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1. CONSIDERAÇÕES E OBJETIVOS 
 
Estabelecer as diretrizes para composição e atuação do Comitê de Ética do Grupo EcoRodovias 
(“CE”). 
 
2. APLICAÇÃO 
 
As disposições deste Regimento Interno aplicam-se a todos os colaboradores de todas as 
unidades do Grupo EcoRodovias. 
 
3. REFERÊNCIAS 

 
 Código de Conduta Empresarial; 
 IN Programa de Ética – Sistema de Integridade (PE – SI); 
 IN Anticorrupção e Antissuborno; 
 IN de Doações e Patrocínios; 
 IN de Defesa da Concorrência; 
 IN de Brindes e Presentes; 
 IN de Interação com Agentes Públicos; e 
 IN de Conflito de Interesses. 

 
Este Regimento Interno entra em vigor a partir da data de sua divulgação. 

 
São Paulo, 30 de novembro de 2020. 

 
Regimento Interno aprovado pelo Conselho de Administração do Grupo EcoRodovias na 
reunião realizada no dia 11 de dezembro de 2020. 
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1. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

O Código de Conduta Empresarial do Grupo EcoRodovias dispõe sobre a missão, os valores e 
princípios que devem ser observados em toda conduta profissional em nome do Grupo 
EcoRodovias, e demonstra o empenho do Grupo EcoRodovias em honrar compromissos com os 
investidores e com todos os demais públicos de seu relacionamento. 

 
Para assegurar o cumprimento do Código de Conduta Empresarial e demais normativas do Grupo 
EcoRodovias, bem como apurar eventuais violações e irregularidades, foi instituído pelo Grupo 
EcoRodovias o seu CE que passa a ser disciplinado pelo presente Regimento Interno, o qual define 
a sua estrutura, as atribuições e o processo para deliberação acerca das apurações internas 
apresentadas pela Gerência de Compliance. 

 
As condutas e decisões do CE deverão ser sempre pautadas nos princípios listados abaixo, os 
quais serão fundamentos essenciais das deliberações, garantindo que sejam uniformes, 
coerentes e precisas: 
 

a. Princípio da Isonomia e da Igualdade: impedir discriminações e privilégios, de forma que 
todos os colaboradores ou terceiros recebam o mesmo tratamento; 

b. Princípio da Legalidade: respeito à lei e às exigências do bem comum; 
c. Princípio da Impessoalidade: não permitir que interesses pessoais de colaboradores ou 

de terceiros influenciem nas decisões; 
d. Princípio da Boa-fé: basear-se nos padrões éticos de conduta para análise e tomada de 

decisões; 
e. Princípio do Julgamento Objetivo: evitar a análise com base em critérios subjetivos que 

possam prejudicar a imparcialidade e desvirtuar a realidade dos fatos. 
 

2. COMPOSIÇÃO E NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DO CE 
 

O CE é um órgão de assessoramento do Conselho de Administração (“CA”) do Grupo 
EcoRodovias, responsável por zelar pela observância e cumprimento dos princípios éticos 
definidos pela legislação brasileira, pelo Código de Conduta Empresarial, pelo PE – SI e pelas 
normas internas do Grupo EcoRodovias. 

 
O CE terá caráter permanente e será composto por, no mínimo, 6 (seis) membros efetivos e 3 
(três) membros suplentes nomeados e destituídos pelo CA em reunião especificamente 
instaurada para este fim. Os membros serão divididos em 2 (duas) turmas, as quais terão 
atribuições distintas, conforme disposto no item 5 deste Regimento Interno. 
 
Os membros serão investidos em seus cargos mediante assinatura do termo de posse aceitando 
sua nomeação e declarando terem recebido uma cópia da ata de nomeação e uma cópia do 
presente Regimento. 
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Os membros do CE possuem mandato de 2 (dois) anos de duração, a contar da respectiva 
nomeação, sendo permitida a sua renomeação. 
 

2.1. 1ª Turma 
 

A 1ª Turma do CE será composta por 3 (três) membros, divididos da seguinte forma: 
 

a. Um conselheiro do CA; 
b. Um representante da Diretoria Executiva; e 
c. Um representante da Diretoria. 

