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1. Objetivo 
 

1.1.  Estabelecer regras de proteção aos envolvidos em investigações internas e aos denunciantes que, 

de boa-fé, relatarem condutas ou fatos que ferem as diretrizes do Código de Ética e Conduta da 

MARIMEX, as leis vigentes ou políticas e procedimentos internos.  

1.2. É compromisso da MARIMEX, garantir que não serão tolerados atos de retaliação contra o 

colaborador que realizar uma denúncia através do Canal de Ética da empresa Atribuições 

 

2. Aplicação 

2.1. Esta política é aplicável a todos os colaboradores, independentemente do seu nível hierárquico, 

função ou cargo exercido, aplicável aos prestadores de serviços, fornecedores, clientes e órgãos públicos 

que se relacionem, de forma direta ou indireta, com a MARIMEX. 

2.2. Esta política será supervisionada, implementada e aplicada pela área de Compliance, com suporte 

das áreas de RH e Jurídico, e em nome da Alta Direção, sendo sua observância obrigação funcional de 

todos os colaboradores e gestores da MARIMEX. 

 

3. Referências 

a) Lei Nº 12.846/2013, de 1º de agosto de 2013 - Lei Anticorrupção Brasileira; 

b) Decreto Nº 8.420, de 18 de março de 2015; 

c) Código de Ética e Conduta; 

d) Instrução do Canal de Ética; 

e) Regimento Interno do Comitê de Ética. 

 

4. Conceitos 

4.1. Os termos abaixo descritos deverão ser interpretados de acordo com as definições aqui 

apresentadas, quando mencionados neste documento, independentemente do gênero adotado e/ou se 

utilizados no plural ou singular:  
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a) Canal de Ética: ferramenta que permite efetuar denúncias relacionadas a desvios do Código de Ética 

e Conduta e das Legislações vigentes, de forma “Anônima” ou “Identificada”, cuja informações são 

geridas pela Área de Compliance e direcionada ao Comitê de Ética da MARIMEX.  

b) Denúncia: refere-se à ocorrência reportada por algum colaborador ou terceiro no Canal de Ética, à 

Área de Compliance e/ou ao seu gestor imediato, contendo todas as informações de que tem convicção, 

e relacionado ao incumprimento de normas, desvios de conduta, antiético, ilegal, imoral ou ilícito. 

c) Denunciante: é a pessoa que formaliza denúncia no Canal de Ética da empresa, a qual é capaz de 

iniciar um processo de investigação sempre que preenchidos os requisitos previstos no Regimento 

Interno do Comitê de Ética. 

d) Informante ou testemunha: é a pessoa convidada a cooperar e/ou prestar esclarecimentos, nas 

investigações dirigidas pelo Comitê de Ética. 

e) Boa-Fé: agir conforme a lei ou sem a intenção de descumpri-la, agir com honestidade, lealdade, 

franqueza, não visando ganhos pessoais ou quaisquer outros tipos de benefícios com a denúncia. 

f) Má-fé: agir maldosamente de forma natural e consciente; fraude; falta de lealdade; comportamento 

de quem busca enganar ou iludir outra pessoa. 

g) Retaliação: qualquer ato de represália, assédio, intimidação, ameaça, coerção ou discriminação, 

entre outros, ao denunciante de boa-fé ou informante que colaborar nas investigações do Comitê de 

Ética. Aqueles que testemunharem ou sofrerem retaliação, são incentivados a denunciar esta conduta.  

h) Não Retaliação: ato contrário à retaliação. 

i) Comitê de Ética: equipe independente composta por membros escolhidos pela Diretoria, 

responsável por garantir o cumprimento das normas contidas no Código de Ética e Conduta Ética e 

políticas de Compliance, por analisar os relatos providenciando as tratativas adequadas para interrupção 

das irregularidades, bem como recomendando a aplicação das medidas cabíveis e disciplinares.  

j) Terceiros em Geral: Refere-se, mas não se limitando, a todo e qualquer Prestador de Serviços, 

Fornecedores, Clientes, Órgãos Públicos e a Sociedade de modo geral. 

 

5. Diretrizes 

5.1. A MARIMEX acredita no incentivo do uso de seu Canal de Ética como prevenção às práticas de 
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corrupção, lavagem de dinheiro, desvios de conduta ou outras ações consideradas inapropriadas e em 

desconformidade com suas políticas internas. 

5.2. A empresa não tolera violações ao seu Código de Ética e Conduta, políticas ou procedimentos 

internos, e de qualquer lei, norma ou regulamentação aplicável.  

5.3. Os gestores devem supervisionar adequadamente a conduta de seus colaboradores e garantir um 

ambiente de trabalho que permita aos mesmos cumprir com suas obrigações com honestidade, 

integridade e eficiência.  

