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1. Do Objetivo e da Abrangência 
 

1.1. Este Regimento Interno (“Regimento”) objetiva estabelecer os procedimentos a serem observados 

pelo Comitê de Ética (“Comitê”) para cumprir os objetivos propostos, regulando seu funcionamento, 

responsabilidades, competências e atribuições, no que diz respeito à estratégias, políticas e medidas 

voltadas à disseminação da cultura de Compliance e Integridade, Controles Internos e Prevenção de 

Riscos. 

1.2. A atuação do Comitê de Ética da MARIMEX abrange todas as ações que envolvam colaboradores, 

ex colaboradores, fornecedores, prestadores de serviços, clientes e a comunidade de modo geral. 

1.3. O Comitê deverá apurar, na forma deste Regimento, as denúncias recebidas através do Canal de 

Ética via website da MARIMEX, ou por comunicação direta de qualquer profissional. 

1.4. O Comitê, no exercício de suas funções, deverá agir em estrita conformidade com a missão e os 

valores da MARIMEX, e conduzirá as suas atividades de acordo com as determinações constantes neste 

Regimento Interno, tendo competência para atuar de forma autônoma e independente, no 

cumprimento das normas e princípios do Código de Ética e Conduta da empresa e demais legislações 

vigentes. 

1.5. O início do prazo de gestão dos membros do Comitê de Ética se dará a partir da data de aprovação 

deste Regimento, e vigorará até: (i) a sua destituição pela Diretoria, (ii) o término do respectivo 

mandato, (iii) renúncia, ou (iv) desvio disciplinar ou ético que ocorram a qualquer tempo. 

 

2. Da Composição e Estrutura Organizacional 

2.1. O Comitê de Ética será composto por 03 (três) membros titulares e 03 (três) membros suplentes, 

designados pela Diretoria da MARIMEX, para mandatos de 02 (dois) anos, e proporcionalmente 

renovados a cada período de 24 (vinte e quatro) meses, sem prejuízo de suas atribuições regulares. 

a) O Comitê terá um Coordenador e um Secretário entre seus membros titulares e definidos pela 

Diretoria, os quais exercerão suas funções pelo mesmo prazo de gestão dos outros membros; 

b) Os membros suplentes substituirão os membros titulares em suas ausências ou impedimentos; 

c) Preferencialmente, pelo menos um dos membros do Comitê deve ser da área Jurídica, com prática na 

advocacia por no mínimo 3 (anos), visando subsidiar em questões relacionadas à área; 
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d) Necessariamente, pelo menos um dos membros do Comitê deve ser da área de Recursos Humanos, 

visando zelar pelas políticas da empresa e subsidiar em questões relacionadas à área; 

e) O Coordenador do Comitê indicará entre seus membros titulares, o seu substituto em suas ausências 

ou impedimentos; 

f) Expirado o prazo de gestão dos membros do Comitê, estes poderão ser reconduzidos por meio de 

nova nomeação da Diretoria. 

2.2. O membro do Comitê que incorrer, em falta ética, será afastado do Comitê pela Diretoria da 

MARIMEX, sob sugestão dos demais membros, podendo ser reconduzido caso seja absolvido na decisão 

final do processo investigatório. 

2.3. A participação no Comitê de Ética será considerada como serviço relevante e poderá constar no 

prontuário do empregado. 

 

3. Da Competência e Regras de Funcionamento 

3.1. São competências do Coordenador do Comitê de Ética:  

a) Coordenar as reuniões do Comitê;  

b) Dar execução às decisões do Comitê;  

c) Propor temas para serem tratados e aprovar previamente as pautas propostas pelos membros do 

Comitê; 

d) Organizar as agendas com o Secretário e confeccionar as pautas referentes às reuniões ordinárias 

e extraordinárias; 

e) Orientar e supervisionar os trabalhos do Secretário do Comitê;  

f) Designar, mediante termo lavrado em Ata, substituto para o Secretário em suas ausências ou 

impedimentos;  

