tanzania

Giveaways
Allowed. As long as rated.

Gifts
Prohibited in the form of money,
entertainment or service.

Hospitality/Food
Forbidden

South Africa

Allowed. If symbolic.

Allowed. If less than R350 (approximately
R$102.16).

Allowed. If less than R350 (approximately
R$102.16).

Cape Green

Allowed. As long as it is not
for providing the service
Forbidden
Allowed

Allowed. As long as it is not for providing the
service.
Forbidden
Allowed. As long as it is not retribution for the
employee's own function.

Allowed. As long as it does not threaten the
neutrality of the country's public administration.
Forbidden
Allowed. As long as it is not retribution for the
employee's own function.

Ecuador
U.S

Allowed
Allowed. As long as the
value does not exceed $20
per unit and $50 per
year. It can never be cash.

Allowed
Allowed. As long as the value does not
exceed $20 per unit and $50 per year. It can
never be cash.

Allowed
Forbidden

Gabon

Allowed, as long as it does
not interfere with the
performance of the
employee's duties.
Allowed.

Forbidden

Forbidden

Allowed, provided it is of symbolic value.

Forbidden

Chad[1]
Costa Rica

Honduras
1

No provisions specifically dealing with the subject for the country at issue were found. Thus, we suggest the adoption of a more restrictive posture, in order to avoid
situations of non-compliance
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Cayman Islands

Allowed.

Turks and
Caicos Islands
Indonesia

Allowed.

Nigeria
Dominican
Republic
Uganda
Venezuela

Zambia

2.2.

Forbidden

RCIC

Forbidden

Allowed. As long as it does not appear to
influence the employee's judgment.
Allowed. As long as is less Allowed. As long as is less than IDR 10
than IDR 10 million
million
Allowed. As long as it is not Forbidden
related to the service.
Forbidden
Forbidden

Allowed. As long as it does not appear to
influence the employee's judgment.
Forbidden

Allowed.

Denied. If it configures influence on the
employee's judgment.

Denied. If it configures influence on the
employee's judgment.

Allowed. Provided it is from
EPA and is not intended to
receive a decision from the
employee.
Allowed.

Forbidden

Forbidden

Allowed, as long as it cannot be seen as
buying influence in any employee's decision.

Allowed, as long as it cannot be seen as buying
influence in any employee's decision.

Forbidden
Forbidden

Private sector

Agency/Country
Embraer

Giveaways
Allowed, if modest and
reasonable.

Gifts
Allowed, if modest and reasonable. Never in
cash.

Hospitality/Food
Forbidden
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Allowed

Allowed, as long as it does not appear to be a
bribe.

RCIC

Allowed
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