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1. OBJETIVO

Estabelecer regras, requisitos gerais e direcionadores às lideranças, para a aplicação de 
medidas disciplinares, em caso de ações contrárias ao Código de Conduta Ética, Políticas, 
Procedimentos, Instruções de Trabalho, Diretrizes Internas, requisitos de Saúde e 
Segurança do Trabalho constantes da Constituição Federal, Leis, Decretos, Portarias, 
Instruções Normativas e Resoluções, no âmbito federal, estadual e municipal, e Normas 
ABNT NBR e de órgãos reguladores, regulamentadores, fiscalizadores e de sociedades 
classificadoras, quando associadas à legislação vigente e demais Legislações aplicáveis às 
empresas do Grupo SADA.

2. RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE

RESPONSABILIDADE

Colaboradores, Estagiários e Aprendizes
 Desenvolver suas atividades em conformidade com as diretrizes do Grupo SADA 

observando suas Políticas, Procedimentos, Instruções de Trabalho, Código de Conduta 
Ética, legislações e normativos de saúde e segurança do trabalho e demais legislações 
vigentes;

 Comunicar à área de Auditoria & Compliance qualquer violação, comportamentos 
incompatíveis ou suspeita de violação ao Código de Conduta Ética, leis e regulamentos 
em vigor, bem como as demais Políticas, Manuais, Instruções de Trabalho, 
Procedimentos Internos e legislações e normativos de saúde e segurança do trabalho.

Liderança
 Desenvolver suas atividades em conformidade com as diretrizes do Grupo SADA 

observando suas Políticas, Procedimentos, Instruções de Trabalho, Código de Conduta 
Ética, legislações e normativos de saúde e segurança do trabalho e demais legislações 
vigentes;

 Verificar se seus liderados receberam os treinamentos iniciais e de reciclagem em 
relação a esta Política, com a respectiva emissão de lista de presença assinada pelos 
participantes, e em caso contrário, solicitar a providência destes às áreas responsáveis;

 Orientar os colaboradores e terceiros em relação ao acesso da “Política de 
Consequências”, demais documentos que a norteiam e apoiá-los em caso de 
dificuldades;

 Orientar o colaborador e terceiros, sempre que necessário, quanto às diretrizes e às 
medidas disciplinares previstas nesta Política;

 Comunicar à área de Auditoria & Compliance qualquer violação, comportamentos 
incompatíveis ou suspeita de violação ao Código de Conduta Ética, leis e regulamentos 
em vigor, bem como as demais Políticas, Manuais, Instruções de Trabalho, 
Procedimentos Internos e legislações e normativos de saúde e segurança do trabalho;

 Solicitar ao setor de Administração de Pessoal a emissão da medida disciplinar, quando 
o fato já estiver avaliado e materializado e que não demande maiores apurações pela 
área de Auditoria e Compliance;
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 Comunicar e aplicar aos seus colaboradores, as medidas disciplinares cabíveis de 
acordo com esta Política. Ser o maior responsável pela aplicação de medidas 
disciplinares em seus liderados, inclusive em caso de infrações de diretrizes 
relacionadas à segurança e saúde do trabalho. A não aplicação da medida disciplinar 
pela Liderança somente poderá ocorrer mediante aprovação do Comitê de Ética. O 
descumprimento deste item, poderá ensejar aplicação de medida disciplinar à 
Liderança;

 Respeitar a autonomia dada aos profissionais de SESMT para aplicação de medidas 
disciplinares em seus liderados, em caso de descumprimento de normas relacionadas à 
segurança e saúde no trabalho, não praticando nenhum ato de retaliação aos 
profissionais dessa área; 

 Entregar ao setor de Administração de Pessoal em 72 (setenta e duas) horas, o 
formulário da aplicação da medida disciplinar, assinado pelo colaborador ou duas 
testemunhas, caso ele se recuse a assinar. Ressalta-se que as testemunhas não 
podem exercer cargo ou função de Liderança, sob pena de nulidade do procedimento;

 Aplicar a demissão por justa causa em até 24 (vinte e quatro) horas, após a 
comprovação do fato motivador, conforme disposto no Artigo n.º 482 da Consolidação 
das Leis do Trabalho – CLT e do parecer da Diretoria Jurídica.

