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1. OBJETIVO
1.1. Esta Política tem por objetivo estabelecer as diretrizes e os princípios a serem
observados na aplicação, pelas Companhias, das sanções ou medidas disciplinares
previstas em lei ou contrato, sempre que, após a apuração dos fatos, for verificada
uma conduta inapropriada, um desvio comportamental ou a prática de qualquer
ato ilícito praticado em desrespeito ao Código de Conduta, demais normativos
corporativos, contrato ou legislação.
1.2. Para fins desta Política, as sanções são aplicadas às pessoas jurídicas e as
medidas disciplinares são aplicadas às pessoas físicas, ambas contratualmente
relacionadas às Companhias.

2. ABRANGÊNCIA
2.1. Esta Política aplica-se a todos os colaboradores, gestores, agentes de
governança, fornecedores, clientes, conveniados, acionistas, sindicatos
de ônibus, permissionários e concessionários de transporte público de
passageiros, agentes públicos, pessoas expostas politicamente e demais partes
interessadas e partes relacionadas nos negócios da RioPar Participações S.A. e/
ou da RioCard Tecnologia da Informação S.A., respectivamente denominadas
“RioPar”, “RioCard TI” ou “Companhias”, quando houver referência a ambas
as empresas.
2.2. Esta Política deverá ser interpretada e observada de forma integrada com
todos os demais normativos corporativos e legislação correlata.
2.3. Em caso de dúvidas quanto à aplicação das diretrizes constantes da presente
Política, deve ser consultada prioritariamente a área de Relações de Trabalho
em relação à aplicação de medidas disciplinares aos colaboradores, gestores,
diretores e presidente executivo, assim como a área Jurídica. Por outro lado, na
aplicação de sanções às pessoas jurídicas, caberá ao responsável pela gestão do
respectivo contrato consultar prioritariamente a área Jurídica.
2.4. A área de Controles Internos e Riscos poderá ser consultada por meio do
registro da dúvida no Canal de Denúncia e Diálogo VOZ ATIVA (“VOZ ATIVA”),
ferramenta destinada ao esclarecimento das dúvidas formais acerca das diretrizes
desta Política e registro de denúncias (identificadas ou anônimas, a critério do
denunciante).
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2.5. As disposições aqui apresentadas não se sobrepõem à legislação em vigor,
às definições previstas no estatuto social da Fetranspor e complementam os
valores organizacionais e diretrizes estabelecidas no Código de Conduta e demais
normativos da Fetranspor.

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
• POL001.GP.RPTI - Código de Conduta da RioPar e da RioCard TI.
• POL001.DPO.RPTI - Política de Confidencialidade e Privacidade.
• Estatutos sociais da RioPar e da RioCard TI.
• Decreto-Lei nº 2.848/1940 - Código Penal Brasileiro.
• Decreto-Lei nº 5.452/1943 - Consolidação das Leis do Trabalho (“CLT”).
• Lei n° 6.404/1976 - Lei das Sociedades Anônimas (“Lei das S.A.”).
• Lei n° 7.170/1983 - Lei que define crimes contra a segurança nacional, a
ordem política e social.
• Lei n° 10.406/2002 - Código Civil.
• Lei n° 12.846/2013 - Lei Anticorrupção.
• Lei n° 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados (“LGPD”).
• Regimento interno do Comitê de Integridade e Conformidade do Sistema
Fetranspor.

4. VIGÊNCIA
4.1. Esta Política entra em vigor a partir da data de sua publicação. A revisão deverá
ser realizada em até 2 (dois) anos, contados da data de sua efetiva aprovação, ou
sempre que a Diretoria Financeira e de Gestão de Pessoas julgar necessário.

5. RESPONSABILIDADES
5.1. É dever de todos, integrantes ou não das Companhias, atuar de acordo com
as orientações definidas nesta Política.
5.2. Todas as partes interessadas ou partes relacionadas que mantenham ou
venham a manter relações com as Companhias também devem ser informadas
pelo corpo executivo, além de observar e agir de acordo com as disposições
desta Política.
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5.3. Algumas funções, áreas ou órgãos de governança corporativa possuem
atribuições adicionais perante as diretrizes desta Política, tais como:
a) Assembleia Geral de Representantes de Sindicatos (“AGRS”): responsável
por deliberar, após análise e recomendação do Comitê de Integridade e
Conformidade (“CIC”) quando decorrer do VOZ ATIVA, sobre a aplicação
das medidas disciplinares cabíveis a qualquer conselheiro do Conselho de
Administração (“CADM”) ou ratificar a deliberação do CADM em relação à
aplicação das sanções a pessoas jurídicas que sejam consideradas partes
relacionadas às Companhias e cujo controle acionário (ou por quotas de
participação) seja detido por agentes de governança das Companhias,
seus parentes ou aparentados por afinidade. Caso o(s) infrator(es) seja(m)
representante(s) da própria AGA, seus parentes ou aparentados por
afinidade, cabe aos demais representantes deliberarem sobre as sanções
ou medidas disciplinares aplicáveis, em sigilo, sem a participação do(s)
representante(s) investigado(s).
b) Auditoria Interna: responsável por assessorar o CIC, a AGA, o CADM
e/ou demais órgãos corporativos fiscalizadores, quando instituídos, no
monitoramento dos riscos, na identificação, investigação e tratativa de atos
ilícitos e/ou em desacordo com as diretrizes do Código de Conduta e demais
normativos corporativos, visando, de forma independente e imparcial, apoiar
as áreas de negócios no aprimoramento de seus processos e controles.
Tem o dever de conduzir prioritariamente as investigações sobre denúncias
decorrentes do VOZ ATIVA ou demandadas especificamente pelos agentes de
governança, em sigilo, e sempre que necessário, com o apoio inequívoco e
voluntário das áreas de negócios coparticipantes, de forma a suprir o corpo
executivo, o CIC (como órgão consultivo), a AGA e o CADM (como órgãos
deliberativos) com todas as informações necessárias para o julgamento
dos fatos, e, consequentemente, para a definição das sanções ou medidas
disciplinares cabíveis, quando comprovada a infração. Após, deve monitorar
a aplicação das sanções e medidas disciplinares aplicáveis ao infrator pelo
corpo executivo.
c) Comitê de Integridade e Conformidade (“CIC”): seus membros são
responsáveis por acompanhar o processo de apuração das denúncias recebidas
por meio do VOZ ATIVA ou investigações demandadas especificamente pelos
agentes de governança, em sigilo. Caso seja comprovada a infração, seus
membros devem recomendar, ao corpo executivo, a aplicação das sanções
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previstas nos contratos celebrados com as Companhias ou a aplicação de
medidas disciplinares aos colaboradores, gestores, agentes de governança,
visando, quando aplicável, a reparação de danos e a responsabilização
legal do infrator. Por ser um órgão consultivo, busca garantir equidade no
tratamento de infrações similares e imparcialidade no julgamento dos fatos
e evidências decorrentes da investigação, com o intuito de assegurar que sua
aplicação, sob responsabilidade do corpo executivo, seja íntegra, imparcial e
extensível a todos.
d) Compliance Officer: é responsável por propor ao CIC ações preventivas,
tais como treinamento e conscientização dos normativos, bem como ações
corretivas, hipótese na qual deverão ser aplicadas as sanções ou medidas
disciplinares previstas nesta Política. Adicionalmente, confere apoio à área de
Controles Internos e Riscos, Auditoria Interna, Jurídico e Relações do Trabalho
no monitoramento das ações preventivas ou corretivas, sob responsabilidade
do corpo executivo.
e) Comunicação Institucional: responsável pela divulgação desta Política nos
canais de comunicação apropriados para colaboradores, gestores, agentes
de governança, partes relacionadas ou partes interessadas nos negócios das
Companhias, realizando, para tanto, interface com as demais áreas responsáveis
pela comunicação das Companhias.
f) Conselho de Gestão (“CG”): seus conselheiros são responsáveis por
deliberar, após análise e recomendação do CIC, quando decorrer do VOZ ATIVA,
sobre a aplicação das medidas disciplinares cabíveis aos diretores executivos e
presidente executivo ou membros dos órgãos fiscalizadores das Companhias,
quando instituídos, ou sobre a aplicação de sanções às pessoas jurídicas que
sejam consideradas partes relacionadas e cujo controle acionário (ou por quotas
de participação) seja detido por agentes de governança das Companhias, seus
parentes ou aparentados por afinidade.
g) Controles Internos e Riscos: responsável por estruturar o VOZ ATIVA. Deve
apoiar tecnicamente, quando necessário, a Auditoria Interna nas diligências
investigatórias das denúncias recebidas por meio do VOZ ATIVA ou substituíla durante sua ausência nestas diligências, desde que não haja conflito de
interesses entre o(s) investigado(s) e a estrutura de pessoal e de reporte da
própria área. Isto significa que, quando a denúncia se referir ao presidente
ou a qualquer colaborador ou gestor da área de Controles Internos e Riscos,
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a investigação deverá ser realizada ou conduzida pelo auditor interno ou
terceiro, dotado de independência para reporte ao CIC, CADM ou AGA, quando
necessário. Pode, ainda, em caráter de sigilo, realizar investigações internas,
quando houver solicitação específica dos agentes de governança, desde que
devidamente aprovada. Após concluída a investigação, deve assegurar que
os resultados sejam submetidos ao CIC (excluindo o membro do CIC que for
investigado). Após análise dos fatos, se comprovada a infração, deve monitorar,
juntamente com a Auditoria Interna, a aplicação das sanções e/ou medidas
disciplinares recomendadas pelo CIC ao infrator, cuja responsabilidade pela
execução é do corpo executivo das Companhias.
h) Corpo executivo: é composto pelos responsáveis pelo cumprimento,
disseminação e desenvolvimento de uma cultura baseada na conformidade
regulatória, legal e aderente aos valores organizacionais previstos no Código de
Conduta e demais normativos corporativos, devendo promover, desta maneira,
o comprometimento com a integridade e transparência nas relações. Tem o
dever de aplicar sanções e medidas disciplinares ao(s) infrator(es) que esteja(m)
sob sua gestão de forma íntegra, tempestiva, justa e imparcial, após apurados
e comprovados os fatos. Adicionalmente, deve informar o Jurídico sobre
qualquer sanção aplicável às pessoas jurídicas contratadas pelas Companhias,
e que estejam sob sua gestão.
i) Desenvolvimento Organizacional: responsável por conferir apoio à realização
de treinamentos que capacitem os colaboradores, gestores e agentes de
governança na disseminação dos valores organizacionais, princípios, pilares
ou diretrizes previstos nos Códigos de Conduta e demais normativos das
Companhias por meio de um programa de educação continuada. Tem o dever
de orientar o registro de denúncias no VOZ ATIVA, quando o fato indicar
infrações que requeiram diligências investigatórias mais apuradas. Deve
também ter acesso garantido ao dossiê dos colaboradores, gestores, diretores
e presidente executivo para que, diante das medidas disciplinares pretéritas
ali registradas, possam avaliar a concessão de treinamentos e cursos externos.
A partir da referida análise, também avaliará a necessidade de ações ou
campanhas educativas.
j) Proteção de Dados e Privacidade: deve apoiar tecnicamente, quando
solicitado, os procedimentos de investigação relacionados à proteção e
privacidade de dados pessoais, sempre que os fatos indiquem desvios de
conduta ou a prática de atos ilícitos, por colaboradores, gestores, agentes de
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governança ou funcionários terceirizados que tenham vínculo contratual com
as Companhias.
k) Jurídico: confere apoio legal na avaliação das infrações cometidas pelos
colaboradores, gestores, agentes de governança ou partes relacionadas e
interessadas que tenham vínculo contratual com as Companhias. Auxilia
tecnicamente nas interpretações e definição das sanções e medidas
disciplinares cabíveis a cada caso, considerando as diretrizes desta Política.
Monitora, em conjunto com Controles Internos e Riscos e a Auditoria Interna,
a aplicação de sanções ou medidas disciplinares pelo corpo executivo de
instâncias superiores competentes, aos infratores que forem membros do CIC,
conselheiros do CADM e representantes da AGA e/ou de outros órgãos de
fiscalização das Companhias, quando instituído, mantendo os devidos registros
formais previstos no item 11.1 desta Política, de forma íntegra e sigilosa. Realiza
o acompanhamento da legislação e jurisprudências aplicáveis, no intuito de
sugerir eventuais atualizações a esta Política, quando necessário. Será também
responsável pelo registro atualizado do histórico de infrações cometidas por
cada parte relacionada ou interessada que tenha vínculo contratual com as
Companhias, devendo o mesmo ser compartilhado com Suprimentos.
l) Relações do Trabalho: confere apoio técnico na avaliação das infrações de
natureza comportamental, trabalhista ou previdenciária, quando solicitado,
sempre que cometidas pelos colaboradores, gestores, diretores e presidente
executivo das Companhias. Tem o dever de orientar o registro de denúncias
no VOZ ATIVA, quando o fato indicar infrações que requeiram diligências
investigatórias mais apuradas. É responsável por manter atualizados os
documentos previstos no item 11.1, referentes às medidas disciplinares
cabíveis aos colaboradores, gestores, diretores e presidente executivo, que
cometerem infrações, além de corroborar sua aplicação pelo corpo executivo,
via resposta formal registrada no VOZ ATIVA. O dossiê, de confidencialidade
restrita, pode ser acessado pela área de Auditoria Interna ou Controles Internos
e Riscos, no intuito de auxiliar nas investigações ou monitorar a aplicação das
medidas disciplinares pelo corpo executivo ou pela área de Desenvolvimento
Organizacional, que periodicamente avalia a realização de treinamentos e
concessão de cursos externos e o processo de avaliação de desempenho de
colaboradores, gestores, diretores ou presidente.
m) Segurança da Informação: confere apoio técnico na avaliação dos incidentes
de segurança e, quando solicitado, nos procedimentos de investigação
8