Parágrafo único – A Ata deverá ser lavrada, ainda que não haja reunião por falta de quórum, e, nela 

deverão ser mencionados: data, local e hora de abertura e de encerramento da reunião, os nomes 

dos membros presentes, justificativa de integrantes ausentes, os principais fatos ocorridos, assuntos 

tratados e deliberações tomadas, as quais deverão ser assinadas por todos os membros que estiveram 
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presentes. 

g) Organizar, em meio eletrônico e/ou físico e de acesso restrito, toda documentação produzida pelo 

Comitê;  

h) Convidar participantes internos ou externos ao Comitê, sem direito a voto, que sejam especialistas 

ou técnicos, a fim de prestar esclarecimentos e contribuir com a análise dos assuntos a serem 

tratados, observadas eventuais questões de conflito de interesses, bem como prévia autorização da 

Diretoria;   

i) Propor em conjunto com os demais integrantes, os membros do Comitê que irão atuar nas 

investigações internas e demais averiguações; 

j) Propor em conjunto com os demais integrantes, membro para colher novas informações que 

considerar relevante, caso os elementos já disponíveis não sejam suficientes para o julgamento do 

processo; 

k) Colocar as matérias em votação, apurar os votos e proclamar os resultados; 

l) Zelar pelo fiel cumprimento do presente Regimento Interno; 

m) Sempre que necessário, designar um membro do Comitê e/ou realizar a convocação do 

denunciado, via agenda outlook, por telefone ou de forma presencial conforme as particularidades 

do caso, visando o cumprimento do processo de entrevista e prestação de esclarecimentos; 

n) Apresentar aos Diretores da MARIMEX os relatórios e pareceres elaborados pelo Comitê.  

3.2. São competências do Secretário do Comitê de Ética:  

a) Convocar as reuniões conforme programação mensal ou por solicitação do Coordenador do Comitê 

de Ética; 

b) Elaborar com o auxílio do Coordenador, o calendário anual de reuniões ordinárias do Comitê; 

c) Confeccionar as Ata´s, registrando as justificativas de ausência dos membros em caso de falta, as 

discussões, deliberações e eventuais pendências das atividades do Comitê;  

d) Reservar e preparar o local onde se reunirá o Comitê de Ética, providenciando todos os materiais e 

recursos necessários para o bom desempenho dos trabalhos. 

3.3. São competências dos demais membros titulares ou suplentes do Comitê de Ética:  
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a) Examinar as matérias que lhes forem submetidas, emitindo parecer conclusivo e fundamentado;  

b) Votar sobre os assuntos discutidos e analisados nas reuniões para sua deliberação final;  

c) Apresentar sugestão de pauta para aprovação dos demais integrantes do Comitê;  

d) Fornecer à Gerência de Recursos Humanos, quando pertinente, retorno conclusivo sobre as 

apurações do Comitê;  

e) Propor, elaborar, acompanhar e executar, em parcerias com as áreas da MARIMEX, ações que visem 

à prevenção de desvios éticos; 

f) Acompanhar, exigir, monitorar e zelar pelo cumprimento das leis, regulamentos, normas, regras, 

manuais e demais políticas de conformidade da MARIMEX;  

g) Comunicar à Gerência Jurídica, para que a mesma analise e encaminhe à Diretoria, as ocorrências 

de ilícitos penais para as providências legais cabíveis;  

h) Receber as denúncias da área de Compliance, investigar, avaliar e julgar, mediante provocação, as 

violações ao Código de Ética e Conduta da MARIMEX;  

i) Representar o Comitê de Ética, por delegação de seu Coordenador sempre que necessário; 

j) Consultar o Departamento Jurídico sempre que necessário quanto à adequação legal dos 

procedimentos adotados pelo Comitê de Ética;  

k) Consultar e solicitar o apoio de técnicos e especialistas, das diversas áreas da MARIMEX, ou ainda 

de empresas especializadas, se for o caso e se aprovado pela Diretoria, para apuração e investigação 

de denúncias;  

l) Ter, por princípios, a discrição, o sigilo, a objetividade, a independência e a imparcialidade na sua 

atuação, de modo a transmitir confiança à MARIMEX e dar legitimidade aos seus atos, garantindo, 

assim, o exercício de suas atividades assegurando a elucidação do fato exigido pelo interesse da 