Gestor do contrato
 Desenvolver suas atividades em conformidade com as diretrizes do Grupo SADA 

observando suas Políticas, Procedimentos, Instruções de Trabalho, Código de Conduta 
Ética, legislações e normativos de saúde e segurança do trabalho e demais legislações 
vigentes;

 Verificar se os terceiros receberam os treinamentos iniciais e de reciclagem em relação 
a esta Política, com a respectiva emissão de lista de presença assinada pelos 
participantes, e em caso contrário, solicitar a providência destes às áreas responsáveis;

 Orientar os terceiros em relação ao acesso da “Política de Consequências”, demais 
documentos que a norteiam e apoiá-los em caso de dificuldades;

 Orientar os terceiros, sempre que necessário, quanto às diretrizes e às medidas 
disciplinares previstas nesta Política;

 Comunicar à área de Auditoria & Compliance qualquer violação, comportamentos 
incompatíveis ou suspeita de violação ao Código de Conduta Ética, leis e regulamentos 
em vigor, bem como as demais Políticas, Manuais, Instruções de Trabalho, 
Procedimentos Internos e legislações e normativos de saúde e segurança do trabalho;

 Comunicar e notificar às empresas terceirizadas sobre o descumprimento de regras 
internas para que esta tome as devidas providências;

 Recusar os serviços prestados se os resultados forem considerados insatisfatórios ou 
se não atingirem todos os requisitos acordados entre as partes;

 Informar ao Terceiro, por escrito, a respeito de sua recusa em aceitar os serviços 
prestados ou seus resultados, caso sejam considerados insatisfatórios ou se não 
atingirem todos os requisitos acordados entre as partes e solicitar retificação dos erros, 
defeitos e/ou falhas. 

 Acionar a área Cível do Jurídico, via Salesforce, e solicitar opinião legal das condutas a 
serem tomadas em face de terceiros que não retificar erros, defeitos e/ou falhas 
previamente indicados; 

 Assinar e enviar notificação extrajudicial aos terceiros;
 Aplicar eventuais penalidades nos terceiros;
 Acionar a área Jurídico Cível, via Salesforce, para requerer o distrato de contratos;
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 Encaminhar a minuta de distrato para validação do terceiro;

SESMT
 Solicitar ao setor de Administração de Pessoal, após verificado descumprimento de 

regras de saúde e segurança no trabalho, a emissão da medida disciplinar à 
colaboradores do Grupo SADA;

 Comunicar e aplicar aos empregados, medidas disciplinares em razão de 
descumprimento de regras de saúde e segurança no trabalho, considerando as regras 
dessa política. O descumprimento deste item, poderá ensejar aplicação de medida 
disciplinar aos empregados do SESMT, bem como o uso dessa autonomia de forma 
arbitrária;

 Solicitar ao setor de Administração de Pessoal, após verificado descumprimento de 
regras de saúde e segurança no trabalho, a emissão da medida disciplinar à 
colaboradores do Grupo SADA;

 Comunicar ao líder aplicação de medida disciplinar a seus liderados, relacionada a 
descumprimento de normas regulamentadoras da segurança e da medicina do 
trabalho.

Terceiros
 Desenvolver suas atividades em conformidade com as diretrizes do Grupo SADA, 

observando suas Políticas, Procedimentos, Instruções de Trabalho, Código de Conduta 
Ética, legislações e normativos de saúde e segurança no trabalho, legislação vigente e 
as obrigações constantes nos contratos firmados entre as partes;

 Treinar e orientar seus empregados quanto às diretrizes e às sanções previstas e ter 
ciência que, caso algum dos seus empregados descumpram alguma diretriz do Grupo 
SADA, a contratada será responsável por isto;

 Acionar à área de Auditoria & Compliance ou o gestor do contrato, em caso de dúvidas, 
antes de executar qualquer ação que possa caracterizar uma infração às regras 
estabelecidas;

 Comunicar à área de Auditoria & Compliance qualquer violação, comportamentos 
incompatíveis ou suspeita de violação ao Código de Conduta Ética, leis e regulamentos 
em vigor, bem como as demais Políticas, Manuais, Instruções de Trabalho, 
Procedimentos Internos e legislações e normativos de saúde e segurança do trabalho.

 Providenciar a retificação dos erros, defeitos e/ou falhas indicados pelo gestor do 
contrato, bem como arcar com todos os custos relativos às correções necessárias, 
dentro do prazo pactuado pelas partes;

  Ter ciência e assumir as medidas disciplinares e pagamentos de multas, em caso de 
infrações às diretrizes do Grupo, ainda que estas sejam executadas por seus 
empregados.

