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1.   OBJETIVO 

 
Este procedimento tem o objetivo de estabelecer requisitos gerais para a tomada 

de decisão, envolvendo medidas disciplinares.  
 

2.   DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES  
 

2.1.   Generalidades  
 
A definição de medidas disciplinares é consequência do julgamento de um ato, 

configurado como desvio em relação ao “Código de Conduta” ou infração às leis e/ou normas 
internas. Esse julgamento pode tomar características individuais, pois depende de aspectos 
culturais, crença, experiência, valores pessoais e outros fatores.  

 
Assim, esse julgamento deve ser feito por meio de um colegiado e não por uma 

única pessoa, com a finalidade de se buscar justiça e evitar qualquer tipo de favorecimento ou 
prejuízo indevido para a pessoa envolvida. Para efeito desse procedimento, esse colegiado 
recebe o nome de Comitê de Ética.  

 
2.2.   Comitê de Ética  

 
A formação do Comitê de Ética deve ser aprovada pela Alta Direção, com descrição 

formal na informação documentada “Comitê de Ética”, que deve ser retida como informação 
documentada. A escolha de seus membros deve considerar, no mínimo: 

 
 Senioridade adequada para tratar assuntos sensíveis.  

 
 Capacidade de manter a confidencialidade.  

 
 Reputação inquestionável, ou seja, devem ser pessoas reconhecidas na 

organização pela integridade, honestidade e seriedade.  
 

 Caráter imutável, ou seja, pessoas que demonstram o mesmo comportamento, 
seja sob pressão ou na normalidade.  
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Os membros desse comitê devem cumprir os seguintes requisitos, no exercício de 

suas funções, à frente do Comitê de Ética:  
 
 Cumprir todos os requisitos do “Código de Conduta e Ética”, especialmente 

relativo ao respeito à dignidade pessoal e agir com honestidade.  
 

 Analisar a situação apresentada com total isenção.  
 

 Evitar conflito de interesse na discussão e tomada de decisão (por exemplo: se 
houver relação pessoal, parentesco ou ligação hierárquica (atual ou passada) 
com o envolvido no processo).  
 

 Validar uma decisão apenas quando todos os membros se declararem 
confortáveis com ela (ou seja, o Comitê deve buscar a unanimidade e não que a 
decisão seja fruto de votação ou consenso).  
 

 Buscar coerência em suas decisões, comparando-se diferentes casos. Todavia, 
espera-se que haja uma maturidade com a ocorrência de diversas reuniões, o 
que pode explicar eventuais discrepâncias com o passar do tempo.  
 

Durante o julgamento, é proibido considerar fatores não relativos ao ato 
cometido, tais como:  

 
 Nível hierárquico.  

 
 Grau de amizade na organização.  

 
 Conhecimento técnico.  

 
 Desempenho profissional.  
 
Por outro lado, devem ser consideradas evidências apresentadas, a percepção 

isenta dos membros do Comitê de Ética e aspectos concretos, como por exemplo:  
 
 Ética e integridade das atitudes tomadas.  

 
 Ambiente que envolveu o respectivo ato.  
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 Época do ocorrido.  

 
 Confiança da organização nos envolvidos.  

 
 Real mudança comportamental observada.  
 
Em suma, a decisão deve ser baseada em fatos e na atitude em si (relativa à ética e 

honestidade do envolvido) e não de acordo com o “nome” de quem está sendo julgado (não se 
pode favorecer nem prejudicar ninguém e, da mesma forma, não se pode deixar de tomar uma 
decisão que não seja do real interesse da organização e de seus valores).  

 
O Comitê deve reunir-se sempre que houver potencial necessidade de aplicação de 

uma medida disciplinar, não sendo obrigatória a existência de um calendário pré-definido. As 
fontes de informação para se estabelecer o Comitê de Ética normalmente vêm dos relatórios de 
investigação e de outras fontes de informações.  

 
2.3.  Tipos de medidas disciplinares  

 
Medidas disciplinares devem ser aplicadas nos indivíduos que, comprovadamente, 

agiram de forma contrária às determinações do Código de Conduta, infringiram leis ou normas 
internas.  

 
É passível de medidas disciplinares o uso consciente do Canal de Denúncias de 

maneira inapropriada (ex.: fornecendo informações falsas com intuito de prejudicar alguém ou 
acusar indevidamente outra pessoa, ou seja, usando má fé). 

 
Como prevê o Código de Conduta, retaliação de qualquer natureza é proibida, 

assim, se confirmada, o “agressor” estará sujeito a sanções disciplinares.  
 
Medidas disciplinares, decorrentes de processo de investigação e decididas pelo 

Comitê de Ética, não são consideradas retaliações.  
 