cibernética forense que indiquem desvios de conduta ou a prática de atos
ilícitos que envolvam o uso de recursos tecnológicos de propriedade ou sob
custódia das Companhias.
n) Suprimentos: deverá consultar o registro, sob guarda da área Jurídica,
com o histórico atualizado de infrações cometidas por cada fornecedor em
portfólio restritivo de pessoas jurídicas, sempre que for iniciado um processo
de concorrência ou contratação pelas Companhias.

6. PRINCÍPIOS
6.1. As Companhias, durante o procedimento de aplicação das medidas
disciplinares e demais sanções, deverão observar os seguintes princípios:
• Contraditório e ampla defesa: a aplicação da medida disciplinar deverá ser,
obrigatoriamente, precedida da instauração de um procedimento interno que
vise apurar a gravidade da infração, a culpabilidade do infrator e a penalidade
adequada ao caso concreto.
• Equidade: a apreciação e o julgamento do ato faltoso devem se dar
de forma justa e imparcial, visando a igualdade no julgamento em
situações similares.
• Imediatidade: verificada a ocorrência de um ato faltoso, o corpo executivo
deverá atuar em tempo razoável entre o fato punível e o momento de aplicação
da ação corretiva.
• Inviolabilidade à intimidade: significa o respeito à vida privada, à honra e à
imagem de todos os indivíduos investigados.
• Razoabilidade e proporcionalidade: a medida a ser aplicada deverá ser
proporcional ao ato faltoso praticado.

7. DIRETRIZES GERAIS
7.1. As Companhias não toleram qualquer desvio comportamental ou a prática
de qualquer ato ilícito praticado em desrespeito ao Código de Conduta, demais
normativos corporativos ou legislação. Todos devem ter a consciência de que tais
atos, sejam por ação ou omissão, comprometem a cultura, a imagem e a reputação
das Companhias, prejudicando seu negócio.
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7.2. A conduta inadequada impõe ao corpo executivo das Companhias a
responsabilidade de aplicar aos infratores, sejam pessoa física ou pessoa jurídica,
as sanções previstas em contrato ou medidas disciplinares previstas nesta Política,
em legislação em vigor, dentre outras ações que previnam a reincidência da
infração. Desde que comprovado o delito mediante processo investigatório que
respeite as garantias constitucionais do(s) indivíduo(s) investigado(s) e, quando
houver, da(s) testemunha(s).
7.3. Companhias devem adotar ações preventivas e corretivas, de forma a
detectar, prevenir, gerir e corrigir os riscos decorrentes da conduta inapropriada
praticada em seu ambiente de negócios, com o intuito de obter aderência de suas
partes interessadas e partes relacionadas à legislação e às diretrizes desta Política
e demais normativos vigentes.
7.4. As ações preventivas são de caráter pedagógico, com intuito de orientar
o indivíduo sobre a conduta esperada no trabalho, na prestação de serviço ou
na condução dos negócios das Companhias (ex.: normativos, comunicações
específicas, treinamentos etc.). Nestes casos, as ações são tomadas sobre falhas
identificadas que ainda não causaram danos.
7.5. As ações corretivas são de caráter pedagógico, com o intuito de punir
um indivíduo ou aplicar uma penalidade a uma pessoa jurídica, com o
objetivo de eliminar uma não conformidade já ocorrida, a fim de prevenir
sua reincidência (ex.: sanções e medidas disciplinares). Dentre elas, destacase a aplicação de advertência verbal e escrita, suspensão e demissão aos
colaboradores, gestores ou agentes de governança, bem como a aplicação
de sanções previstas em contrato à pessoa jurídica que descumprir suas
regras na entrega dos bens e materiais ou durante a prestação de serviços
às Companhias.
7.6. As sanções e as medidas disciplinares devem ser aplicadas pelo corpo
executivo em todos os casos de violação comprovada, com base nos princípios
e diretrizes desta Política, independentemente do cargo ocupado pelo infrator,
suas relações de parentesco, tempo de serviço ou nível de especialização técnica,
de forma a proteger as informações e o patrimônio das Companhias. Caso
contrário, poderá o corpo executivo que falhar ou for omisso, ser investigado por
negligência, cumplicidade ou omissão perante o ato praticado por seus liderados
ou terceirizados.
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8. TIPOS DE INFRAÇÕES
8.1. Toda infração deve ser graduada de acordo com sua natureza, podendo ser
classificada em leve, moderada, grave e gravíssima, conforme lista exemplificativa
constante do ANEXO I. Sua dosimetria deve ser proporcional ao ato faltoso praticado.
8.2. Cabe ao corpo executivo deliberar sobre as sanções e medidas disciplinares
mais pertinentes, de acordo com a falta cometida, desde que comprovada a
culpabilidade do infrator.
8.3. Nada impede que, por iniciativa própria, o corpo executivo utilize-se de ações
preventivas ou corretivas para com seus subordinados, durante o exercício da
liderança dentro das Companhias, sem que estas tenham o propósito punitivo (ex.:
correção de erros de um colaborador durante a execução de suas atividades, com
o intuito de instruí-lo; realizar feedbacks do perfil comportamental do colaborador
ou gestor, com o intuito de aprimorar suas fraquezas e conhecer suas qualidades;
realizar desligamento de pessoal por questões econômicas ou estratégicas, etc.).
Para fins desta Política, esses exemplos não se enquadram em seu escopo, pois
trata-se de atitudes inerentes ao gerenciamento das pessoas. Ressalta-se, também,
que tais medidas devem ser realizadas com cautela, respeito, e preferencialmente
de forma individualizada, para que não se transformem em uma infração. Um
ambiente de trabalho hostil nunca deve ser incentivado. Em caso de dúvidas sobre
condutas comportamentais, violações trabalhistas ou previdenciárias, a área de
Relações do Trabalho deve ser prioritariamente consultada.
8.4. É importante enfatizar a proibição de se aplicar ou comunicar qualquer medida
disciplinar diretamente ao colaborador terceirizado, de forma a não configurar
uma subordinação direta, elemento que caracteriza vínculo trabalhista. Neste
caso, o assunto deve ser levado ao conhecimento do líder da empresa contratada,
que deverá resolver o problema de gestão de seus subordinados.
8.5. A infração cometida por pessoa jurídica, seja de direito privado ou público, tais
como fornecedores, clientes, conveniados e/ou demais partes interessadas com
os quais as Companhias possuam algum tipo de relação comercial ou contratual,
devem ser previamente avaliadas pelo seu gestor contratante ou pelo encarregado
pela diligência investigatória (quando aplicável), que podem consultar a área
Jurídica sobre as sanções previstas em contrato e sobre a viabilidade de buscar
legalmente o reparo do dano, de forma a proteger os direitos e interesses das
Companhias. Sempre que a hipótese envolver partes relacionadas, a área Jurídica
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deverá obrigatoriamente ser consultada pelo corpo executivo, responsável pela
contratação. A aplicação de sanções também deve ser formalizada diretamente ao
líder da empresa contratada ou a quem ele indicar como representante, de acordo
com as regras previstas nos dispositivos contratuais.
8.6. As infrações apresentadas no ANEXO I não esgotam todas as hipóteses
previstas em legislação vigente, cabendo interpretação extensiva, para o CIC, que
utilizará o apoio técnico das áreas Jurídica e de Relações do Trabalho para os casos
não citados nesta Política.