Auditoria & Compliance
 Desenvolver suas atividades em conformidade com as diretrizes do Grupo SADA 

observando suas Políticas, Procedimentos, Instruções de Trabalho, Código de Conduta 
Ética, legislações e normativos de saúde e segurança do trabalho e demais legislações 
vigentes;

 Sanar dúvidas sobre o conteúdo desta Política ao público de interesse e, em caso de 
dúvidas de outros documentos, intermediar o alinhamento entre as áreas competentes 
e quem for o demandante da dúvida;

Impresso por: Daniela Mancini Rodrigues em 25/10/2021 as 15:24 Cópia não controlada



  

Documento:
IDPLGS-028

Revisão:
4

Emissão:
25/10/2021

Página:
4/12

Informação Documentada - Política Grupo SADA
Título: POLÍTICA DE CONSEQUÊNCIAS

 Auditar as denúncias recebidas, proceder a emissão do relatório consubstanciado com 
os resultados e as devidas recomendações das medidas disciplinares, com os devidos 
pareceres jurídicos;  

 Submeter ao Comitê de Ética os casos mais graves das denúncias apuradas e que 
ensejam a medida disciplinar de Demissão por Justa Causa para deliberação;

 Recomendar ações para a mitigar riscos existentes nas empresas do Grupo;
 Avaliar com a Diretoria Jurídica a aplicação cabível à empresa terceira que 

presta/fornece serviços/produtos para o Grupo SADA;
 Auditar, periodicamente, o cumprimento desta Política, assegurando que a medida 

disciplinar definida foi aplicada pelo líder responsável;
 Dar conhecimento ao Comitê de Ética sobre medidas disciplinares não cumpridas pela 

Liderança e solicitar a medida disciplinar aplicável ao líder responsável pelo 
descumprimento desta diretriz;

 Acionar o Comitê de Ética, sempre que necessário, para a atualização deste 
documento ou alinhamento de alguma situação não existente neste;

 Em casos de apurações forenses, avaliar se o Gestor do Contrato ou outro irá notificar 
a contratada quanto a aplicação de medidas disciplinares a seus colaboradores.

Administração de Pessoal
 Desenvolver suas atividades em conformidade com as diretrizes do Grupo SADA 

observando suas Políticas, Procedimentos, Instruções de Trabalho, Código de Conduta 
Ética, legislações e normativos de saúde e segurança do trabalho e demais legislações 
vigentes;

 Comunicar à área de Auditoria & Compliance qualquer violação, comportamentos 
incompatíveis ou suspeita de violação ao Código de Conduta Ética, leis e regulamentos 
em vigor, bem como as demais Políticas, Manuais, Instruções de Trabalho, 
Procedimentos Internos e legislações e normativos de saúde e segurança do trabalho;

 Fazer a gestão das medidas disciplinares aplicadas, contemplando a 
classificação/enquadramento da nova medida de acordo com a gradação/histórico de 
medidas aplicáveis;

 Fazer a emissão formal das medidas disciplinares, conforme diretrizes internas e 
proceder o encaminhamento do documento para a liderança responsável, garantindo a 
sua devolução para controle, arquivo e atualização das informações do colaborador no 
banco de dados do Setor de Administração de Pessoal; 

 Alinhar com a área jurídica, quando necessário, sobre o texto a ser inserido nas 
medidas disciplinares; 

 Fornecer à área de Auditoria & Compliance, relatórios compondo a não aplicação da 
medida disciplinar por parte da liderança imediata, quando solicitado;

 Atualizar o histórico laboral do colaborador em no máximo 72 (setenta e duas) horas 
após a aplicação da medida.  

Jurídico
 Desenvolver suas atividades em conformidade com as diretrizes do Grupo SADA 

observando suas Políticas, Procedimentos, Instruções de Trabalho, Código de Conduta 
Ética, legislações e normativos de saúde e segurança do trabalho e demais legislações 
vigentes;

 Comunicar à área de Auditoria & Compliance qualquer violação, comportamentos 
incompatíveis ou suspeita de violação ao Código de Conduta Ética, leis e regulamentos 
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em vigor, bem como as demais Políticas, Manuais, Instruções de Trabalho, 
Procedimentos Internos e legislações e normativos de saúde e segurança do trabalho;

 Dar suporte à área de ADP na elaboração do texto a ser inserido nas medidas 
disciplinares;

 Emitir pareceres jurídicos sobre a penalidade a ser aplicada em casos de demandas 
forenses;

 Emitir opinião legal das condutas a serem tomadas em face de terceiros que não 
retificar erros, defeitos e/ou falhas previamente indicados; 

 Elaborar notificação extrajudicial a serem enviados aos terceiros que forem identificados 
erros, defeitos e/ou falhas indicados pelo gestor do contrato;

 Elaborar minuta de distrato contratual e aprovar a versão final do documento para 
assinatura das partes.