De forma geral, as medidas disciplinares podem ser:  
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2.3.1.   Advertência verbal ou escrita 
 
No caso de advertência, há duas possibilidades: a formal (carta de advertência) ou 

a verbal. A gravidade do caso deve ser levada em consideração para a tomada dessa decisão.  
 
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) não prevê a aplicação da advertência. 

No entanto, sua possibilidade jurídica é oriunda do costume, uma fonte do direito autorizada 
expressamente pelo artigo 8 da CLT. Assim, a advertência é um aviso ao empregado para que 
ele tome conhecimento do seu comportamento ilícito e das implicações que podem advir em 
caso de reincidência. 

 
Na linguagem jurídica, ela ocorre no sentido de aviso e de 

admoestação (advertência). 
 
2.3.1.1.  Aviso 

 
É o ato de chamar a atenção, verbalmente, para uma obrigação do colaborador 

prevista em alguma cláusula contratual, norma administrativa ou regulamento interno da 
organização. 

 
2.3.1.2.  Admoestação (Advertência) 

 
Esta ação tem caráter de sanção penal por infração aos regulamentos e normas já 

citados. Ainda que essa ação possa ser executada de forma verbal, o recomendado é que seja 
feita por escrito e sempre transcrita no livro ou ficha de registro do colaborador. Entretanto, é 
vedada anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social do colaborador, de acordo com o 
artigo 29 da CLT. 

 
A repetição do comportamento faltoso poderá resultar na rescisão do contrato de 

trabalho por justa causa. 
 
2.3.2.   Suspensão disciplinar 
 
A suspensão disciplinar tem o objetivo de punir o empregado que violou as regras 

da organização ou que não cumpriu com seus deveres previstos no contrato de trabalho. Ela 



 
 
 
 

CBS 
Advogados 

 
 

Procedimento de Medidas Disciplinares 
 

 
Versão 01 

Página: 5/9 
 

 

pode ocorrer após advertências quando há caso de reincidências nas indisciplinas ou logo após o 
cometimento de uma nova falta grave. A penalidade poderá ser aplicada também em caso de 
ato faltoso cometido durante o período em que cumpre aviso prévio. 

 

2.3.3.   Demissão  

 
Se houver elementos suficientes para que a demissão seja “por justa causa”, assim 

poderá ocorrer. Todavia, cabe à organização julgar os riscos e tomar a decisão adequada. Por 
outro lado, se não houver elementos que justifique a “justa causa”, a demissão deverá ocorrer 
com o pagamento de todos os direitos do colaborador (demissão sem justa causa). O Anexo 1 
descreve, a título orientador, exemplos de motivações de justa causa para rescisão do contrato 
de trabalho pelo empregador. 

 

2.3.4.   Outras medidas disciplinares 

 
Existem medidas adicionais possíveis, conforme a gravidade da infração, tais como: 

alijar a pessoa do processo sucessório por 1 ano; proibir premiações e/ou aumentos salariais por 
1 ano; proibir a concessão de alguns benefícios; proibir promoção ou mudanças de cargos que 
possam ser entendidas como benefício; não conceder bônus voluntários da organização, além 
do PLR previsto em lei; entre outros.  

 
As mesmas medidas disciplinares devem ser aplicadas para o chefe de um 

colaborador que violou regras de Compliance, caso ele tenha falhado, conscientemente, em 
reportar imediatamente o caso e/ou em estancar o desvio. Da mesma forma, a falha de 
supervisão adequada deve levar a medidas disciplinares.  

 
Existem outras medidas passíveis de serem recomendadas pelo Comitê, que não 

são consideradas medidas disciplinares, tais como: treinamento, mudança no processo, 
alteração de sistema ou ferramenta de informática, estabelecimento de controles adicionais, 
entre outros. Estas devem ser acompanhadas pelo próprio Comitê de Ética, a fim de assegurar a 
sua implementação, mas não estão sob o efeito dos requisitos desse procedimento.  

 
A responsabilidade por assegurar que as medidas disciplinares sejam 

implementadas imediatamente é do Controller.  
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3.   CONTROLE  

 

3.1.   Realização do controle e critério para avaliação do resultado  

 
O Controller deve controlar se as informações documentadas retidas pertinentes 

estão devidamente gerenciadas. Toma-se uma amostra aleatória dos casos de Compliance 
analisados pelo Comitê de Ética e verifica-se a adequação das informações documentadas 
retidas.  