 
2.2. 2ª Turma 

 
A 2ª Turma do CE será composta por 3 (três) membros, representantes da Diretoria.  
2.3. Suplentes 
 
Serão eleitos 3 (três) membros suplentes, os quais serão responsáveis por assumir as 
responsabilidades de membros de qualquer uma das turmas, sendo divididos da seguinte 
forma: 
 

a. Um conselheiro do CA; 
b. Um representante da Diretoria Executiva; e 
c. Um representante da Diretoria. 

 
Em caso de ausência ou impedimento temporário, o membro suplente de cada nível 
hierárquico será acionado para assumir as obrigações no lugar do membro ausente, ou seja, 
o membro suplente da Diretoria Executiva somente poderá substituir o membro efetivo da 
Diretoria Executiva e assim por diante. 
 
Em caso de vacância de qualquer membro do CE, o CA se reunirá, no prazo de 60 (sessenta) 
dias, para nomear um substituto para concluir o mandato do membro vacante. 

 
2.4. Ausência e impedimento 

 
Considera-se ausente o membro que estiver, por qualquer motivo, afastado temporariamente 
de suas funções no Grupo EcoRodovias (ex.: licença médica, férias etc.). 
 
Considera-se impedido de atuar nas deliberações do CE o membro que, por qualquer motivo, 
estiver envolvido no relato objeto de deliberação ou tiver um conflito de interesse, real ou 
potencial. 
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3. FUNCIONAMENTO E CONVOCAÇÃO 
 
A 1ª Turma do CE reunir-se-á, ordinariamente, 2 (duas) vezes a cada semestre e, 
extraordinariamente, a qualquer tempo, por solicitação de seus membros, do CA, da Diretoria 
Executiva, do Comitê de Auditoria ou da Gerência de Compliance. 

 
As sessões serão, preferencialmente, secretariadas pela Gerência de Compliance e presididas por 
um membro presente na reunião, sendo atribuição primária da Gerência de Compliance a 
apresentação de proposta de pauta para análise e deliberação dos membros do CE. 

 
A 2ª Turma do CE reunir-se-á, ordinariamente, 1 (uma) vez a cada trimestre e, 
extraordinariamente, a qualquer tempo, por solicitação de seus membros, da Diretoria 
Executiva, do Comitê de Auditoria ou da Gerência de Compliance. 

 
Anualmente, as Turmas 1 e 2 se reunirão para análise crítica dos indicadores do Canal de Ética e 
da uniformidade das decisões tomadas no período, com o intuito de verificar a compatibilidade 
das deliberações, em conformidade com os princípios elencados no item 1 deste Regimento 
Interno. 

 
As convocações para as reuniões do CE deverão ser realizadas por escrito, com antecedência 
mínima de 5 (cinco) dias, especificando local, horário e pauta a ser discutida na reunião. As 
reuniões realizar-se-ão independentemente de convocação caso verifique-se a presença da 
totalidade dos membros do CE. 
 
4. DAS ATRIBUIÇÕES DO CE 

 
Caberá aos membros do CE: 

 
a. Zelar pela observância e cumprimento dos princípios éticos definidos pela legislação 

brasileira, pelo Código de Conduta Empresarial do Grupo EcoRodovias e pelo PE – SI; 
b. Atuar com independência, confidencialidade, isonomia, honestidade, decoro e boa-fé. 
c. Receber, da Gerência de Compliance, os relatos de violação ao Código de Conduta 

Empresarial, PE – SI e às instruções normativas internas do Grupo EcoRodovias; 
d. Deliberar sobre o relatório final de apuração (“Relatório de Apuração”) apresentado 

pela Gerência de Compliance; 
e. Zelar para que todas as apurações sejam pautadas nos mais elevados padrões éticos e 

de integridade e reflitam os princípios e deveres mencionados no item 1, bem como os 
valores contidos no Código de Conduta Empresarial.  

f. Orientar e acompanhar o desenvolvimento e implementação das medidas de mitigação 
e/ou medidas disciplinares relacionadas aos casos apresentados para deliberação do CE; 

g. Zelar pela confidencialidade dos temas abordados durante as reuniões do CE; 
h. Zelar pela proteção do relator de boa-fé, coibindo qualquer conduta de retaliação contra 
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o colaborador que utilizar o Canal de Ética para registrar um relato; e 
i. Reportar, semestralmente, os indicadores do Canal de Ética para o Comitê de Auditoria, 

através da Gerência de Compliance. 
 