 Acompanhar junto ao terceiro o pagamento de eventuais multas previstas em contrato. 

AUTORIDADE

Vice-presidência e Diretoria
 Aprovar o conteúdo desta Política;
 Patrocinar as ações necessárias para a implantação, atualização e divulgação desta 

Política e demais documentos que a norteiam;
 Desenvolver suas atividades em conformidade com as diretrizes do Grupo SADA 

observando suas Políticas, Procedimentos, Instruções de Trabalho, Código de Conduta 
Ética, legislações e normativos de saúde e segurança do trabalho e demais legislações 
vigentes;

 Comunicar à área de Auditoria & Compliance qualquer violação, comportamentos 
incompatíveis ou suspeita de violação ao Código de Conduta Ética, leis e regulamentos 
em vigor, bem como as demais Políticas, Manuais, Instruções de Trabalho, 
Procedimentos Internos e legislações e normativos de saúde e segurança do trabalho.

Comitê de Ética
 Aprovar o conteúdo desta Política;
 Patrocinar as ações necessárias para a implantação, atualização e divulgação desta 

Política e demais documentos que a norteiam;
 Desenvolver suas atividades em conformidade com as diretrizes do Grupo SADA 

observando suas Políticas, Procedimentos, Instruções de Trabalho, Código de Conduta 
Ética, legislações e normativos de saúde e segurança do trabalho e demais legislações 
vigentes;

 Comunicar à área de Auditoria & Compliance qualquer violação, comportamentos 
incompatíveis ou suspeita de violação ao Código de Conduta Ética, leis e regulamentos 
em vigor, bem como as demais Políticas, Manuais, Instruções de Trabalho, 
Procedimentos Internos e legislações e normativos de saúde e segurança do trabalho;

 Revisar esta Política, sempre que necessário, buscando a aprovação da Vice-
presidência, antes da sua divulgação, promovendo o patrocínio da divulgação do novo 
conteúdo;

 Garantir a aplicação de sanções às lideranças que não cumprirem as determinações 
desta Política;

 Deliberar sobre a não aplicação da medida disciplinar após pleito da liderança;
 Julgar, em 5 dias, recursos propostos por empregados dispensados por justa causa;
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 Avaliar e dar diretrizes sobre situações que não estão contempladas nesta Política e/ou 
no Código de Conduta Ética. 

3. TERMINOLOGIA 

ADP: Administração de Pessoal;
CLT: Consolidação das Leis do Trabalho;
Empregados SESMT que podem aplicar medidas disciplinares: Gerente de Segurança do 
Trabalho, Coordenador de Segurança do Trabalho, Médico Coordenador, Engenheiro de 
Segurança do Trabalho, Técnico de Segurança do Trabalho e Técnico de Enfermagem do 
Trabalho;
Forense: Procedimento de investigação;
Liderança: Empregados que exercem cargos de Presidente, Vice-Presidente, Diretor, 
Gerente, Coordenador, Supervisor, Gestor, Encarregado ou Líder. Podem ainda ser 
classificados como liderança empregados que exercerem cargos com outras denominações 
nos quais tiverem empregados a eles subordinados;
Público Interno: Colaboradores celetistas do Grupo SADA;
Público Externo: Colaboradores das terceirizadas;
Terceiros: Empresas que se relacionam com o Grupo SADA.

4. ABRANGÊNCIA

Esta Política é aplicável a todos os colaboradores do Grupo SADA que atuam em território 
brasileiro, incluindo a alta direção e empresas que se relacionam com ele. 

5. DIRETRIZES

5.1. Premissas Gerais

São conferidos ao empregador o poder disciplinar, que é o conjunto de prerrogativas 
dirigidas a propiciar a imposição de medidas disciplinares com fins pedagógicos e punitivos, 
em face ao descumprimento das suas obrigações contratadas, normativos legais (federal, 
estadual, municipal), Código de Conduta Ética (ID738), Instruções de Trabalho requisitos de 
Saúde e Segurança do Trabalho constantes da Constituição Federal, Leis, Decretos, 
Portarias, Instruções Normativas e Resoluções, no âmbito federal, estadual e municipal, e 
Normas ABNT NBR e de órgãos reguladores, regulamentadores, fiscalizadores e de 
sociedades classificadoras, quando associadas à legislação vigente, entre outros, sempre 
se atentando à proporcionalidade desta com a gravidade da falta cometida.