administração; 

m) Atuar de forma independente e imparcial, fundamentando suas decisões nas disposições contidas 

no Código de Ética e Conduta, e nos princípios constitucionais que regem as atividades da MARIMEX, 

especialmente os da moralidade, da legalidade e da ampla defesa; 

n) Preservar a honra e a imagem da pessoa investigada; 
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o) Convocar o colaborador ou outras pessoas a prestar informações sempre que necessário e que for 

solicitado; 

p) Zelar pelo cumprimento do Código de Ética e Conduta e submeter à área de Compliance propostas 

para o aperfeiçoamento desse Regimento, fazendo as recomendações que entender necessárias;  

q) Dirimir questões omissas, não previstas no Código de Ética e Conduta. 

 

4. Das Responsabilidades, Deveres e Conflitos 

4.1. Os trabalhos do Comitê de Ética devem ser desenvolvidos com observância aos princípios 

constitucionais da legalidade, impessoalidade, da eficiência, moralidade, razoabilidade, publicidade, e a 

observância dos seguintes princípios:  

a) Proteção da honra e da imagem da pessoa investigada;  

b) Independência e imparcialidade de seus membros na apuração dos fatos. 

4.2. A confidencialidade do processo de apuração, as responsabilidades e o sigilo do denunciante 

deverão ser mantidos.  

a) As matérias examinadas nas reuniões do Comitê são consideradas de caráter sigiloso até sua 

deliberação final; 

b) A quebra da confidencialidade ou a revelação da identidade do denunciante acarretará a aplicação 

de medidas disciplinares, sem prejuízo da responsabilização pessoal nas esferas administrativa, civil e 

penal. 

4.3. O membro do Comitê que tomar conhecimento de fato que possa ser enquadrado como infração 

ao Código de Ética e Conduta da MARIMEX, obriga-se a levar o assunto à apreciação dos demais 

integrantes, a fim de que o mesmo seja relatado na primeira reunião que ocorrer após a data da ciência 

do fato. 

4.4. Se constatado conflito de interesse ou interesse particular de qualquer um dos membros do Comitê 

em relação a determinado assunto em pauta, tal membro deverá manifestar-se ao Coordenador ou ao 

Secretário, sendo que, caso este não se manifeste, qualquer dos presentes à reunião que tenha 

conhecimento do fato deverá fazê-lo.  
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a) Tão logo identificado o conflito de interesse ou particular, o membro do Comitê não poderá ter acesso 

à informações, participar de reuniões do Comitê, exercer voto ou de qualquer forma intervir nos 

assuntos em que esteja, direta ou indiretamente conflitado, até que cesse a situação de conflito de 

interesse; 

b) Uma vez que o Comitê de Ética entenda como configurado o conflito de interesse, o membro 

apontado deverá assinar a Declaração de Impedimento e Suspeição, conforme o caso, devendo ser 

encaminhado ao Departamento Jurídico na hipótese de dúvidas ou diante da recusa do membro em 

assinar a declaração de Impedimento e suspeição, sendo possível a exclusão do respectivo membro.  

4.5. Ocorrerá impedimento do membro do Comitê quando:  

a) Tenha interesse direto ou indireto no feito;  

b) For amigo íntimo ou notório desafeto do denunciante, denunciado ou investigado;  

c) Houver subordinação direta entre o membro do Comitê e o denunciado.  

4.6.  Todas as matérias examinadas nas reuniões do Comitê de Ética, possuem caráter sigiloso;  

         4.6.1.  Os membros do Comitê não poderão manifestar-se publicamente sobre a situação específica 

que seja de deliberação formal do Comitê. 

4.7. O Comitê não poderá escusar-se de proferir decisão sobre matéria de sua competência sob alegação 

de omissão do Código de Ética e Conduta da MARIMEX e, caso haja a omissão do Código, a decisão será 

fundamentada por analogia e invocação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência.  

4.8. Havendo dúvida quando aos aspectos de legalidade, o Comitê deverá consultar reservadamente, a 

Gerência Jurídica da MARIMEX. 