9. MEDIDAS DISCIPLINARES
APLICÁVEIS
9.1. São consideradas medidas disciplinares aplicáveis aos colaboradores, gestores
e agentes de governança, independentemente do cargo, área ou função:
I. Treinamento: constitui uma ação preventiva, aplicada com o intuito
de aprimorar as habilidades técnicas e pessoais do colaborador, gestor,
diretor ou presidente executivo em relação às atividades que estão sob sua
responsabilidade, capacitando-os também nas relações com seus pares,
subordinados e terceirizados ou qualquer parte interessada que tenha algum
vínculo contratual com as Companhias.
II. Advertência verbal: o colaborador, gestor, diretor ou presidente executivo
pode ser advertido verbalmente, nos casos de infração leve, desde que de
forma respeitosa e em local adequado, sem sofrer qualquer tipo de exposição,
sendo claro o motivo pelo qual está sendo advertido.
III. Advertência escrita: o colaborador, gestor, diretor ou presidente executivo,
na hipótese de infração moderada ou em caso de reincidência de uma infração
leve que já tenha sido repreendida por meio de uma advertência verbal,
pode ser advertido formalmente por escrito, devendo em tal documento
constarem, de forma clara, os motivos que levaram à aplicação de tal medida.
A advertência escrita deve ser assinada pelo infrator e, em caso de recusa, por
duas testemunhas.
IV. Suspensão do contrato de trabalho ou afastamento temporário do agente
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de governança: trata-se de suspensão do contrato de trabalho, pelo prazo de
até 30 (trinta) dias corridos, sem direito à remuneração no referido período,
conforme artigo 474 da CLT. O prazo do afastamento temporário de um agente
de governança, cujas responsabilidades estejam previstas no estatuto ou
regimentos internos das Companhias, bem como a suspensão do pagamento
dos seus honorários (quando o contrato for oneroso), deve ser deliberado
pelas instâncias superiores competentes. Essas medidas são aplicadas quando
as medidas de advertência (verbal ou escrita) não surtirem efeito ou diante de
uma falta grave.
V. Demissão sem justa causa: é o encerramento da relação de emprego como
consequência do término da confiança e da boa-fé para com as Companhias
em decorrência de ato faltoso do colaborador, gestor ou agente de governança.
Tal medida deve ser aplicada quando não se tem elementos graves suficientes
para justificar uma demissão por justa causa. É aplicada nos casos de infração
grave, gravíssima, reincidência em uma infração moderada ou após 3 (três)
reincidências em infração leve.
VI. Demissão com justa causa: aplicada nos casos de infrações graves ou
gravíssimas previstas no artigo 482 da CLT, é a maior penalidade aplicável diante
de uma falta que torne insustentável a manutenção do contrato de trabalho.
Tal medida deve ser aplicada sempre após parecer da área Jurídica, e apenas
se for comprovada a ocorrência destas condutas. Dependendo da gravidade do
caso concreto, é possível aplicar tal medida diretamente, ou seja, sem que haja
necessariamente punições anteriores.
VII. Destituição permanente do cargo: aplicada aos diretores, presidente
executivo, membros do CIC, conselheiros, representantes da AGA ou demais
órgãos de governança corporativa, cujas responsabilidades estejam previstas
no estatuto ou regimentos internos das Companhias. Dependendo da gravidade
do caso concreto, sua aplicação deve ser imediata, em função da quebra de
confiança em relação à função que ocupa como agente de governança das
Companhias. É possível aplicar tal medida diretamente, ou seja, sem que haja
necessariamente punições anteriores.
9.2. Os administradores, compreendidos no conceito de agentes de governança das
Companhias, ou seus representantes legais, não são pessoalmente responsáveis
pelas obrigações que contraírem em nome das Companhias e em virtude de ato
regular de gestão; respondem, porém, civilmente, pelos prejuízos que causarem,
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quando procederem: (i) dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou
dolo; (ii) com violação da lei ou estatuto das Companhias.
9.3. Conforme a Lei das S.As., por analogia, o administrador:
I. Não é responsável por atos ilícitos de outros administradores, salvo se com eles
for conivente, se negligenciar em descobri-los ou se, deles tendo conhecimento,
deixar de agir para impedir a sua prática. Exime-se de responsabilidade o
administrador dissidente que faça consignar sua divergência em ata de reunião
do CADM ou, não sendo possível, dela dê ciência imediata e por escrito à AGA.
II. É solidariamente responsável pelos prejuízos causados em virtude do não
cumprimento dos deveres impostos por lei para assegurar o funcionamento
normal das Companhias, ainda que, pelo estatuto, tais deveres não caibam a
todos os administradores.
III. Responderá solidariamente quem, com o fim de obter vantagem para si ou
para outrem, concorrer para a prática de ato com violação da lei ou do estatuto.
9.4. Para fins desta Política, todos devem exercer suas funções de forma íntegra e
zelar pelos ativos e informações sob custódia ou de propriedade das Companhias,
em conformidade com a lei e demais normativos vigentes, contudo, pressupõese que o exemplo deva partir da alta liderança, exercida, de forma decrescente,
pelos agentes de governança, gestores até a base da estrutura organizacional,
ocupada por colaboradores. Trata-se do conceito “Tone at the top”, divulgado nas
campanhas de comunicação do Programa de Integridade e Conformidade (“PIC”).
9.5. Por analogia aos administradores, a regra acima prevista deve ser aplicada
também aos gestores, resguardadas proporcionalmente suas respectivas
autonomias para influenciar ou deliberar sobre os procedimentos operacionais
de suas áreas de negócios, uma vez que, ao assumirem posições de liderança,
se comprometem, na base da confiança, com todas as competências e
responsabilidades atribuíveis ao cargo que exercem. Devem preservar a conduta
íntegra e eficiente no exercício de suas funções, ainda que tenham acesso
privilegiado aos ativos e às informações confidenciais de propriedade ou sob
custódia das Companhias. Portanto, devem preservar e agir conforme o objetivo
estratégico, operacional e financeiro das Companhias, representada por seus
administradores. Os colaboradores também possuem suas responsabilidades
por qualquer violação que pratiquem, uma vez que seus superiores imediatos
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devem instruir, acompanhar, revisar e definir controles internos em suas áreas
de negócios que detectem, previnam e remedeiem a conduta inadequada ou a
prática de atos ilícitos.
9.6. Não obstante, independentemente do cargo, qualquer indivíduo pode
recorrer ao VOZ ATIVA para relatar qualquer tipo de coerção ou tentativa de
ocultar qualquer infração por parte dos seus gestores ou agentes de governança.
Omissão, diante de um delito de que tome conhecimento, também é considerada
ato faltoso, ainda que o indivíduo não participe diretamente da infração.
9.7. Em situações mais críticas, o corpo executivo das Companhias pode decidir
pela suspensão ou afastamento imediato do(s) indivíduo(s) investigado(s),
seja(m) ele(s) pertencente(s) à estrutura organizacional ou terceirizado(s), com
o propósito de evitar reincidência na infração ou que haja interferência no curso
do procedimento investigatório (ex.: omissão e deleção de evidências, influência
ou intimidação a possíveis testemunhas). No entanto, as áreas Jurídica e de
Relações do Trabalho devem ser consultadas. Em casos que envolvam agentes de
governança, tal afastamento deve ser obrigatoriamente submetido ao CIC, que
avaliará e emitirá sua recomendação ao CADM e à AGA. Essa suspensão deve ser
feita com cautela, de modo que não prejudique a reputação do(s) investigado(s),
sem o recebimento de remuneração ou honorários pela prestação de serviços
(quando aplicável), até que seja comprovada sua participação na violação, e,
consequentemente, isso culmine em seu(s) desligamento(s), renúncia(s) ou
destituição da(s) função(ões) ocupada(s).