As diretrizes desta Política são apresentadas a todos, logo que ingressam no Grupo ou 
iniciam suas relações comerciais/parcerias e, eventualmente, em treinamentos de 
reciclagem, além de estarem disponíveis em ferramentas internas do Grupo SADA.

Nota 01: A aplicação das medidas disciplinares aos colaboradores terceirizados é 
responsabilidade da contratada, devendo ser observadas as cláusulas contratuais de 
penalidades firmadas entre as partes. Devem ser observados também os documentos 
regulatórios elaborados pela Qualidade do Grupo SADA, Anexo I – IDITSGQ017 – Aplicação 
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de Penalidades no Transporte de Veículos – MCA (Transzero), Anexo II –  IDPO079 - 
Critérios de avaliação e análise de avarias-faltas e atraso de veículos (Brazul) Anexo III – 
IDPO043 - Avaliação do Motorista Carreteiro Autônomo (Transzero), IDPO008 – Recepção 
e Análise de Documentos para Realização de Chamada para Distribuição de Carga (Sada), 
ID271 – Manual Carreteiro Carga Seca e ID272 – Manual Motorista Carreteiro. 

5.2 Princípios para Aplicação das Medidas Disciplinares

As medidas disciplinares devem ser aplicadas quando se tem a certeza de que o 
colaborador e/ou prestador de serviços terceirizado agiu contra os princípios do Código de 
Conduta Ética (ID738), outros documentos que norteiam esta Política e demais diretrizes do 
Grupo SADA. Essa decisão será tomada após análise do líder imediato, quando houver 
materialidade da infração, ou se necessário, após a investigação interna realizada pela área 
de Auditoria & Compliance.
Nos casos em que o líder imediato identificar a infração cometida pelo colaborador, este 
deverá solicitar ao Setor de Administração de Pessoal a emissão do formulário de aplicação 
da medida disciplinar cabível. Gestores de contratos não podem aplicar medidas 
disciplinares aos colaboradores das terceirizadas. As notificações devem ser direcionadas 
ao empregador deste. 

Nota 02: Os representantes do SESMT estão autorizados a solicitar e aplicar as medidas 
disciplinares cabíveis, caso identificarem, infrações relacionadas às Normas 
Regulamentadoras da Segurança e da medicina do trabalho. Tal medida, só poderá ser 
realizada, após comprovação da materialização do ato (Ex. fotos, gravações, vídeos, 
testemunhas etc.). O procedimento deverá ser informado à liderança do colaborador infrator.

A medida disciplinar será assinada em duas vias, uma para a empresa e outra para o 
colaborador. Caso o colaborador se recuse a assinar a medida disciplinar, o líder imediato 
deverá convidar duas testemunhas para assinar o documento. Ressalta-se que as 
testemunhas não podem ter cargos de Lideranças. No caso de recusa da assinatura do 
colaborador infrator, as duas vias ficam na empresa. Deve constar no documento, a 
identificação completa das testemunhas com seu nome completo, número do documento de 
identidade e sua matrícula. 

A aplicação de medidas disciplinares deve, necessariamente, observar os seguintes 
princípios:

Transparência: Realizada com transparência, de forma que o colaborador ou terceiro saiba 
os reais motivos da aplicação da medida.
Imediatidade: Deve ser feita sempre de forma imediata, aplicadas em até 72 (setenta e 
duas) horas após a constatação do fato. No caso de demissão por justa causa a medida 
disciplinar deverá ser aplicada em até 24 (vinte e quatro) horas da constatação do fato, ou 
seja, as 24 horas são consideradas após a efetiva apuração da ocorrência e não após a 
possível data do acontecimento do fato ocorrido.
Contraditório: É direito da pessoa que sofrerá a medida disciplinar ter ciência do fato e 
poder se defender no momento da aplicação da penalidade de demissão por justa causa. O 
colaborador terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para apresentar a Auditoria & 
Compliance, sua defesa escrita sobre o ocorrido. A defesa será analisada pelo Comitê de 
Ética em até 5 (cinco) dias, que deliberará sobre a aplicação ou não da medida disciplinar.
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Respeito: Independente do motivo da aplicação da medida disciplinar e/ou sua gravidade, 
todos devem ser tratados com dignidade e respeito durante este processo. Portanto, ao 
aplicar a medida, esta deve ser realizada em particular, sem causar nenhuma exposição ao 
outro.
Materialidade: A aplicação das medidas disciplinares deve ter subsídios suficientes que 
garantam o acontecimento do fato e a responsabilidade daquele que será penalizado.
Conformidade: A aplicação das medidas disciplinares deve estar conforme as diretrizes 
desta Política, dos documentos que a norteiam e das legislações aplicáveis.
Responsabilidades da aplicação: A medida disciplinar poderá ser aplicada pelo líder 
imediato, e, nos casos referentes as infrações das Normas Regulamentadoras da 
Segurança e da medicina do trabalho, pelos representantes do SESMT, quais sejam: 
Gerente de Segurança do Trabalho, Coordenador de Segurança do Trabalho, Médico 
Coordenador, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Médico coordenador Técnico de 
Segurança do Trabalho e técnico de enfermagem.

