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SÍNTESE DA NORMA PROCESSO DISCIPLINAR 

Com o intuito de manter a harmonia no funcionamento de sua organização, a CET em fiel 

cumprimento ao estabelecido no Decreto Municipal nº 56.130/2015 estabelece padrões de conduta 

que devem ser rigorosamente observados por todos os seus funcionários. 

O objetivo principal desta nova Norma é estabelecer critérios e procedimentos disciplinares que 

possibilitem apurar responsabilidades pelo não cumprimento as padrões instituídos e que devem se 

submeter os funcionários da CET.  

Esta Norma denominava-se anteriormente “Norma de Penalidades Disciplinares” e visava 

estabelecer critérios e procedimentos para aplicação de penalidades disciplinares, bem como fixar a 

composição e funcionamento de Comissão para apuração de responsabilidades em casos de 

sindicâncias. Datava de 1990 e além de não estabelecer critérios que configuravam os padrões de 

conduta a que devessem se submeter os funcionários da CET, não apresentava claramente as 

competências para tratamento dos problemas disciplinares sobrecarregando na maioria das vezes a 

Gerência de Recursos Humanos e Assessoria Jurídica para apuração dos fatos para subsidio as 

tomadas de decisões. 

A revisão deste normativo, considerou as propostas das áreas de Recursos Humanos e Jurídica e é 

justificada também pelo intuito de atualizar definições e requisitos sobre o tema e harmonizá-los com 

as mais recentes práticas sobre este assunto.  

Buscou-se por meio desta nova versão, definir as competências específicas para apuração e 

aplicação das eventuais penalidades visando desonerar as áreas de Recursos Humanos e Jurídico, 

além de agilizar o processo e reforçar as atribuições das respectivas chefias. 

Visando possibilitar maior impessoalidade e transparência ao processo, instituiu-se as seguintes 

Comissões: 

 Comissão Disciplinar – CDI: Colegiado constituído por 03 membros (nível Gerencial), sendo 

um deles o Gerente de Recursos Humanos que coordenará o colegiado e outros dois 

membros de diretorias não envolvidas no objeto do processo, acionadas pelo GRH. Essa 

Comissão será responsável pelo processo disciplinar e definição do tipo de penalidade a ser 

aplicada (média ou grave). 

  



 
 

 

 

 Comissão Sindicante – CSI: Grupo designado pela Comissão Disciplinar, coordenado por 

representante da Gerência de Recursos Humanos – RH, formada por, no mínimo, três 

membros sendo responsável pelo processo investigatório que vai embasar as decisões da 

CDI. 

 

 Comissão de Sindicância Especial – CSE: Colegiado de prerrogativa do Presidente, 

designado por ato específico, formado por, no mínimo, três membros para apurar 

responsabilidades envolvendo dirigentes. 

As infrações decorrentes de processo disciplinar classificam-se em: 

 Infração Disciplinar Grave (Gr) – Demissão por justa causa: É a punição máxima e se 

caracteriza pela prática de falta grave, cuja ocorrência esteja enquadrada no Artigo 482 da 

CLT.  

 Infração Disciplinar Média (M) – Suspensão 4 a 30 dias: É aquela que embora não revista 

de gravidade pode acarretar danos ao serviço ou ao patrimônio ou ao Munícipe, ou exercer 

influência negativa sobre a disciplina, de um modo geral. Casos ocorridos com alguma 

gravidade, mas de porte inferior àquelas que ensejam a dispensa por justa causa e na 

reincidência de faltas leves. 

 Infração Disciplinar Leve (L) – Advertência escrita e Suspensão de 1 a 3 dias: São 

aquelas que não acarretam prejuízo pecuniário ao empregado e que perturbam a ordem do 

serviço, ou seja, trata-se de um descumprimento às Funções do Empregado e ao Código de 

Conduta. 

Foram estabelecidas duas formas de encaminhamento para apuração de uma infração disciplinar e 

eventual aplicação de penalidade: 

 Processo Disciplinar Sumário: utilizado quando se tratar de infrações leve. Se aplicada a 

penalidade, será realizada pelo Titular de Unidade Orgânica, a partir de Supervisor para 

advertência e pelo Titular de Unidade Orgânica, a partir de Gerente para suspensão de 1 a 3 

dias.  

 Processo Disciplinar Ordinário: utilizado quando se tratar de infrações média ou grave. 