5.4. A MARIMEX condena veementemente toda forma de retaliação, seja sutil ou explícita, contra 

qualquer pessoa que, de boa-fé, denuncie ou participe cooperando com informações em relação a 

qualquer fato ou conduta que acredite ferir o Código de Ética e Conduta, as políticas internas ou 

legislações vigentes. 

5.5. Os denunciantes de boa-fé e os informantes serão prontamente protegidos de qualquer retaliação 

ou consequência negativa em sua avaliação, nos termos desta Política. 

5.6. Todas as informações tratadas no âmbito do Comitê de Ética serão mantidas no mais absoluto 

sigilo, ressalvado o previsto no Regimento Interno do Comitê de Ética.  

A identidade do denunciante, se informada por ele, deverá ser rigorosamente protegida. 

 

6. Compromissos da Liderança e dos Colaboradores 

6.1. É dever dos gestores da MARIMEX proporcionar um ambiente aberto que favoreça o trabalho em 

equipe, no qual os colaboradores compreendam suas responsabilidades e se sintam à vontade para 

comunicar preocupações éticas, sem medo de retaliações. 

6.2. É importante ressaltar que se um denunciante já teve problemas de desempenho, a denúncia não 

impede que o gestor continue a abordar essa questão de maneira alinhada com os valores da empresa, 

da mesma forma que faria caso não existisse uma denúncia. 

Para evitar problemas, os líderes e os colaboradores devem manter as seguintes condutas: 

a) Tratar a todos sempre com dignidade e respeito; 

b) Continuar a se comunicar normalmente com o denunciante; 
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c) Prestar atenção no seu tom de voz e linguagem corporal em qualquer abordagem; 

d) Avaliar colaboradores com base no seu desempenho real, sem levar em conta o fato de histórico de 

denúncias realizadas pelo mesmo; 

e) Quando aplicável, continuar a delegar atribuições em linha com o que já era feito antes de existir a 

denúncia; 

f) Compartilhar informação necessária para que o trabalho seja feito. 

 

7. Como Denunciar a Retaliação 

7.1. A Empresa não tolera atos de retaliação ou assédio contra qualquer pessoa que faça uma 

reclamação ou denúncia de boa-fé.  

7.2. A prática de atos de retaliação pode levar à aplicação de medidas legais e disciplinares, incluindo o 

desligamento por justa causa.  

7.3. Aquele que acredita estar sendo vítima de qualquer forma de retaliação, deve denunciar o fato 

ocorrido por meio do Canal de Ética da MARIMEX. 

7.4. Cabe ao denunciante, ao registrar a denúncia, fazê-la da forma mais completa possível, 

preenchendo corretamente o formulário de denúncias disponível no Canal de Ética, anexando, quando 

possível, eventuais documentos que possam contribuir na apuração da denúncia de retaliação. A falta 

de dados poderá impossibilitar uma resposta final e dificultar ou inviabilizar a instauração do processo 

de investigação da retaliação, prejudicar o procedimento ou até mesmo ocasionar a sua inconclusão. 

7.5. Todas as denúncias de real ou potencial retaliação serão analisadas e investigadas pelo Comitê de 

Ética, que determinará, caso necessário, a adoção de medidas para a proteção do denunciante de boa-

fé ou informante. 

7.6. Não se inclui nesta, a denúncia de má-fé, que relata fatos com a finalidade de obter vantagens 

indevidas, ou em um conflito pessoal, ou para vingança, assédio ou intimidação, entre outros, a qual 

será objeto de investigação e sujeitará o infrator às penalidades contidas no Regimento Interno do 

Comitê de Ética. 

 
 



                                                          CÓPIA NÃO CONTROLADA QUANDO IMPRESSA – VÁLIDA ATÉ 20/09/21  

PÚBLICO 
Página 7 de 9 

8. Gestão das Sanções e Medidas Disciplinares 

8.1. As sanções internas poderão variar, conforme a natureza e a gravidade da infração, desde 

orientação, até o desligamento do colaborador que violar a presente política. No caso de terceiros que 

cometam atos em desconformidade com esta política, a violação poderá resultar no rompimento 

contratual. 

8.2. Qualquer violação ao Código de Ética e Conduta, normas, políticas e procedimentos da empresa, e 

de qualquer lei, norma ou regulamentação aplicável, será investigada pelo Comitê de Ética. Se 

confirmada, o responsável estará sujeito às medidas legais e disciplinares aplicáveis, devidamente 

deliberadas pelo Regimento Interno do Comitê de Ética.  

Sujeito à competente autorização do Comitê de Ética da empresa, e dependendo da violação, as 

seguintes medidas podem ser aplicadas:  

a) Advertência (verbal ou escrita); 

b) Suspensão; ou  

c) Proposta de demissão do colaborador (sem ou por justa causa).  