A medida disciplinar do colaborador terceirizado, deve ser aplicada diretamente por seu 
empregador. Sabendo da necessidade da aplicação da medida disciplinar e não a fizer, o 
líder, os representantes do SESMT e/ou gestor do contrato do terceiro serão penalizados. 

O líder imediato, representantes do SESMT e/ou gestor do contrato, poderão contar com a 
retaguarda do setor de segurança para a aplicação da medida disciplinar.

5.3 Tipos de Medidas Disciplinares

De maneira geral, as medidas disciplinares serão divididas para dois públicos:

5.3.1 Público Interno 

Advertência escrita - É preciso assinar o formulário de advertência, onde estarão claros os 
motivos que levaram a tal medida; 

Suspensão - O colaborador é afastado de suas atividades por um período determinado, 
podendo ser de 1 (um), 2 (dois) ou 3 (três) dias. É preciso assinar o formulário de 
suspensão, onde estarão claros os motivos que levaram a tal medida; 

Demissão por justa causa - O colaborador é demitido pelo empregador por meio de carta 
de desligamento, constando a alínea que justifique conforme a lei trabalhista vigente (art. 
482 da CLT), o motivo da medida. Além disso, o colaborador poderá responder civil e/ou 
criminalmente pelos atos executados.

5.3.2 Público Externo

5.3.2.1 Regularização em caso de má prestação dos serviços:

A empresa do Grupo SADA deverá recusar os serviços prestados se os resultados forem 
considerados insatisfatórios ou se não atingirem todos os requisitos acordados entre as 
partes. Para tanto, o gestor da contratação deverá informar ao terceiro, por escrito, a 
respeito de sua recusa em aceitar os serviços prestados ou seus resultados, com a 
justificativa pertinente para cada situação. 
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Após o recebimento deste aviso, caso o terceiro não providencie a retificação dos erros, 
defeitos e/ou falhas indicados, arcando com todos os custos relativos às correções 
necessárias, dentro do prazo pactuado pelas partes, serão tomadas as seguintes medidas:

a) Acionar a área Cível do Jurídico via Salesforce solicitando opinião legal das 
condutas a serem tomadas; 

b) Enviar eventual notificação extrajudicial encaminhada pela área Cível; e
c) Aplicar eventuais penalidades indicadas.

A empresa do Grupo SADA poderá realizar inspeções aleatórias no serviço e/ou nas 
dependências do terceiro, e caso essas inspeções revelem erros, defeitos e/ou falhas, o 
terceiro será devidamente avisado para corrigi-los sem a cobrança de custos adicionais para 
a empresa do Grupo SADA. Vale destacar que o gestor deverá assinar a notificação, onde 
estarão claros os motivos que levaram a tal medida. 

É considerada multa o desconto nos pagamentos dos contratos de Motorista Carreteiro de 
Frota Extra/Terceira em casos de penalidades por desvio ou deslocamento de rota sem 
autorização e/ou uso indevido de recursos e/ou tags de pedágio disponibilizados pelo Grupo 
SADA.

5.3.2.2 Rescisão em caso de má prestação dos serviços:

Ultrapassados os procedimentos indicados no item “Regularização em caso de má 
prestação dos serviços” e descumpridas as diretrizes repassadas em notificação 
extrajudicial, o Terceiro terá seu contrato encerrado pelo Gestor do Contrato ou, em 
situações de auditorias forenses, por outro responsável definido pela área de Auditoria & 
Compliance. 