 

5. Das Reuniões  

5.1.  As reuniões ordinárias do Comitê de Ética realizar-se-ão mensalmente e, extraordinariamente, nas 

oportunidades em que houver convocação pelo Coordenador ou Secretário: 

a) A convocação para as reuniões extraordinárias será feita através de convocação formal do 

Coordenador ou Secretário do Comitê;  
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b) Todos os membros titulares deverão participar de todas as reuniões, salvo no caso de ausências e/ou 

motivos de força maior, sendo representados por seus respectivos suplentes, a fim de tomarem ciência 

de suas deliberações, bem como assinarem as atas correspondentes. 

5.2.  As reuniões do Comitê de Ética somente serão estabelecidas com a presença de no mínimo 3 (três) 

integrantes, sendo membros titulares ou suplentes; 

5.3. Os membros do Comitê não poderão faltar por 2 (duas) reuniões sucessivas injustificadas ou 4 

(quatro) alternadas durante o exercício, sob pena de eventual proposta de exclusão do membro faltoso 

do Comitê, a ser submetida à Diretoria da MARIMEX. 

5.4.  O adiamento ou suspensão da reunião, far-se-á sempre por escrito. 

5.5.  As reuniões do Comitê serão registradas em Ata e obedecerão ao seguinte roteiro:  

a) Leitura e aprovação da ata da reunião anterior e das medidas em andamento dos trabalhos do 

Comitê;  

b) Apresentação dos processos em pauta;  

c) Discussão, votação e deliberação dos processos apresentados;  

d) Programação das ações necessárias aos próximos trabalhos do Comitê e assuntos gerais;  

e) As reuniões extraordinárias não obedecem a rito preestabelecido.  

5.6. As decisões tomadas nas reuniões somente serão válidas com voto favorável de pelo menos 3 

(três) membros do Comitê. 

5.7. A convocação do Comitê caberá sempre ao Coordenador ou pelo seu Secretário, que definirão as 

pautas das reuniões, atendendo à solicitação da Diretoria ou de qualquer membro do Comitê.  

5.8. As reuniões do Comitê serão realizadas na sede da MARIMEX, de forma presencial.  

5.9.  As reuniões serão secretariadas pelo Coordenador, que fará constar em Ata todas as deliberações 

do Comitê de Ética, mantidos sob sua guarda e arquivados pela área de Compliance. 

5.10. As deliberações do Comitê de Ética serão tomadas por voto da maioria simples de seus membros. 
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6. Das Normas Gerais de Procedimento e Rito Processual da Denúncia  

6.1. Oferecida a denúncia, o Comitê deliberará sobre sua admissibilidade, verificando o cumprimento 

dos requisitos deste item.  

a) O Comitê poderá determinar a coleta de informações complementares ou de elementos de prova 

que julgar necessários; 

b) O Comitê, mediante decisão fundamentada, e de comum acordo com a maioria do grupo, arquivará 

a denúncia manifestamente improcedente;  

6.2. O Comitê de Ética reportará diretamente ao Diretor Presidente quanto a eventual denúncia de 

irregularidade, em que haja fundada suspeita de envolvimento de membro do Comitê e da Diretoria.  

        6.2.1. O Diretor Presidente realizará a avaliação e, se for o caso, autorizará a apuração.  

6.3. O prazo para a apuração da denúncia será de até 45 (quarenta e cinco) dias, prorrogáveis por uma 

única vez por mais 30 (trinta) dias, mediante justificativa apresentada pelos membros designados para 

a realização da investigação interna. 

6.4. O processo de apuração de conduta que, em tese, configure infração ao Código de Ética e Conduta, 

será instaurado em razão de denúncia apresentada via website no Canal de Ética da MARIMEX.  

        6.4.1. Na hipótese de o autor da denúncia não se identificar perante o Canal de Ética, o Comitê 

poderá acolher os fatos narrados para fins de instauração, de procedimento investigatório, desde que 

contenha dados e indícios suficientes da ocorrência da infração ou, em caso contrário, determinar o 

arquivamento. 

6.5. O(s) denunciado(s) poderá(ão) ser convocado(s) para entrevista visando a prestação de 

esclarecimentos, em mais de uma oportunidade, levando-se em conta novas informações a respeito 

dos fatos surgidos após sua oitiva.  