10. DOSIMETRIA APLICÁVEL ÀS
MEDIDAS DISCIPLINARES
10.1. As Companhias observarão a proporcionalidade da ação corretiva a ser
aplicada com a gravidade do ato faltoso. Desta forma, para falta leve, a penalidade
deve ser mais branda; para falta grave, deve ser mais rigorosa.
10.2. As medidas disciplinares devem ser aplicadas de acordo com a natureza
da infração, de forma gradual e de acordo com a repetição das faltas, visando
proporcionar ao infrator a oportunidade de correção de seu comportamento.
Não havendo resultado na tentativa de correção, as Companhias poderão demitilo, sem justa causa ou por justa causa, modalidades mais rigorosas dentre as
penalidades previstas nesta Política.
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10.3. Os critérios de gradação, aplicação e reincidência das medidas disciplinares
são definidas conforme a seguinte tabela:

(*) Aplicáveis somente a agentes de governança que ocupam funções de diretores executivos,
presidente executivo, conselheiros, representante da AGA e membros do CIC.

10.4. Em caso de reincidência no mesmo tipo de infração, deverá ser aplicada
sanção ao menos um nível acima da medida anteriormente aplicada.
10.5. A aplicação de qualquer medida disciplinar será definida de acordo com o
impacto e gravidade da infração sobre as atividades das Companhias.
10.6. Na análise do grau de severidade de uma medida disciplinar devem ser
levados em consideração os seguintes parâmetros, dentre outros:
I. A natureza da infração praticada;
II. O cargo ocupado pelo infrator;
III. O histórico do infrator;
IV. A intenção do infrator (se de boa-fé ou má-fé);
V. A existência de suborno ou qualquer induzimento de terceiros;
VI. A prática de corrupção, fraude, lavagem de dinheiro e/ou demais atos ilícitos;
VII. A perda financeira;
VIII. O prejuízo à reputação das Companhias.
10.7. Toda deliberação e definição da aplicação das sanções ou medidas
disciplinares deve ser realizadas com base nos valores organizacionais previstos
nos Códigos de Conduta, demais normativos e estatutos sociais das Companhias,
bem como na legislação vigente.
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10.8. O corpo executivo deve aplicar o ato disciplinar individualmente, mesmo
que os fatos envolvam mais de um infrator.
10.9. As Companhias não podem aplicar mais de uma punição para uma mesma
falta cometida. Contudo, se o infrator for condenado por vários delitos em um único
processo investigatório, prevalecerá a medida disciplinar corretiva mais rigorosa.
10.10. Não são permitidas ações corretivas como rebaixamento de função ou
redução de salário.
10.11. Uma vez que as Companhias tenham conhecimento do ato faltoso, deverão
aplicar as penalidades descritas neste normativo, em um prazo razoável, sob pena
de caracterizar falta perdoada. Não obstante, o corpo executivo não atuante
será julgado por omissão e cumplicidade diante da(s) violação(ões) apurada(s),
sujeitando-se à medida disciplinar mais rigorosa devido à dosimetria prevista
nesta Política.
10.12. Uma vez aplicada a medida disciplinar, a mesma não pode ser alterada,
exceto se diante de fatos novos, hipótese na qual se aplicará o disposto no item
14.8 desta Política.
10.13. A aplicação das medidas disciplinares não isenta, dispensa ou atenua a
responsabilidade civil ou criminal dos infratores pelos prejuízos comprovadamente
resultantes de ato doloso ou culposo perante o delito cometido. Neste caso, o
corpo executivo, com o apoio da área Jurídica, deve deliberar sobre a viabilidade
ou não de se pleitear a reparação dos danos ou a responsabilização dos infratores
em defesa dos interesses das Companhias.
10.14. A consulta prévia ao Jurídico será obrigatória nos casos de infração grave ou
gravíssima, bem como nos assuntos de difícil interpretação legal e controvérsias.
10.15. Na ocorrência de dano a terceiros, as Companhias devem comunicá-lo
ao(s) indivíduo(s) ou empresa(s) prejudicada(s), principalmente se requerido
legalmente, bem como às autoridades públicas reguladoras ou fiscalizadoras,
com o amparo de um plano de gestão de crise para identificar, mitigar e controlar
seus riscos e impactos. Nesse caso, toda informação a ser comunicada deve
obrigatoriamente ser submetida (por quem a propor) à análise da área Jurídica,
bem como ser veiculada pelo próprio Jurídico através de atos legais ou, sempre
que necessário, por meio dos canais de comunicação das Companhias.
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11. REGISTRO DA MEDIDA
DISCIPLINAR
11.1. Imediatamente após a aplicação da medida disciplinar, deverá ser dada
ciência às áreas competentes, conforme a seguir:
I. Advertência verbal: o responsável pela aplicação da advertência deverá
encaminhar um e-mail para a área de Relações do Trabalho (se o infrator for
regido pela CLT) ou para a área Jurídica (se o infrator tiver poderes definidos
nos regimentos internos ou nos estatutos sociais), com o “infrator” em cópia,
informando que a advertência foi adequadamente aplicada no dia “x”;
II. Advertência escrita: o responsável pela aplicação da advertência deverá
encaminhar uma cópia da carta às áreas de Relações do Trabalho (se o infrator for
regido pela CLT) ou Jurídica (se o infrator tiver poderes definidos nos regimentos
internos ou nos estatutos sociais), devidamente assinada pelo “infrator”. Caso o
infrator se recuse a assinar, valerá a assinatura de duas testemunhas;
III. Suspensão ou afastamento temporário do agente de governança: tal medida
deverá ser registrada pela área de Relações do Trabalho (se o infrator for regido
pela CLT) em sistema próprio, ou pela área Jurídica (se o infrator tiver poderes
definidos nos regimentos internos ou nos estatutos sociais), em ato formal que
descreva a anuência das instâncias competentes para deliberarem sua aplicação;
IV. Demissões: a rescisão do contrato de trabalho deverá ser assinada pelo
infrator (se o infrator for regido pela CLT);
V. Destituição permanente do cargo: deverá ser registrada em ato formal pela
área Jurídica (se o infrator tiver poderes definidos nos regimentos internos ou
nos estatutos sociais) que descreva a anuência das instâncias competentes
para deliberarem sua aplicação.
11.2. Em todas as situações acima, cabe ao corpo executivo o dever de registrar
a data em que a medida disciplinar foi implementada ao infrator no VOZ ATIVA
(i.e. através de finalização de tarefas), que deverá ser confirmada pela área de
Relações do Trabalho ou área Jurídica, conforme item 11.1. desta Política. Cabe
ao corpo executivo, também, solicitar a revogação de acessos aos sistemas de
informação das Companhias, nos casos de suspensão, afastamento, desligamento
ou destituição do cargo.
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11.3. A existência de medidas disciplinares é prejudicial ao indivíduo na progressão
de carreira, devendo ser ponderada, pelo corpo executivo, nas avaliações de
desempenho e concessão de cursos externos aos seus liderados, principalmente
em casos de reincidência. Seu superior imediato deve consultar os registros
desse profissional, verificando a incidência de medidas disciplinares, com a área
de Relações de Trabalho, principalmente se não o tiver acompanhado desde o
seu ingresso nas Companhias, com o intuito de avaliar sua conduta e, sempre
que possível, registrar o feedback, de forma clara e concisa, nas avaliações de
desempenho demandadas pela área de Desenvolvimento Organizacional.
11.4. Todas as medidas disciplinares aplicadas aos infratores, sejam elas
preventivas ou corretivas, devem ser registradas e atualizadas no dossiê do
respectivo colaborador, gestor, diretor ou presidente executivo, que estão sob
responsabilidade e guarda da área de Relações de Trabalho e devem ser mantidas
em sigilo, por um período de 5 (cinco) anos após seu desligamento.
11.5. Em caso de membros do CIC, conselheiros do CADM ou representantes da
AGA, a área Jurídica deve ser responsável pelo registro das medidas disciplinares
(quando aplicáveis), se responsabilizando pela guarda deste documento, em
sigilo, por um período de 5 (cinco) anos após a destituição desses agentes
de governança das atribuições que lhes foram conferidas pelas Companhias.
Excepcionalmente, o prazo de retenção de dados poderá ser superior a 5 (cinco)
anos, caso o investigado esteja respondendo por processos no âmbito civil ou
criminal propostos pelas Companhias ou por órgãos públicos fiscalizadores, até
que sejam definitivamente concluídos os litígios, sempre que estas ações se
referirem à suspeita de irregularidades ou conduta inadequada durante o período
em que trabalhou ou ocupou cargos de agente de governança nas Companhias.
Após, devem ser destruídos, em atendimento aos requisitos da LGPD.