Este encerramento será formalizado mediante as seguintes ações:

a) Acionar a área Cível via Salesforce na aba “Solicitação de contrato transacional ou 
estratégico”; “Elaboração ou análise de distrato”.

b) Encaminhar a minuta para validação do Terceiro; e
c) Aprovar a versão final do documento para assinatura das partes.
d) Acompanhar junto ao Terceiro o pagamento de eventuais multas previstas em 

contrato. 

Além do encerramento do contrato, outras medidas podem ser tomadas dependendo da 
gravidade da infração e dos danos causados ao Grupo SADA. Confirmado o desvio de 
conduta, irregularidades ou atitudes que ferem o Código de Conduta Ética do Grupo SADA 
(ID738) e outros documentos que norteiam esta Política, o Terceiro e/ou outra empresa 
vinculada a ele, fica impedido de prestar qualquer serviço ou fornecer produtos a qualquer 
empresa do Grupo e poderá responder civil e/ou criminalmente pelos atos executados.

5.4 Critérios para Aplicação das Medidas Disciplinares

Abaixo encontram-se os critérios que serão utilizados para balizar a decisão do Grupo 
SADA, na aplicação das medidas disciplinares.
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5.4.1 Público Interno – Colaborador do Grupo SADA

São considerados eventos que devem ser aplicadas medidas disciplinares de caráter baixo 
àqueles que representam descumprimentos de processos, que não tratam de 
irregularidades legais ou que tragam impacto muito pequeno ou insignificante na operação 
da SADA e sua imagem institucional. Para as medidas consideradas baixas serão aplicadas 
as advertências escritas. Após a aplicação desta medida, a próxima infração desta 
categoria, ainda que seja por motivo diferente, seguira o fluxo (ID701):
 Advertência escrita → Advertência escrita → Advertência escrita → 1 suspensão de 

1 dia → 1 suspensão de 2 dias → 1 suspensão de 3 dias → Demissão por justa 
causa. 

São considerados eventos que devem ser aplicadas medidas disciplinares de caráter 
médio àqueles que representam não conformidade com leis que tragam impactos 
moderados na operação da SADA e na sua imagem institucional. Para as medidas 
consideradas médias, caso o empregado não tenha nenhuma infração em sua ficha, seguirá 
o fluxo:
 Advertência escrita → 1 suspensão de 1 dia → 1 suspensão de 2 dias → 1 

suspensão de 3 dias → Demissão por justa causa.

Caso o empregado seja reincidente, ou seja, tenha alguma infração em sua ficha, a próxima 
infração média cometida, ainda que seja por motivo diferente, seguira o fluxo:
 Suspensão de 1 dia → 1 suspensão de 2 dias → 1 suspensão de 3 dias → 

Demissão por justa causa. 

Caso o colaborador tenha cometido uma infração baixa e, posteriormente, uma média, 
receberá suspensão de 1 (um) dia. Se após esta medida disciplinar, cometer outra infração 
baixa, receberá. outra suspensão de 2 (dois) dias.

São considerados eventos que devem ser aplicadas medidas disciplinares de caráter alto 
àqueles que representam não conformidade com leis e violações de regulamentos de 
altíssima relevância, que ocasionem condenações e multas de alto valor (menor margem de 
defesa), que tragam impactos muito alto na operação da SADA e sua imagem institucional 
ou mobilizam interesses públicos nacionais e/ou internacionais, fraudes executadas contra 
empresas do Grupo SADA e situações que infrinjam o art. 482 da CLT. Para as medidas 
consideradas altas será aplicada a rescisão do contrato de trabalho com justa causa, 
independente do histórico laboral do colaborador.

No anexo (ID703) constam exemplos de infrações e medidas disciplinares aplicáveis.

5.4.2 Público Externo – Terceiros

São considerados eventos passíveis de envio de notificação extrajudicial e aplicação de 
multa, caso haja previsão contratual, àqueles que apresentarem não-conformidade com:

 Os regulamentos internos;
 Normas técnicas de menor relevância ou que tragam impacto muito pequeno ou 

insignificante na operação da SADA e sua imagem institucional.
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São considerados eventos que devem ser aplicados o distrato contratual, multas e outras 
providências legais, após análise do Jurídico, àqueles que representam não-conformidade 
com:

 Leis e violações de regulamentos de alta relevância, que tragam impactos fortes na 
operação da SADA (condenações e multas de alto valor) e na sua imagem 
institucional

 Mobilizam interesses públicos nacionais e/ou internacionais ou envolvimento em 
fraudes executadas contra empresas do Grupo SADA, conforme o fluxo (ID702).