6.6. Concluído o processo de investigação interna, os membros do Comitê responsáveis pelo processo 

de apuração, apresentarão ao Comitê de Ética o Relatório Fundamentado e Conclusivo.  

6.7. Será encaminhada cópia da conclusão exarada pelo Comitê, quando esta resultar na 

recomendação de penalidade ou medidas disciplinares ao denunciado, à Gerência de Recursos 

Humanos para providências e arquivamento no prontuário do colaborador. 
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7. Do Processo Para Apuração, Instrução e Julgamento 

7.1. A apuração de possível desvio ao Código de Ética, dar-se-á em razão de denúncia fundamentada 

através do Canal de Ética via website da MARIMEX, por pessoa física ou jurídica:  

a) Considera-se fundamentada a denúncia que traz elementos mínimos de admissibilidade ou 

plausibilidade, ou seja, a denúncia apresentada com informações claras acerca da existência do fato 

denunciado, da autoria, das circunstâncias e dos elementos de convicção, bem como todas as provas 

documentais de que dispuser; 

b) O Comitê não conhecerá de denúncia anônima quando esta não estiver fundamentada o suficiente 

para subsidiar a abertura de investigação preliminar ou processo, a fim de se evitar denúncias 

caluniosas, injuriosas ou perseguições pessoais; 

c) Em caso de denúncia identificada, a identidade do denunciante será preservada por um prazo de até 

5 (cinco) anos após o encerramento do processo de investigação interna, salvo prazo superior previsto 

em legislação, sendo considerado, neste caso, o prazo previsto em lei ou enquanto a informação não for 

tornada de conhecimento público por qualquer outra pessoa, ou ainda, em caráter excepcional, 

mediante autorização prévia e escrita, concedida à quem interessar, por representante legal da 

MARIMEX. 

7.2. Os responsáveis por cada área da MARIMEX, darão tratamento prioritário às solicitações de 

documentos e informações necessárias à instrução dos procedimentos de investigação instaurados pelo 

Comitê de Ética.  

a) O descumprimento e/ou inobservância da prioridade determinada neste artigo, deverá ser 

comunicado à Diretoria da MARIMEX, implicando na responsabilização de quem lhe der causa; 

b) No âmbito da MARIMEX e em relação aos respectivos colaboradores, o Comitê de Ética terá acesso 

às informações e documentos necessários para os trabalhos, dando tratamento específico àqueles 

protegidos por sigilo legal. 

7.3. As convocações, comunicações e notificações previstas neste Regimento, preferencialmente, 

deverão ser realizadas por escrito, ou quando situação excepcional vier a demandar, através de correio 

eletrônico. 
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7.4.  Poderão produzir prova documental ou testemunhal tanto o denunciante, quanto o denunciado, 

ou ainda, os próprios integrantes do Comitê de Ética designados para apreciar os fatos.  

7.5.  A qualquer colaborador que esteja sendo investigado, é assegurado o direito de saber todos os 

fatos que lhe estão sendo imputados e de conhecer o teor integral da acusação, em momento posterior 

a deliberação final do Comitê de Ética e conclusão de todo o processo.   

7.6. O processo de investigação interna será encerrado com a emissão do Relatório de Investigação 

Interna.  

        7.6.1. O Relatório do qual trata o item anterior, será emitido pelos integrantes do Comitê de Ética 

designados para a condução dos trabalhos investigatórios. 

7.7.  A análise e julgamento dos fatos serão deliberados através das reuniões mensais do Comitê de 

Ética.  

         7.7.1. A decisão proferida pelo Comitê de Ética deve ser conclusiva e fundamentada.  

7.8.  O resultado do processo será consignado em parecer do Comitê de Ética, assinado pelos membros, 

onde constará o relato dos fatos, a fundamentação e o resultado da votação. 

 

8. Das Sações e Medidas Disciplinares 

8.1. As deliberações do Comitê de Ética poderão resultar, alternativamente em:  

a) Arquivamento;  

b) Adoção de medidas para evitar ou sanar desvios éticos;  

c) Sugestão de aplicação de sanção. 