12. SANÇÕES ÀS PARTES
INTERESSADAS E PARTES
RELACIONADAS
12.1. As Companhias repudiam qualquer forma ou tentativa de corrupção, suborno,
propina, vantagem pessoal, tráfico de influência, favorecimentos particulares,
partidários ou pessoais, conflito de interesses, dentre outras condutas imorais e
antiéticas. Assim, as diretrizes e os critérios definidos nesta Política para aplicação
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de sanções também são aplicáveis aos terceiros com as quais as Companhias
tenham alguma relação.
12.2. De forma que estejam cientes das sanções que a eles possam ser aplicáveis, os
acordos firmados entre as Companhias e quaisquer partes interessadas deverão conter
cláusulas que disponham sobre as consequências em caso de eventuais violações. Além
disso, as Companhias devem promover a ampla publicidade desta Política.
12.3. A área Jurídica analisará a gravidade da infração e o impacto causado às
Companhias por qualquer parte interessada ou parte relacionada nos negócios
das Companhias. Caso a relação tenha sido pactuada mediante contrato, acordo
ou proposta, o corpo executivo da área contratante também participará da
deliberação das sanções cabíveis.
12.4. Uma vez confirmado o desvio de conduta, irregularidade, ilicitude e/ou
atitude contrária aos princípios de integridade e conformidade adotados nas
Companhias, o terceiro estará sujeito à rescisão contratual e, consequentemente,
às demais consequências previstas em contrato, tais como multa, penalidades
previstas na legislação penal e/ou administrativa, sem prejuízo do pagamento de
eventuais perdas e danos previstas na legislação civil.
12.5. A parte relacionada ou parte interessada que sofrer sanções poderá, a critério
do Jurídico em conjunto com o corpo executivo, ficar impedida por 5 (cinco) anos de
fornecer materiais, bens, prestar serviço ou manter qualquer tipo de relação com
as Companhias. Cabe ao corpo executivo da área contratante o dever de informar
à área Jurídica o tipo de sanção aplicada ao terceiro, cabendo à área Jurídica
manter atualizada a lista de CNPJs com a restrição de contratação, a qual deve ser
consultada em caráter preventivo nos processos de renovação contratual, licitação,
concorrência ou antes de celebrar qualquer modalidade de contratação.
12.6. Cabe ao corpo executivo da área contratante, com o suporte da área
Jurídica, o endereçamento formal dos fatos que ocasionaram as sanções ao seu
representante legal do terceiro, para que o(s) infrator(es) seja(m) punido(s) e as
responsabilidades e sanções contratuais sejam revistas entre as partes.
12.7. Em caso de comprovada prática de suborno, corrupção, lavagem de dinheiro
ou demais crimes praticados por parte de agente público ou privado que envolva,
direta ou indiretamente, as Companhias, tal conduta desabonadora deverá ser
submetida ao CIC, que recomendará ação cabível com base nas diretrizes desta
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Política, ao corpo executivo e, quando aplicável, encarregará de submetê-las ao
CADM e AGA das Companhias. Estes devem deliberar, com o parecer legal, sobre
a viabilidade de aplicar as sanções contratuais ou de pleitear reparos pelos danos
causados às Companhias, ainda que por meio de litígio. Devem também avaliar a
extensão do dano ou prejuízo causado às Companhias, suas partes relacionadas
ou partes interessadas, bem como a necessidade, quando aplicável, de reporte às
autoridades fiscalizadoras e regulatórias competentes.

13. TRATAMENTO DAS DENÚNCIAS,
ALEGAÇÕES E DEMAIS SUSPEITAS
13.1. As Companhias possuem um canal denominado VOZ ATIVA, que constitui
um meio de comunicação formal de denúncias e/ou dúvidas relacionadas ao
Programa de Integridade e Conformidade, acessível a todas as partes interessadas
nas atividades do Sistema Fetranspor.
13.2. O VOZ ATIVA pode ser acessado por meio da intranet e no site da RioPar (que
abrange a RioCard TI) ou, ainda, através dos seguintes meios de comunicação:
• site: http://www.canalconfidencial.com.br/vozativa;
• telefone: 0800 741 0003 (atendimento de segunda a sábado, das 12h às 22h);
• e-mail: vozativa@canalconfidencial.com.br;
• caixa postal: 521 CEP 06320-971.
13.3. É dever de todos que se relacionam com o Sistema Fetranspor denunciar
atitudes contrárias aos preceitos estabelecidos no Código de Conduta e demais
normativos, desde que devidamente fundamentadas (vide lista exemplificativa no
ANEXO I desta Política).
13.4. Recomenda-se que as denúncias, alegações ou demais suspeitas sejam
preferencialmente reportadas ao setor competente (quando não acusado) para fins
de obter orientações técnicas imediatas (ex.: vazamento de dados pessoais - área
de Proteção de Dados, incidentes de segurança - área de Segurança da Informação,
violações comportamentais - área de Gestão de Pessoas etc.) ou à área Jurídica,
que deve resguardá-las em sigilo. Ao tomar ciência da infração, estas áreas devem
incentivar o denunciante ao registro do relato no VOZ ATIVA. Alternativamente, o
denunciante pode recorrer, se assim preferir, ao registro direto da denúncia no VOZ
ATIVA, de forma anônima ou identificável, com o máximo de detalhes, documentos
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e evidências (ex.: uso de fotos, gravações, datas, nome dos acusados, testemunhas
etc.), por meio do qual Auditoria Interna, Controles Internos e Riscos e os membros
deliberativos e consultivos do CIC podem acessá-los.
13.5. É dever de todos os colaboradores, gestores e agentes de governança
cooperar, de forma inequívoca, íntegra e voluntária, com quaisquer demandas
fiscalizatórias, investigatórias e/ou auditorias, sempre que forem necessárias
para a apuração dos fatos. Suas declarações devem ser verídicas, imparciais,
embasadas na boa-fé e amparadas pelo sigilo. Nesse caso, somente os
profissionais envolvidos no processo de diligência poderão ouvi-las ou consultálas, bem como ter acesso aos demais documentos obtidos com o propósito de
avaliar o conjunto de evidências e, se possível, concluir a diligência investigatória,
de forma a prestar contas ao corpo executivo e, quando aplicável, ao CADM e
AGA, com o suporte do CIC.
13.6. Cabe aos membros do CIC acompanhar o processo investigatório de
apuração das denúncias registradas no VOZ ATIVA, avaliar as conclusões,
recomendar a aplicação de sanções ou medidas disciplinares e assegurar que seja
dada ao denunciante ciência sobre o status das apurações até o encerramento
das denúncias. As regras de condução, processamento, remediação dos atos
ilícitos ou condutas incompatíveis com as diretrizes deste Código e reporte das
denúncias devem estar definidos em normativos específicos, amparados na
legislação em vigor.
13.7. Nos casos em que a infração seja comprovadamente cometida por agente
de governança, após submissão ao CIC, devem ser as respectivas recomendações
submetidas ao corpo executivo que exerça a liderança imediata sobre o infrator.
Nesse sentido, o papel de destituir ou não os agentes de governança com
responsabilidades estatuárias são atribuíveis ao CADM ou AGA, cada um com
sua competência. Este procedimento deve ocorrer sempre com a cautela de
exclusão do infrator do acesso aos dados decorrentes da diligência investigatória
e do julgamento dos fatos apurados, assegurando, desse modo, a ausência de
influência por parte deste na decisão final. Sendo assim, em situações em que
o infrator é o diretor, presidente executivo, auditor interno ou membro do CIC,
o resultado da diligência investigatória deve ser obrigatoriamente submetido
à aprovação do CADM. Em situações em que o infrator é um conselheiro do
CADM, similar julgamento será realizado em AGA. Em situações em que o
infrator é um representante da AGA, similar julgamento será realizado pelos
demais representantes.
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14. GARANTIAS
14.1. O VOZ ATIVA é administrado por empresa independente, que garante o
sigilo e confidencialidade de seus denunciantes, permitindo o acompanhamento
da evolução do status da investigação, de forma anônima e imparcial, por meio do
número de protocolo único. Entretanto, é de suma importância que o denunciante
guarde sigilo da própria denúncia, de forma a não prejudicar o andamento do
processo investigatório, e não compartilhe o número do protocolo com ninguém.
14.2. Ao longo do processo de apuração da infração cometida, as Companhias
asseguram total sigilo, confidencialidade, proteção institucional e funcional aos
profissionais envolvidos na investigação das denúncias oriundas do VOZ ATIVA, ao
denunciante, ao (s) denunciado(s) e à(s) testemunha(s).
14.3. Todos os profissionais que atuarem no procedimento de investigação
assumem o compromisso com a imparcialidade, justiça e independência em
relação ao reporte dos resultados das apurações aos agentes de governança
para fins de deliberação das sanções ou medidas disciplinares a serem aplicadas,
quando comprovada a culpa ou dolo na violação. Significa dizer, portanto, que
não poderá haver qualquer conflito de interesses entre aqueles que participam
da diligência investigatória ou os que influenciam ou deliberam as sanções e
medidas disciplinares cabíveis. Caso haja conflitos, por princípios éticos, cabe
ao indivíduo declarar-se inapto a participar, acessar, influenciar, ou deliberar
sobre quaisquer fatos relacionados à referida diligência investigatória, sob
pena de ser responsabilizado.
14.4. O processo investigatório deve respeitar as garantias constitucionais do(s)
investigado(s) e da(s) testemunha(s), tais como a intimidade, a vida privada,
a honra e imagem das pessoas. Além disso, deve estar pautado no respeito
mútuo entre os profissionais envolvidos na investigação, o denunciante, o(s)
denunciado(s) e a(s) testemunha(s).
14.5. A partir do registro da denúncia, as testemunhas são convocadas e os
denunciados, investigados com base nas informações provenientes do denunciante.
Eventual retaliação à equipe envolvida na investigação, ao denunciante (quando
identificável) ou às testemunhas que agiram de boa-fé, deve ser tratada como
assédio moral, de natureza gravíssima. Caso a denúncia seja realizada de máfé, sanções ou medidas disciplinares poderão ser aplicadas ao denunciante, por
estarem em desacordo com os valores organizacionais.
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14.6. Sempre que forem comprovados vícios na investigação (ex.: protecionismo,
nepotismo, ocultação de provas, perseguição etc.) ou conduta contrária aos
valores organizacionais pelos investigadores, tal investigação deverá ser anulada.
14.7. As situações acima previstas podem sujeitar os responsáveis às sanções e
medidas disciplinares, além de responsabilizações civil e criminal.
14.8. O corpo executivo das Companhias assegura ao investigado o direito de
defesa, principalmente nos casos em que houver evidências insuficientes para
concluir as apurações, permitindo-lhe apresentar novas provas hábeis, capazes de
inocentá-lo ou atenuar a infração cometida. Sempre que isso ocorrer, retoma-se o
processo de apuração dos fatos até a apropriada conclusão.
14.9. As Companhias podem remover ou anonimizar determinados dados pessoais do
denunciante que porventura estejam registrados na ferramenta tecnológica do VOZ
ATIVA ou em outros repositórios das Companhias, desde que tais procedimentos não
contrariem o legítimo interesse das Companhias em mantê-los, com o intuito de não
prejudicar qualquer processo investigatório em curso, combater fraudes ou servir de
prova contundente e hábil em relação a possíveis pleitos judiciais. Sobre esse assunto,
deve ser observada a POL001.DPO.RPTI - Política de Confidencialidade e Privacidade.
14.10. As Companhias devem manter o sigilo e a imparcialidade no tratamento de
denúncias ou investigações, a fim de assegurar que: (i) todas as situações conhecidas
(reais ou potenciais) que estejam em desacordo com a legislação, o Código de
Conduta e demais normativos, sejam regularmente relatados e devidamente
apurados; (ii) todos os envolvidos sejam responsabilizados, se comprovada culpa
ou dolo, (iii) os danos às Companhias ou terceiros sejam minimizados, e, quando
possível, ressarcidos, sempre que for comprovada a culpabilidade de seus
colaboradores, gestores ou agentes de governança na infração, e (iv) sejam tomadas
ações para detectar, prevenir e corrigir as violações, evitando-se a reincidência,
motivo pelo qual as Companhias têm se dedicado ao desenvolvimento do Programa
de Integridade e Conformidade que ampara o Sistema Fetranspor.