As cláusulas que podem gerar rescisão contratual, multas e outras providências legais, 
serão aplicadas conforme previsão contratual.

Nota 03: Quando da ocorrência de qualquer fato que envolva colaboradores das 
terceirizadas, as medidas disciplinares serão aplicadas pela empresa contratada, cabendo 
ao Gestor do contrato, logo que tenha conhecimento do ato, a formalização da ocorrência, 
solicitando a contratada a medida aplicável. 

Em nenhuma hipótese os colaboradores da SADA estão autorizados a aplicar medidas 
disciplinares diretamente aos empregados dos terceirizados, sob pena de gerar vínculo 
empregatício deste com o Grupo SADA.

Nos anexos (ID704, 705 e 706) constam exemplos de infrações e medidas disciplinares 
aplicáveis.
 
5.5 Prescrição das Medidas Disciplinares

As medidas disciplinares aplicadas ao colaborador prescreverão após o período de 36 (trinta 
e seis) meses da data da aplicação, ou seja, após 36 meses sem tomar nenhuma medida 
disciplinar, será zerado o histórico de infrações do empregado e a próxima medida aplicada 
será a do início da escala pedagógica.

6. Disposições Finais

Esta Política está sujeita a revisões bienais, podendo ser revisada em periodicidade menor, 
caso necessário, em decorrência de criações e/ou alterações nos Procedimentos, Instruções 
de Trabalho, Políticas, Código de Conduta Ética (ID738), Regulamentações e/ou 
Legislações aplicáveis ao Grupo SADA.

Caso exista situações de violações que não se enquadrem nas classificações dessa 
Política, caberá ao Comitê de Ética deliberar sobre as possíveis aplicações de medidas 
disciplinares e haverá atualização deste documento. 

Caso sejam identificados indícios, reais ou potenciais, de algum ato ilícito ou em 
desconformidade com os princípios e diretrizes desta Política, praticados por qualquer 
público interno ou externo, o Comitê de Ética deverá ser informado imediatamente, o que 
poderá ser feito por meio de um relato no Canal de Denúncias do Grupo SADA. 
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Todos os colaboradores e terceiros devem assinar o Termo de Recebimento, ciência e 
concordância (ID699 ou ID700) desta Política. Ou realizar o preenchimento online do 
formulário através dos links abaixo: 

 Empregado: https://forms.office.com/r/pCCT84NEy1
 Prestador de Serviços: https://forms.office.com/r/WuDnbRufnv

7. ANEXOS

ANEXO I – DOCNIX DA TRANSZERO – IDITSGQ017 – APLICAÇÃO DE PENALIDADES 
NO TRANSPORTE DE VEÍCULOS – MCA
ANEXO II – DOCNIX DA BRAZUL – IDPO079 - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E ANÁLISE 
DE AVARIAS-FALTAS E ATRASO DE VEÍCULOS 
ANEXO III – DOCNIX TRANSZERO – IDPO043 - AVALIAÇÃO DO MOTORISTA 
CARRETEIRO AUTÔNOMO
IDPO008-RECEPÇÃO E ANÁLISE DE DOCUMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADA 
PARA DISTRIBUIÇÃO DE CARGA V.17
ID271-MANUAL DO MOTORISTA CARGA SECA V.3
ID272-MANUAL DO MOTORISTA CARRETEIRO V.3
ID699-TERMO DE RECEBIMENTO, CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DA POLÍTICA DE 
CONSEQUÊNCIAS DO GRUPO SADA - EMPREGADO V.0
ID700-TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DA POLÍTICA DE CONSEQUÊNCIAS DO 
GRUPO SADA - PRESTADOR DE SERVIÇOS V.0
ID701-FLUXO - APLICAÇÃO DE MEDIDA DISCIPLINAR - EMPREGADO V.4
ID702-FLUXO - APLICAÇÃO DE MEDIDA DISCIPLINAR - TERCEIRO V.1
ID703-CLASSIFICAÇÃO DO PESO DE INFRAÇÕES COMETIDAS POR EMPREGADOS 
V.2
ID704-INFRAÇÕES E MEDIDAS DISCIPLINARES APLICÁVEIS - TRANSZERO V.0
ID705-INFRAÇÕES E MEDIDAS DISCIPLINARES APLICÁVEIS - BRAZUL V.0
ID706-INFRAÇÕES E MEDIDAS DISCIPLINARES APLICÁVEIS -SADA TRANSPORTES 
V.1
ID738-CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA V.0
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