8.2. As violações ao Código de Conduta e Integridade da MARIMEX, após devidamente apuradas e 

comprovadas, estarão sujeitas, observado o contraditório e a ampla defesa, às seguintes sanções, sem 

prejuízo da comunicação às autoridades competentes nas hipóteses de improbidade administrativa e 

ilícitos penais:  

a) Advertência verbal ou escrita;  

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

8.3.  Sem prejuízo das sanções previstas neste artigo, o Comitê de Ética, sempre que constatar a possível 

ocorrência de ilícitos penais, civis, de improbidade administrativa ou de infração disciplinar, submeterá 

o processo para análise do Setor Jurídico. 

8.4. As violações ao Código de Ética e Conduta serão classificadas pelo Comitê de Ética conforme 

natureza e/ou risco baixo (leve), média, alto (grave) ou muito alto (muito grave), levando-se em conta 

as circunstâncias em que foi praticada, os prejuízos provocados, bem como os benefícios ou ganhos 

auferidos, considerando ainda para a dosimetria da pena:  

a) O impacto econômico e à imagem da empresa;  

b) As evidências recebidas e provas produzidas;  

c) As circunstâncias e as consequências do ato;  

d) A atualidade e a proporcionalidade da pena;  

e) As penalidades aplicadas anteriormente e diretamente pelas lideranças, para o mesmo fato ou tema 

correlato.  

8.5. As violações de natureza ou risco “baixo (leve)” poderão resultar em advertência verbal ou escrita, 

conforme deliberado pelo Comitê de Ética, após a análise do caso concreto.  

a) A advertência escrita consistirá em notificação formal ao denunciado e registro em seu prontuário, 

conforme estabelece a I 10 - Indisciplina e Penalizações; 

b) As violações de natureza “média” poderão acarretar em suspensão do denunciado, na qual haverá o 

afastamento do mesmo, sem remuneração, por um período de até 03 (três) dias corridos; 

c) As violações de natureza ou risco “alto (grave)” ou “muito alto (muito grave)”, poderão acarretar em 

demissão sem ou por justa causa, observado o disposto nas Políticas e Normas Administrativas da 

MARIMEX e na legislação vigente, em especial no Art. 482, da Consolidação das Leis do Trabalho.  

8.6. Constituem justa causa, além das situações previstas no Art. 482, da Consolidação das Leis do 

Trabalho, para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador, sem prejuízo de responsabilização na 

esfera administrativa, civil e penal, mediante robusta prova colhida durante o processo de investigação:  
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a) A violação ao Código de Ética e Conduta, pela prática de infração considerada grave em razão da 

magnitude do desfalque patrimonial ou da carga negativa para a reputação da MARIMEX;  

b) A quebra da confidencialidade do processo de investigação de denúncias recebidas;  

c) A divulgação da identidade do denunciante por qualquer meio;  

d) A apresentação de denúncia que o denunciante saiba ser falsa. 

 

9. Do Recurso e Pedido de Revisão  

9.1. Da decisão que imputar ao denunciado através de sanção e com base nas penalidades previstas 

neste Regimento, caberá recurso, endereçado ao Comitê de Ética da MARIMEX, no prazo de 30 (trinta) 

dias, para submissão posterior à Diretoria. 

9.2. Da decisão que julgar o denunciado culpado com base nas penalidades previstas no Regimento, 

caberá o pedido de revisão endereçado ao Comitê de Ética.  

a) O pedido descrito no caput desse artigo poderá ocorrer dentro de um prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar da data de realização da sanção ao denunciado, após o arquivamento do processo, se forem 

acrescentados fatos novos ou circunstâncias não apreciadas, das quais resulte comprovada a inocência 

do punido ou a inadequação da penalidade aplicada; 

b) A autoridade julgadora do processo revisional será a mesma que aplicou a penalidade no processo 

originário. 

 

10. Das Disposições Gerais 

10.1. Caberá ao Coordenador do Comitê de Ética, além das atribuições já descritas neste Regimento, 

providenciar o encaminhamento das deliberações à Diretoria, além de certificar o cumprimento dos 

prazos dos trabalhos desenvolvidos pelo Comitê de Ética.  