15. INSTÂNCIAS CORPORATIVAS DE
APROVAÇÕES
15.1. Esta Política requer revisão dos membros do CIC para fins de aprovação da presidência
executiva e da diretoria executiva, para posterior aprovação pelo CADM e AGA.
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15.2. Recomenda-se, como boa prática de governança corporativa, submetêla a todas as instâncias responsáveis por sua aprovação, sempre que houver
alterações significativas em seu conteúdo; caso contrário, poderá ser publicada,
com o propósito de se realizarem pequenos ajustes, como atualização de versões.
15.3. Esta Política foi aprovada pelos diretores, presidente executivo e membros
dos CADM das Companhias no dia 27/01/2021, e pelos órgãos de governança
corporativa superiores.

16. ANEXOS
16.1. Os anexos integram esta Política, embora sejam divulgados separadamente,
uma vez que podem sofrer atualizações com frequência. Este normativo possui os
seguintes anexos:
•. ANEXO I – Tipos de Infrações
•. ANEXO II – Termo de Aceite (pessoa física)
•. ANEXO III – Termo de Aceite (pessoa jurídica)
•. ANEXO IV – Glossário

ANEXO I - TIPOS DE INFRAÇÕES
As infrações apresentadas a seguir não esgotam todas as hipóteses previstas em
legislação vigente, cabendo interpretação extensiva, junto ao CIC, que utilizará
o apoio técnico das áreas Jurídica e de Relações do Trabalho para os casos não
citados nesta Política.

NATUREZA LEVE
É a ação ou omissão considerada irregular que não interfere na rotina das
Companhias, não causa prejuízo material ou de imagem relevante para as
Companhias e que não é agressiva (física ou moral) para qualquer indivíduo,
tais como:
1) Descumprir as obrigações elementares, tais como a pontualidade,
assiduidade, dedicação e atenção ao serviço;
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2) Praticar comportamento inadequado no ambiente de trabalho sem a intenção
de prejudicar outrem, embora contrarie a conduta pessoal em sociedade,
desde que não configure incontinência de conduta ou mau procedimento;
3) Usar recursos tecnológicos, e-mails, internet e materiais de propriedade ou
sob custódia das Companhias para fins privados;
4) Praticar campanha política ou manifestação partidária dentro das
dependências das Companhias;
5) Aquisição de softwares sem avaliação prévia da área de Segurança
da Informação;
6) Envolver-se, ainda que não intencionalmente, em incidente de segurança
de impacto leve para as Companhias, segundo análise da área de Segurança
da Informação ou consultoria especializada (ex.: tentar acessar sites, vídeos,
programas indevidos e bloqueados por ferramentas de segurança da
informação, tais como: jogos, streaming, pornografia, hacking tools; incluir
sistemas ou atualizações em produção sem as devidas homologações e
autorizações, etc.);
7) Permitir que visitantes ou terceiros não autorizados transitem ou
permaneçam desacompanhados dentro das dependências das Companhias.

NATUREZA MODERADA
É a ação ou omissão considerada irregular que constitui uma situação de perigo
organizacional, causa prejuízos para as Companhias e/ou é agressiva (de cunho
moral e não intencional) para qualquer indivíduo, tais como:
1) Abster-se ou ser negligente em relação à comunicação da movimentação
dos colaboradores, gestores, diretores e presidente executivo (contratação,
desligamento, licença e férias) ou na execução de bloqueio ou revogação de
acessos aos recursos tecnológicos;
2) Promover ou participar de evento festivo dentro das dependências das
Companhias em desacordo com as diretrizes contidas em seus normativos
e orientações;
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3) Tratar cliente ou potencial cliente com grosseria, displicência ou omissão ou
em desacordo com a moral e os bons costumes;
4) Envolver-se, ainda que não intencionalmente, em incidente de segurança
de impacto moderado para as Companhias, segundo a análise da área de
Segurança da Informação ou consultoria especializada (ex.: vazamento não
intencional de informação confidencial sem obtenção de vantagem indevida
para si ou para terceiros).

NATUREZA GRAVE
É o ato faltoso que revela desonestidade, dolo, abuso de confiança, fraude ou
má-fé, visando a uma vantagem para si ou para outrem, que, por sua natureza,
cause prejuízos para as Companhias e assume tal gravidade que implica adoção
de medidas disciplinares mais incisivas e diretas, tais como:
1) Cometer ato de indisciplina ou insubordinação (previsto no art. 482, da CLT);
2) Agir com desídia no desempenho de suas funções, em ato único grave
ou conjunto de atos leves ou moderados recorrentes, caracterizados por
negligência, imperícia ou imprudência no desempenho das funções inerentes
ao cargo ocupado nas Companhias (previsto no art. 482, da CLT);
3) Conduzir veículo, durante o expediente de trabalho, negligenciando as regras
de segurança;
4) Efetuar o desligamento de colaborador, gestor ou agente de governança não
respeitando as diretrizes contidas no Código de Conduta e demais normativos
corporativos, situação que pode desencadear risco de assédio moral;
5) Realizar ofensas físicas ou cometer ato lesivo à honra ou à boa fama no
serviço, contra seu superior hierárquico, demais colaboradores, gestores e
agentes de governança ou contra as Companhias ou terceiros, sejam partes
relacionadas ou partes interessadas, que tenham qualquer vínculo contratual
com as Companhias, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa,
própria ou de outrem (previsto no artigo 482 da CLT);
6) Compartilhar credenciais (login e senhas);
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7) Violar segredo das Companhias ou de suas partes relacionadas, divulgando
informações confidenciais de classificação restrita ou sigilosa, sem a expressa
autorização (previsto no artigo 482 da CLT);
8) Falar publicamente em nome das Companhias, de suas partes relacionadas
ou partes interessadas, na internet ou para qualquer veículo de comunicação,
sem a devida autorização;
9) Ausentar-se do trabalho, sem justificativa, caracterizando abandono de
emprego (previsto no artigo 482 da CLT);
10) Usar o nome das Companhias ou de suas partes relacionadas em conexão
com atividades político-partidárias;
11) Fazer uso inadequado, fora dos limites estabelecidos, da propriedade
intelectual das Companhias;
12) Conceder acesso ou ser negligente quanto ao controle de acesso, de modo
que permita que pessoas não autorizadas consultem, manipulem, subtraiam
para si ou para terceiros, deletem, copiem, falsifiquem informação confidencial
sob custódia ou de propriedade das Companhias, independentemente do
repositório ser um meio físico ou tecnológico;
13) Usar recursos tecnológicos, e-mails, internet e materiais de propriedade ou
sob custódia das Companhias para fins privados, causando-lhe danos;
14) Envolver-se, intencionalmente, em incidente de segurança de impacto grave
para as Companhias, segundo a análise da área de Segurança da Informação ou
consultoria especializada, causando-lhes danos (ex.: download e/ou execução
de softwares maliciosos e/ou sem a devida licença de uso; interromper ou
remover as ferramentas de proteção da Informação de recursos tecnológicos
sem autorização da área de Segurança da Informação; incluir sistemas ou
atualizações em produção sem as devidas homologações e autorizações;
gravar arquivos ou sistemas de propriedade ou sob custódia da Fetranspor em
dispositivos/recursos privados);
15) Não comunicar ou declarar possível conflito de interesses, através do
preenchimento do Formulário de Conflito de Interesses ou declaração formal,
sobre determinado assunto que esteja sob sua influência ou deliberação;
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16) Omitir a existência de relação afetiva, grau de parentesco ou de amizade
íntima entre pessoas que ocupam cargos de liderança e seus liderados, com
certo grau de subordinação, dentro da mesma área de negócios, cuja liderança
administre, tenha influência ou detenha o poder de contratar ou desligar
qualquer profissional (próprio ou terceirizado) de seus cargos ou funções;
17) Praticar jogos de azar, de forma habitual, durante o expediente de trabalho
(previsto no artigo 482 da CLT);
18) Facilitar ou permitir o acesso a visitantes ou terceiros não autorizados,
de forma que transitem ou permaneçam desacompanhados dentro das
dependências das Companhias, com o intuito de causar-lhes danos.