 
O critério para cada amostra analisada é:  
 
- “se todas as evidências foram encontradas (ata, decisão e implementação das 
medidas)” = amostra ok  
- “se faltar pelo menos uma evidência” = amostra falhou  
 

3.2.   Responsável pelo controle  
 

O Controller deve realizar o controle, analisar os resultados e tomar as medidas 
cabíveis para correção imediata em caso de não conformidade. Diante da confidencialidade 
requerida para essa função, a designação do responsável por esse controle deve ser feita pelos 
Sócios.  

 
3.3.   Frequência  

 
Os controles devem ser executados anualmente.  
 

3.4.   Requisitos específicos  
 
Todo tratamento do controle deve ser realizado com a mais absoluta 

confidencialidade.  
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ANEXO 1 

Exemplos de motivações de justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo 
empregador 

 

a) ato de improbidade: Improbidade significa a falta de retidão ou honradez do empregado no 
modo de se conduzir na vida. Trata-se de procedimento do empregado contrário às regras 
morais ou jurídicas que disciplinam a vida em sociedade.  
 

São exemplos de improbidade: desonestidade, abuso, fraude ou má-fé. 
 
No ambiente de trabalho, podem ser considerados como improbidade os seguintes atos: 
 
 marcar cartão de ponto de empregado ausente; 
 justificar faltas ao serviço com atestados médicos falsos; 
 receber valores do cliente e não prestar contas ao empregador. 
 

b) incontinência de conduta ou mau procedimento: A incontinência de conduta pode, por 
exemplo, estar ligada ao desregramento do empregado no tocante à vida sexual. São temas 
relacionados à obscenidade, pornografia, libertinagem, entre outras. 

 
Caracterizam, ainda, a incontinência de conduta no ambiente laboral as pequenas e repetidas 
rixas com os companheiros de trabalho e o uso frequente de expressões pejorativas. 
 
Mau procedimento é o modo “pouco correto” de se comportar do empregado.  
 
Caracteriza-se por atitudes incompatíveis com as regras sociais a serem observadas, tornando 
impossível ou dificultando sobremaneira a manutenção do vínculo empregatício. A título de 
exemplo, podem ser representadas por atos rudes, grosseiros, enfim, ofensivos à dignidade 
alheia. 
 
c) negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador, e quando 

constituir ato de concorrência à organização para a qual trabalha o empregado, ou for 
prejudicial ao serviço; 
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d) condenação criminal do empregado, passada em julgado, caso não tenha havido suspensão 
da execução da pena; 

 
e) desídia no desempenho das respectivas funções: Desídia é o tipo de falta grave que, na 

maioria das vezes, consiste na repetição de pequenas faltas leves que vão se acumulando até 
culminar com a dispensa do empregado. Por exemplo, um empregado que sempre chega 
atrasado e recebe várias advertências. Isto não quer dizer que uma só falta não possa 
configurar desídia.  

 
f) embriaguez habitual ou em serviço: ATENÇÃO pois muito embora esteja na CLT como causa 

de aplicação de justa causa, para muitos legisladores, a embriaguez é considerada doença e, 
por conta disso, não é aconselhável desligar o empregado por este motivo, mas sim afasta-lo 
para tratamento. 
 

g) violação de segredo da organização; 
 

h) ato de indisciplina ou de insubordinação; A indisciplina é a violação de ordem de caráter 
geral, tomada pelo empregador. Pode estar contidos em circulares, instruções, avisos, 
comunicações genéricas ou no próprio regulamento interno da organização. 
 

São exemplos de atos de indisciplina no ambiente de trabalho: 
 
 desrespeito à proibição de fumar; 

 
 inobservância aos avisos relativos à segurança do trabalho. 

 
A insubordinação, por sua vez, revela violação ao dever de obediência, relativa a ordem 
específica, veiculada direta e pessoalmente ao empregado pelo empregador ou seu preposto. 
 
Exemplo de insubordinação é o não-atendimento à ordem para execução de determinado 
serviço relacionado às atribuições do empregado. É o caso da empregada faxineira que se 
recusa a limpar as persianas das janelas da organização. 
 
Ressalte-se, porém, que nem sempre a recusa do empregado em cumprir ordens caracteriza 
justa causa para despedida. É necessário analisar casuisticamente para verificar se se trata ou 
são de insubordinação. 
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i) abandono de emprego; 
 

j) ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas 
físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem; 

 
k) ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e 

superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem; 
 

l) prática constante de jogos de azar.  
 

m) perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão, em 
decorrência de conduta dolosa do empregado. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 13/07/2017) 

 
Parágrafo único - Constitui igualmente justa causa para dispensa de empregado a 

prática, devidamente comprovada em inquérito administrativo, de atos atentatórios à 
segurança nacional (Incluído pelo Decreto-lei nº 3, de 27/01/1966). 
 