10.1.1. O Coordenador do Comitê de Ética dará conhecimento mensalmente à Diretoria da 

MARIMEX, das Ata´s e deliberações das denúncias que violaram o Código de Ética e Conduta, sem 

prejuízo das comunicações imediatas de demandas urgentes.  
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10.2.  No primeiro mês de cada ano, será realizado pelo Coordenador do Comitê de Ética, um Relatório 

das atividades desenvolvidas durante o ano anterior para apresentação à Diretoria da MARIMEX, através 

de dados e indicadores gráficos, evidenciando a quantidade de denúncias recebidas, total de 

procedentes, improcedentes, relatos por filial, entre outros.  

10.3. 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 – conforme o Anexo I. 

10.4.  Este Regimento entrará em vigor na data de sua aprovação pelo Diretor Presidente da MARIMEX. 

 

11. Periodicidade 

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

o Mandato de membro integrante do Comitê de Ética – 24 meses; 

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); 

o Recurso e pedido de revisão – 30 dias, a contar a data da aplicação da sanção e/ou medida 

cabível. 

 

12. Registro da Qualidade 

Identificação 
(Nome do Registro) 

Responsável 
(Arquivamento) 

Armazenamento 
(Onde 

Armazenar) 

Proteção 
(Como Proteger) 

Recuperação 
(Forma de 
Indexação) 

Tempo 
(Retenção) 

Descarte 
(Disposição) 

ATA 

Secretário e/ou 
Coordenador 
do Comitê de 

Ética 

Pasta na Rede 
(acesso 

restrito) /  
Plataforma de 

Denúncia 
(Intramex) 

Restrição de 
acesso (login) 

Por Data / 
Assunto Mín. 5 anos Deletar 
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Denúncia e 
Evidências 

apresentadas 
Comitê de Ética 

Pasta na Rede 
(acesso 

restrito) /  
Plataforma de 

Denúncia 
(Intramex) 

Restrição de 
acesso (login) 

Por Data / 
Assunto Mín. 5 anos Deletar 

Evidências Obtidas 
no Processo 

Investigatório 
Comitê de Ética 

Pasta na Rede 
(acesso 

restrito) /  
Plataforma de 

Denúncia 
(Intramex) 

Restrição de 
acesso (login) 

Por Data / 
Assunto Mín. 5 anos Deletar 

 
Termo de 

Compromisso e 
Confidencialidade 

 

Comitê de Ética 

Pasta na Rede 
(acesso 

restrito) /  
Arquivo físico 

(sala trancada e 
de acesso 
restrito) 

Restrição de 
acesso (login) 

Por Data / 
Assunto Mín. 5 anos Deletar 

 
Declaração de 

Impedimento e 
Suspeição 

 

Comitê de Ética 

Pasta na Rede 
(acesso 

restrito) /  
Arquivo físico 

(sala trancada e 
de acesso 
restrito) 

Restrição de 
acesso (login) 

Por Data / 
Assunto Mín. 5 anos Deletar 

 
Plano de 

Investigação 
Interna 

 

Comitê de Ética 

Pasta na Rede 
(acesso 

restrito) /  
Arquivo físico 

(sala trancada e 
de acesso 
restrito) 

Restrição de 
acesso (login) 

Por Data / 
Assunto Mín. 5 anos Deletar 

 
Relatório de 
Investigação 

Interna 
 

Comitê de Ética 

Pasta na Rede 
(acesso 

restrito) /  
Arquivo físico 

(sala trancada e 
de acesso 
restrito) 

Restrição de 
acesso (login) 

Por Data / 
Assunto Mín. 5 anos Deletar 

I XX Código de Ética e Conduta 

I XX Canal de Ética 

I XX Política Corporativa Anti Retaliação 



                                                          CÓPIA NÃO CONTROLADA QUANDO IMPRESSA – VÁLIDA ATÉ 16/09/21  

PÚBLICO 
Página 17 de 17 

F1 Termo de Compromisso e Confidencialidade 

F2 Declaração de Impedimento e Suspeição 

F3 Formulário do Relatório de Investigação Interna 

F4 Formulário do 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 

  