 

9. Comunicação 

9.1. Em caso de dúvidas sobre a aplicação adequada das diretrizes constantes na presente política, os 

colaboradores devem consultar o seu gestor imediato ou a Área de Compliance da MARIMEX. 

9.2.  Os casos omissos, serão decididos pelo Comitê de Ética.  

9.3. Se alguma pessoa entender que foi tratada de maneira injusta ou está sofrendo represálias ou 

retaliações após sua denúncia, deve registrar sua reclamação, de forma Identificada ou Anônima, no 

Canal de Ética da MARIMEX, através da página principal do website MARIMEX.   

 

10. Questões 

As questões abaixo podem sanar algumas dúvidas frequentes sobre o tema desta Política: 

a) Qual a melhor maneira de evitar o risco de retaliação? 
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Na existência de algum desconforto ou fortes razões para se manter o Anonimato na denúncia, 

incentivamos o uso do Canal de Ética de forma confidencial (Registro Anônimo). Ele é a nossa melhor 

ferramenta contra o risco de possíveis retaliações. 

b) Se eu resolver me identificar, minha identidade será revelada? 

Quando os denunciantes escolhem se identificar, a identidade é mantida em sigilo para os demais 

colaboradores da empresa, com exceção da Área de Compliance e dos membros do Comitê de Ética, 

uma vez que atuam diretamente no recebimento da denúncia, tratamento e investigação do processo. 

Com base no item “10.3 do Regimento Interno do Comitê de Ética”, todos aqueles que, de alguma forma, 

participarem da manutenção do Canal, das atividades desempenhadas pelo Comitê, ou que tiverem 

acesso às denúncias apresentadas, prestarão compromisso e sigilo sobre as informações, através de 

assinatura do Termo de Compromisso e Confidencialidade. 

c) Quanto tempo demora entre o tratamento e o processo investigativo da denúncia? 

Cada caso é um caso, mas após recebida a denúncia e devidamente classificada pela Área de 

Compliance, os relatos serão apresentados ao Comitê de Ética para o início do tratamento e da 

investigação interna, observando sempre uma profunda análise dos casos para garantia da veracidade 

da denúncia e das evidências recebidas. 

- De acordo com o item “5.1 do Regimento Interno do Comitê de Ética”, as reuniões do Comitê de Ética 

são realizadas mensalmente e, extraordinariamente, nas oportunidades em que houver convocação 

pelo Coordenador ou Secretário do Comitê de Ética.   

- Conforme estabelece o item “6.3 do Regimento Interno do Comitê de Ética”, o prazo para a apuração 

da denúncia será de até 45 (quarenta e cinco) dias, prorrogáveis por uma única vez por mais 30 (trinta), 

mediante justificativa apresentada pelos membros do Comitê designados para a realização da 

investigação interna. 

d) Se eu relatar uma violação e nada acontecer, eu deveria encaminhar o assunto através de um canal 

diferente? 

Se você acreditar que sua denúncia não está recebendo a atenção que merece, você tem o direito de 

questionar através do website, na plataforma de “Acompanhamento de Denúncias”.  
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Ao entrar nesta tela com o nº de protocolo de sua denúncia, você poderá acompanhar o status do seu 

registro, sendo possível o envio de questionamentos, o lançamento de novas informações e/ou 

evidências que auxiliem no processo investigativo.  

e) O que acontece se eu relatar uma má conduta e a alegação não for verificada como procedente? 

O denunciante identificado será informado através do website do Canal de Ética, referente a progressão 

do caso e sua resolução, independentemente do resultado (se procedente, improcedente, parcialmente 

procedente ou inconclusiva), você estará protegido contra retaliação. 

 

11. Periodicidade 

o Revisão da Política – Anual, a contar a data da última revisão; 

o Prazo de apuração da denúncia – Até 45 dias, prorrogáveis por uma única vez por mais 30 dias; 

o Reunião do Comitê de Ética – Mensal (se necessário, serão convocadas reuniões extraordinárias). 

 

12. Registro da Qualidade 

Identificação 
(Nome do 
Registro) 

Responsável 
(Arquivamento) 

Armazenamento 
(Onde 

Armazenar) 

Proteção 
(Como Proteger) 

Recuperação 
(Forma de 
Indexação) 

Tempo 
(Retenção) 

Descarte 
(Disposição) 

I XX Código de Ética e Conduta 

I XX Canal de Ética 

F1 Termo de Compromisso e Confidencialidade 

F2 Declaração de Impedimento e Suspeição 

F3 Relatório de Investigação Interna 

F4 Plano de Investigação Interna 

 

13. Controle de Revisões 

Nº Revisão Data Revisão Efetuada Responsável 

00 10/09/2021 Primeira Elaboração Lucas Araujo 
 

Aprovado por: Janaína Alexandre Nunes Função: Gerente  Data 10/09/2021 

 