4.1 Das Atribuições da 1ª Turma e 2ª Turma 
 

À 1ª Turma do CE, caberá analisar os casos relativos aos seguintes assuntos: 
 

a. Assédio moral ou agressão física; 
b. Assédio sexual; 
c. Discriminação; 
d. Favorecimento ou conflito de interesses; 
e. Fraude; 
f. Pagamento ou recebimento impróprio (corrupção ou suborno); 
g. Relacionamento íntimo com subordinação direta praticado sem a devida 

comunicação; 
h. Roubo, furto ou desvio de materiais. 

 
À 2ª Turma do CE, caberá analisar os casos relativos aos seguintes assuntos: 
 

a. Desvio de comportamento; 
b. Descumprimento de Instruções Normativas e outros regulamentos internos;  
c. Destruição ou danos aos patrimônios da empresa; 
d. Vazamento ou uso indevido de informações; 
e. Uso ou tráfego de substâncias proibidas; 
f. Violação de leis ambientais; 
g. Violação de leis trabalhistas; e 
h. Violação de leis não explícitas nas demais categorias. 

 
4.2 Das Atribuições da Gerência de Compliance 

 
Caberá à Gerência de Compliance: 

 
a. Realizar ou coordenar a apuração dos relatos recebidos no Canal de Ética; 
b. Apresentar o Relatório de Apuração para deliberação do CE; 
c. Apresentar os casos do Canal de Ética encerrados como “fora do escopo” para o CE; 
d. Apoiar as turmas do CE no desenvolvimento e implementação das medidas de 

apuração, mitigação ou disciplinares; 
e. Diligenciar pelo cumprimento dos prazos estabelecidos pelo CE; 
f. Consolidar as deliberações das turmas do CE; 
g. Organizar e manter arquivo de todos os documentos referentes aos relatos e às 

respectivas decisões tomadas; 
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h. Orientar e acompanhar as providências tomadas pelas respectivas áreas, quando 
for o caso; e 

i. Elaborar relatório gerencial com dados consolidados dos relatos recebidos no Canal 
de Ética semestralmente, respeitada a confidencialidade. 

 
Caso algum relato envolvendo um membro da Diretoria Executiva seja procedente, a 
Gerência de Compliance terá obrigação de reportar a referida infração diretamente para o 
CA. 
 

5. DAS DELIBERAÇÕES 
 

As deliberações das turmas são colegiadas e tomadas por votos da maioria simples de seus 
membros, após o recebimento do Relatório de Apuração e do parecer da Gerência de 
Compliance. 

 
As deliberações do CE poderão ocorrer através de reuniões ordinárias, reuniões extraordinárias 
ou por e-mail. 

 
As votações das decisões dos casos deliberados pelo CE deverão ser sempre registradas em ata 
assinada pelos presentes e pelo secretário da reunião. A assinatura poderá ser colhida das 
seguintes formas: (i) fisicamente; (ii) eletronicamente; ou (iii) via e-mail dos membros do CE 
aprovando a referida ata. 
 
Como resultado da deliberação, o CE poderá determinar a adoção das seguintes ações: 

 
a. Complementação da apuração dos fatos, a partir de novas diligências, revisão de 

documentos ou entrevistas; 
b. Aplicação de medidas disciplinares aos colaboradores envolvidos nos casos em 

apuração; 
c. Desenvolvimento e implementação de medidas de mitigação oriundas dos casos 

analisados; ou 
d. Outras medidas adicionais, conforme o caso. 