NATUREZA GRAVÍSSIMA
É o ato faltoso e prejudicial às Companhias que, por sua natureza dolosa, assuma
tal gravidade que implique imediata e total perda de confiança no colaborador,
gestor ou agente de governança, sem alternativa que não seja a sua dispensa
imediata, podendo inclusive, a critério das Companhias, ser por justa causa,
conforme previsto no artigo 482 da CLT, tais como:
1) Apropriar ou subtrair, para si ou terceiro, qualquer ativo patrimonial que seja de
propriedade ou esteja sob custódia das Companhias;
2) Apropriar ou subtrair, para si ou terceiro, qualquer material (ex.: cartões do
sistema de bilhetagem eletrônica, chips, peças de reposição, material de consumo)
seja de propriedade ou esteja sob custódia das Companhias;
3) Cometer atos de improbidade, agindo com desonestidade, com o intuito de
beneficiar-se ou de favorecer terceiros (ex.: apresentar reembolso de despesas
ou prestação de contas de adiantamentos obtidos, de forma habitual, sem
documentos hábeis ou idôneos; utilizar-se do cartão corporativo em benefício
próprio ou de terceiros, de forma inapropriada, sem o propósito de realizar suas
atividades profissionais no interesse das Companhias);
4) Causar, intencionalmente, prejuízo aos ativos patrimoniais das Companhias
(ex.: não recolher recurso tecnológico de colaborador desligado, destruir recursos
tecnológicos com a intenção de prejudicar qualquer diligência investigatória);
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5) Envolver-se, intencionalmente, em incidente de segurança de impacto
gravíssimo para as Companhias, segundo a análise da área de Segurança da
Informação ou consultoria especializada;
6) Cometer qualquer tipo de fraude contra as Companhias, fazendo uso de
informação privilegiada em benefício próprio e obtendo vantagem ilícita;
7) Praticar atos imorais, de natureza sexual, com habitualidade e dolo no ambiente
de trabalho, tais como: condutas libertinas e constrangedoras de natureza sexual,
pornografia, assédio sexual, ditos atos de Incontinência de Conduta (previsto no
artigo 482 da CLT);
8) Praticar comportamento inadequado com habitualidade e dolo no ambiente
de trabalho, de forma que configure mau procedimento ou contribua para uma
convivência hostil, ou seja, agir de forma irregular, desrespeitosa ou contrária às
orientações e diretrizes dos normativos corporativos, tais como: uso de palavras
de baixo calão, uso de trajes inapropriados ao trabalho, realizar piadas ou
comentários discriminatórios ou constrangedores, ofensas à honra, à dignidade e
à diversidade de opiniões, calúnia, difamação, injúria, retaliação a denunciantes,
testemunhas e profissionais envolvidos na investigação, assédio moral (previsto
no artigo 482 da CLT);
9) Conceder patrocínios e realizar doações, oferecer brindes ou promover
alienações de ativos patrimoniais, sem observância das diretrizes previstas no
Código de Conduta, PSI e demais normativos, sem as aprovações apropriadas;
10) Fazer uso das instalações físicas das Companhias para a prática de atos ilícitos
e que atentem contra a moral e os bons costumes, ou contrários aos normativos e
orientações corporativas divulgadas em seus canais de comunicação;
11) Usar, portar ou comercializar substâncias ilícitas nas dependências das
Companhias ou de terceiros que tenham vínculo contratual com as Companhias;
12) Portar armas nas dependências das Companhias, salvo no exercício de função,
com devida documentação, aptidão e autorização;
13) Ofertar, pagar (ou receber), prometer pagar (ou receber), autorizar o
pagamento (ou recebimento), bem como assumir a obrigação de pagar (ou
obter direito a receber) qualquer espécie de favorecimento a (de) agente
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público ou agente privado ou Pessoa Exposta Politicamente (“PEP”), direta
ou indiretamente, por meio de intermediários, visando conceder ou obter
vantagem indevida de qualquer natureza para si ou em benefício de terceiro,
que não estejam devidamente amparados por contrato, proposta, termo
ou convênio firmado e aprovado conforme o objeto social e o interesse
operacional e estratégico das Companhias, respeitando-se a legislação, bem
como os princípios da integridade e transparência. Os exemplos de vantagens
indevidas ilustradas a seguir não abrangem todas as possibilidades, mas servem
para demonstrar situações mais comuns identificadas no mercado, tais como:
brindes, doações de ativos patrimoniais utilizáveis, presentes (i.e.: cortesias,
relógios, vale-compra, vale-brinde, joias); hospitalidades (i.e. refeições, viagens,
hospedagem, passagens aéreas, entretenimento); favorecimentos (i.e. oferta
de emprego, vantagens comerciais e financeiras incompatíveis com as de
mercado, vazamento de informação privilegiada, lobby político para elaboração
de legislação que beneficie seu negócio ou projetos específicos, em detrimento
dos concorrentes);
14) Ofertar, pagar (ou receber), prometer pagar (ou receber), autorizar o pagamento
(ou recebimento), bem como assumir a obrigação de pagar (ou obter direito a
receber) dinheiro ou qualquer outra forma similar, conversível em dinheiro no curto
prazo, a (de) agente público ou agente privado ou PEP, direta ou indiretamente, por
meio de intermediários, visando conceder ou obter vantagem indevida de qualquer
natureza para si ou em benefício de terceiro, que não estejam devidamente
amparados por contrato, proposta, termo ou convênio firmado e aprovado
conforme o objeto social e o interesse operacional e estratégico das Companhias,
respeitando-se a legislação, bem como os princípios da integridade e transparência.
A seguir, os exemplos de vantagens indevidas concedidas ou recebidas, equiparáveis
ao dinheiro, não abrangem todas as possibilidades, mas servem para demonstrar
situações mais comuns identificadas no mercado, tais como: atos discricionários
(i.e. gratificações, comissões ou contribuições ou direitos a receber incondicionais),
doações e patrocínios não autorizados, moedas digitais, títulos financeiros (i.e.
títulos e valores mobiliários, participação acionária, garantias, fianças);
15) Obter vantagem para si ou proporcionar vantagem para terceiro, de qualquer
natureza, através do relacionamento com clientes ou conveniados, além da prática
de irregularidades em contratos;
16) Frustrar ou fraudar, mediante combinação de preços ou qualquer outro
expediente ou formação de cartel, o caráter competitivo de licitações e
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concorrências públicas ou privadas, com o intuito de obter, para si ou para outrem,
vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação ou concorrência;
17) Praticar espionagem industrial, roubo ou furto de informações de concorrentes
com o intuito de denegrir sua imagem ou prejudicar a livre concorrência;
18) Obter vantagem para si ou terceiro, de qualquer natureza, fazendo uso de
informação privilegiada, de natureza confidencial, a que tiver acesso, contrariando
o propósito de protegê-la ou de usá-la exclusivamente para fins profissionais (ex.:
vazamento de informações confidenciais);
19) Falsificar documento ou declaração de qualquer natureza (ex. atestados,
fraude em assinaturas, assinatura de quaisquer documentos, tais como, contratos,
propostas, acordos ou convênios firmados em nome das Companhias);
20) Deixar de observar as regras de alçada previstas nos normativos corporativos
(ex.: assinatura sem poderes delegados através de procuração);
21) Praticar agiotagem em suas atividades profissionais ou nas dependências
das Companhias;
22) Praticar crimes ambientais, ainda que tenha vínculo indireto com o dano;
23) Ser condenado criminalmente por qualquer crime, desde que com sentença
transitada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena
(previsto no artigo 482 da CLT);
24) Divulgar informações profissionais e confidenciais em locais públicos ou
conversas informais com pessoas não autorizadas (ex.: parentes, aparentados por
afinidade, amigos, companheiros (as), clientes, fornecedores);
25) Agredir fisicamente outrem, de forma tentada ou consumada, exceto em
legítima defesa;
26) Envolver-se, intencionalmente, em incidente de segurança de impacto
gravíssimo para as Companhias, segundo a análise da área de Segurança da
Informação ou consultoria especializada;
27) Praticar embriaguez em serviço (previsto no artigo 482 da CLT);
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28) Perder ou não declarar a perda de habilitação necessária para o exercício de
profissão regulamentada em lei, principalmente se este fato for impeditivo para o
exercício do cargo e de responsabilidades que assume nas Companhias (ex.: CRC,
OAB, CNH, dentre outros), em decorrência de conduta dolosa (previsto no artigo
482 da CLT);
29) Manter negociação habitual por conta própria ou alheia ou atividade
profissional, onerosa (i.e., como outro emprego ou complemento de renda)
ou gratuita (i.e., serviços voluntários), principalmente quando constituir ato de
concorrência ou em favor de concorrentes, prejudicando o mercado de atuação
ou caracterizando conflito com os interesses das Companhias e de suas partes
relacionadas (previsto no artigo 482 da CLT);
30) Praticar atos atentatórios previstos na Lei n° 7.170/1983, contra a segurança nacional.
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ANEXO II - TERMO DE ACEITE
(PESSOA FÍSICA)
TERMO DE ACEITE DA POLÍTICA DE SANÇÕES E MEDIDAS DISCIPLINARES PESSOAS FÍSICAS
Pelo presente instrumento, _______________________ (“DECLARANTE”), inscrito
no CPF sob o nº __________, DECLARA que tomou conhecimento e compreendeu
as disposições previstas nesta Política de Sanções e Medidas Disciplinares, se
comprometendo a respeitar, no desempenho de suas atividades, todos os seus
termos, condições e princípios, estando sujeito(a) às responsabilidades cabíveis
advindas do descumprimento.

Rio de Janeiro, _________ de _______________ de 20___.
____________________________________________________________

E-mail:
Telefone de contato:
Esses dados serão usados exclusivamente para identificar e contatar o titular dos
dados pessoais.
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ANEXO III - TERMO DE ACEITE
(PESSOA JURÍDICA)
TERMO DE ACEITE DA POLÍTICA DE SANÇÕES E MEDIDAS DISCIPLINARES PESSOAS JURÍDICAS
Pelo
presente
instrumento,
________________________________
(“DECLARANTE”), inscrito no CNPJ sob o nº ________________________, razão
social _____________________________________________________________
___________, DECLARA que tomou conhecimento e compreendeu as disposições
previstas nesta Política de Sanções e Medidas Disciplinares, se comprometendo
a respeitar, no desempenho de suas atividades, todos os seus termos, condições
e princípios, estando sujeito(a) às responsabilidades cabíveis advindas do
descumprimento.
Rio de Janeiro, _________ de _______________ de 20___.
____________________________________________________________

E-mail:
Telefone de contato:
Esses dados serão usados exclusivamente para identificar e contatar o titular dos
dados pessoais.

35

ANEXO IV - GLOSSÁRIO
Administradores: para fins de interpretação deste normativo, refere-se aos
diretores executivos e agentes de governança das Companhias, pois conforme
Lei das Sociedades Anônimas, as normas relativas a requisitos, impedimentos,
investidura, remuneração, deveres e responsabilidade dos administradores
devem ser aplicadas aos conselheiros e diretores.
Agente de governança: indivíduo que ocupa um papel de liderança (ex.: diretor,
presidente executivo, compliance officer e conselheiro), acionista, auditor e
qualquer membro dos órgãos envolvidos no sistema de governança corporativa
(ex.: membros do Comitê de Integridade e Conformidade, representantes da
Assembleia Geral de Acionistas).
Comportamento abusivo: conduta que resulta em dano físico ou psicológico ou cria
sentimentos intensos de medo, humilhação, manipulação ou exploração de terceiros.
Colaborador: indivíduo que exerce atividades laborais, subordinado aos cargos
de gestão (ex.: jovens aprendizes, estagiários, empregados), conceituados como
empregado, de acordo com a Consolidação das Leis de Trabalho.
Companhias: abrange RioPar e RioCard TI.
Conselho de Gestão: órgão colegiado de governança corporativa responsável
pelo direcionamento estratégico, por aprovação de regimento, estatuto social,
orçamento, contratação e destituição de presidente, diretores e auditores.
Bem como, em suas responsabilidades estatutárias, manifestam opinião sobre
propostas direcionadas à Assembleia Geral de Representantes de Sindicatos.
Corpo executivo: é o conjunto formado pelos gestores e agentes de governança
das Companhias.
Denúncia: comunicação de prática de infração.
Diretor: refere-se, no conjunto, ao diretor celetista e/ou diretor estatutário ou
seus representantes legais. Quando houver referência ao diretor executivo,
significa o diretor estatutário.
Fraude: ato ilícito intencional ou de má-fé que visa à obtenção de vantagens
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indevidas ou ilegais, para si ou para terceiros, geralmente através de falsificações,
omissões, furto, sabotagem, suborno, apropriação indébita, inverdades, abuso de
poder, quebra de confiança, burla de regras, dentre outros.
Gestor: dirigente que ocupa cargo de confiança para gerir uma ou mais áreas de
negócios, alocados (direta ou indiretamente) sob a estrutura de uma Diretoria ou
da Presidência Executiva, responsável pela definição das diretrizes de sua área de
atuação (ex.: coordenadores, supervisores, líderes de loja e gerentes).
Incidente de segurança: qualquer ato, omissão, coparticipação, colaboração em
ações contrárias às diretrizes de segurança da informação, confirmado ou sob
suspeita, causado por fatores humanos, tecnológicos ou do ambiente de segurança
da informação, que possa resultar em perdas, danos, ameaças, interrupção de
operação e/ou comprometimento da confidencialidade, da integridade e da
disponibilidade das informações de propriedade ou sob custódia das Companhias.
São exemplos de incidentes de segurança: concessão de acesso às pessoas não
autorizadas perante as diretrizes de segurança da informação, crimes eletrônicos,
violação cibernética, invasão, fraude, sabotagem, deleção e/ou modificação
intencional de dados com o intuito de prejudicar auditorias e/ou investigações, etc.
Infração/falta: toda ação ou omissão, consumada ou tentada, que,
independentemente de aferição de culpa, esteja em desacordo com princípios e
diretrizes do Código de Conduta e demais normativos das Companhias, além da
legislação vigente.
Infrator: pessoa física ou jurídica que cometeu uma infração.
Lavagem de dinheiro: abrange quaisquer práticas econômico-financeiras que
tenham por finalidade dissimular a origem ilícita de determinados ativos, de
forma que aparentem ter origem lícita.
Medida disciplinar: é a aplicação de treinamento, advertência verbal, advertência
escrita, suspensão ou demissão ao empregado, em função de ação ou omissão que
viole o Código de Conduta, demais orientações ou normativos das Companhias ou
a legislação vigente.
Parte interessada: é toda pessoa física ou pessoa jurídica envolvida direta ou
indiretamente nos projetos, atividades, negócios e operações de uma empresa,
tais como: colaboradores, gestores, agentes de governança, financiadores,
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clientes, fornecedores, conveniados, agentes intermediários, agentes públicos,
comunidades, governo, entidades de classe, organizações não governamentais e
demais partes relacionadas às Companhias.
Parte relacionada: é toda pessoa física ou pessoa jurídica relacionada ao Sistema
Fetranspor que, direta ou indiretamente, por meio de um ou mais intermediários:
a) represente ou controle as empresas do Sistema Fetranspor (ex.: sindicatos
das empresas de ônibus, Fetranspor e RioPar);
b) seja representada ou controlada por, ou esteja sob o controle comum das
empresas do Sistema Fetranspor (ex.: Fetranspor, RioPar e RioCard TI);
c) for coligada ou seja empreendimento controlado em conjunto pelas empresas
do Sistema Fetranspor (ex.: RioTerp, SPTA Holding Transporte Aquaviário Ltda.,
Barcas S.A. e concessionária do VLT Carioca);
d) for um agente de governança das empresas enquadradas nos itens (a), (b)
e (c) acima e/ou seus respectivos parentes ou aparentados por afinidade,
por terem influência significativa nas diretrizes de governança do Sistema
Fetranspor, considerando o seu mercado de atuação;
e) for uma controlada, coligada ou empreendimento controlado por conjunto
de empresas de que participem os agentes de governança, seus respectivos
parentes ou aparentados por afinidade citados no item (d) acima, na medida
em que firme contrato ou acordo, de qualquer natureza, com as empresas do
Sistema Fetranspor;
f) for uma empresa de transporte público coletivo de passageiros, no modal
ônibus, que firme contrato ou acordo comercial com as empresas do Sistema
Fetranspor, na qualidade de fornecedores, clientes ou conveniados (excetuadas
as operações de ressarcimento das transações às operadoras de transporte
processadas no Sistema de Bilhetagem Eletrônica);
g) toda parte relacionada é considerada parte interessada. Para mais detalhes,
consultar CPC 05.
Programa de Integridade e Conformidade (“PIC”): conjunto de mecanismos e
procedimentos internos baseado na aderência às leis, regulamentos e instrumentos
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normativos, com o objetivo de disseminar uma cultura baseada nos valores
organizacionais, gestão integrada de riscos e melhoria dos controles internos.
Penalidade: conjunto de medidas disciplinares e sanções previstas neste
normativo e na legislação aos quais estão submetidas as Companhias.
Rede social: estrutura social composta por pessoas ou empresas, conectadas
eletronicamente por um ou vários tipos de relações, que compartilhem valores
e objetivos. Atualmente, as redes sociais mais comuns no Brasil são: Facebook,
WhatsApp, YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Google+, Snapchat,
dentre outras usadas globalmente.
Reincidência: ocorre quando o agente, após ter sido investigado e punido
definitivamente por outra infração, comete mesmo ato faltoso.
Retaliação: qualquer ato de represália, assédio, intimidação, ameaça, coerção ou
discriminação contra o integrante ou terceiro, devido à denúncia ou investigação
de uma denúncia de boa-fé. Aqueles que testemunharem ou sofrerem retaliação
são incentivados a denunciar esta conduta
Sanção: aplicação de penalidade cabível e proporcional, prevista em contrato ou
na legislação em vigor, à pessoa jurídica infratora, incluindo rescisão contratual e
a suspensão do infrator.
Sistema Fetranspor: conjunto de atividades operacionais realizadas pela
Fetranspor, RioPar Participações S.A. (“RioPar”) e RioCard Tecnologia da
Informação S.A. (“RioCard TI”) em consonância com sua missão, visão e valores
organizacionais, divulgados por meio de seus respectivos Códigos de Conduta.
Terceiro: toda pessoa física ou jurídica que mantém relação direta ou indireta com
o Sistema Fetranspor.
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