 
6. CONFLITO DE INTERESSES 

 
Uma vez constatado o conflito de interesses ou interesse particular de qualquer dos membros 
da turma responsável pela deliberação do caso em pauta, tal membro deverá manifestar-se ao 
Gerente de Compliance ou ao secretário da reunião, podendo, ainda, qualquer membro presente 
que tenha conhecimento de tal fato levantar a questão. 
 
Identificado o conflito, o membro conflitante não poderá ter acesso às informações e tampouco 
participar da reunião no momento do tratamento do caso, devendo o membro suplente 
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substituí-lo em suas atribuições para o assunto em pauta. 
 
Caso os suplentes encontrem-se ausentes ou impedidos um novo suplente deverá ser designado 
pela secretaria do CE e poderá ser escolhido entre os membros da outra turma. 
 
Para fins do presente Regimento Interno consideram-se situações de conflito de interesses: 

 
a. Estar diretamente envolvido no relato; 
b. Ter relação pessoal ou profissional próxima com algum dos colaboradores 

envolvidos no relato; 
c. Ter relação de hierarquia, direta ou indireta, com os colaboradores envolvidos no 

relato; ou 
d. Atuar na mesma área de atuação dos colaboradores envolvidos no relato, mesmo 

que não haja relação de subordinação. 
 

7. DOS CASOS OMISSOS 
 

Eventuais casos não abordados neste Regimento Interno serão solucionados com base nos 
princípios e valores do Código de Conduta Empresarial, PE – SI e Instruções Normativas do Grupo 
EcoRodovias, de acordo com a deliberação do CE. 

 
8. DO SIGILO 

 
O Grupo EcoRodovias assegura a confidencialidade das comunicações recebidas pelo Canal de 
Ética e repudia qualquer forma de represália a quem informar, de boa-fé, qualquer suspeita de 
violação ao Código de Conduta Empresarial, PE – SI e as Instruções Normativas do Grupo 
EcoRodovias ou a legislação vigente. 

 
Todas as discussões e deliberações do CE são confidenciais, sendo permitida apenas a divulgação 
da decisão final do CE com relação aos Relatórios de Apuração apresentados pela Gerência de 
Compliance para viabilizar o desenvolvimento e implementação das medidas de mitigação ou 
medidas disciplinares determinadas pelo CE. 

 
9. MEDIDAS DISCIPLINARES 

 
Os colaboradores que descumprirem as determinações previstas neste Regimento Interno 
estarão sujeitos às medidas disciplinares correspondentes, que poderão incluir advertência, 
suspensão ou demissão por justa causa, de acordo com as disposições da IN de Medidas 
Disciplinares. 

 
Sem prejuízo da aplicação das medidas disciplinares cabíveis, o Grupo EcoRodovias poderá tomar 
as medidas judiciais necessárias para reparação de eventuais danos causados pelo colaborador. 
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10. CONTATO 
 

É essencial que todos abrangidos por este Regimento Interno relatem imediatamente quaisquer 
atos ou suspeitas de atos de suborno, corrupção, fraude e/ou pagamento/recebimento de 
propina, vantagem indevida ou outras situações e condutas que violem este Regimento Interno, 
o Código de Conduta Empresarial e/ou PE – SI, por meio do Canal de Ética do Grupo EcoRodovias: 
https://www.canaldeetica.com.br/ecorodovias/# 

 
Para mais informações e/ou dúvidas, entrar em contato com a Gerência de Compliance pelo e-
mail compliance@ecorodovias.com.br. 

 
11. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
As disposições deste Regimento Interno deverão vigorar pelo prazo de 2 (dois) anos, quando 
deverá ser realizada a sua revisão pela Gerência de Compliance. 
 
Este Regimento Interno revoga o Regimento Interno do CE (IN / 2016 / 008) e vigorará pelo prazo 
de 2 (dois) anos, quando deverá ser realizada a sua revisão pela Gerência de Compliance. 

A partir desta versão, o Regimento Interno do CE será aprovado por deliberação da maioria do 
CA. Qualquer modificação ou revogação deste Regimento Interno também deverá ser aprovada 
pela maioria do CA. 