Neste caso, após a apuração preliminar pelo Titular de Unidade Orgânica, a partir de Gerente, 

será encaminhado à Comissão Disciplinar – CDI, para avaliação e aplicação de penalidade, 

com o encaminhamento à Comissão de Sindicância – CSI, quando for necessário, para a 

instauração da sindicância e elaboração de relatório conclusivo.  



 
 

 

 

Institui-se neste normativo a “Averiguação Preliminar de Conduta – APC”, considerado meio 

obrigatório, utilizado pela Gerência para apurar inicialmente a procedência ou não dos fatos 

indicativos de irregularidade, o qual precede qualquer tomada de decisão, para ambos os casos. 

Definidas as competências para aplicação da penalidade e avaliação do recurso conforme segue: 

PENALIDADE DISCIPLINAR 

COMPETÊNCIA 

APLICAÇÃO DA PENALIDADE AVALIAÇÃO DO RECURSO 

Leve (L) – Advertência Titular de UO a partir de Supervisor  

Leve (L) – Suspensão de 1 a 3 dias Titular de UO a partir de Gerente 
Nível hierárquico Superior ao que 

aplicou a punição 

Média (M) – Suspensão de 4 a 30 dias Titular de UO a partir de Gerente 
Nível hierárquico Superior ao que 

aplicou a punição 

Grave (G) – Demissão por Justa Causa Presidente Presidente 

 

O processo, por meio desta versão, passa a considerar a ampla defesa dos funcionários, exceto para 

os casos de infração leve – Advertência, que não é necessária por não trazer prejuízos pecuniários 

aos mesmos. 

A estruturação deste novo processo constituirá à Direção da empresa uma base forte de sustentação 

para decidir sobre a aplicação das penalidades disciplinares bem como para minimizar possíveis 

questões trabalhistas. 

Quando tratar-se de dispensa por justa causa, após os trabalhos da CDI, o processo será submetido 

à avaliação do jurídico para parecer, antes do encaminhamento ao Presidente. 

Cabe ressaltar que “Dispensa sem justa causa” não caracteriza-se como sanção disciplinar, pois se 

trata de uma faculdade do empregador de rescindir o contrato de trabalho, ficando, contudo, obrigado 

a indenizar o empregado. A CET por ser uma empresa regida pela CLT tem a prerrogativa de fazer 

uso deste atributo. 

Entretanto em casos de “Dispensa por justa causa” obrigatoriamente deve ser estruturado processo 

disciplinar. 

A Sindicância é o meio utilizado pela CDI para aprofundar a investigação dos fatos sobre 

ocorrências, quando a Averiguação Preliminar de Conduta – APC não mostrar-se suficiente para 

tomada de decisão de infrações médias ou graves. 



 
 

 

 

Observa-se portanto que o Processo Disciplinar, meio formal de apuração de infração cometida e 

consequente aplicação de penalidade administrativa poderá ser realizado com ou sem Sindicância, 

não anulando a sua eficácia, quando a Averiguação Preliminar de Conduta – APC tornar-se suficiente 

para a tomada de decisão, desonerando desta forma a área de Recursos Humanos. 

Em atendimento ao Decreto 52.227, de 04 de abril de 2011, existindo indícios de atos de improbidade 

administrativa que importem enriquecimento ilícito, causem prejuízo ao erário ou atentem contra os 

princípios da administração pública ou configurem ilícito penal, cópia do processo deve ser 

encaminhada à Procuradoria Geral do Município após a conclusão do processo administrativo. 

Esta Norma cancela e substitui a Norma 006 – Penalidades Disciplinares de 03/05/90, Aviso Geral 

034/98 e demais disposições contrárias, passando a adotar a mesma numeração com o título: Norma 

Processo Disciplinar. 
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I. OBJETIVO 
 

Estabelecer critérios que configurem padrões de conduta a que devam se submeter os 
empregados da CET e procedimentos disciplinares para apurar responsabilidades pelo 
não cumprimento destes.  
 
Em consonância com o artigo 21, inciso XIII, do Estatuto Social da Companhia de 
Engenharia de Tráfego. 
 

II. CAMPO DE APLICAÇÃO 
 
Todas as Unidades Orgânicas da Companhia - UO. 
 

III. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Com o intuito de manter a harmonia no funcionamento de sua organização, a CET em 
fiel cumprimento ao estabelecido no Decreto Municipal nº 56.130/2015 estabelece 
padrões de conduta que devem ser rigorosamente observados por todos os seus 
empregados. No momento em que estes padrões deixarem de ser cumpridos, 
configurar-se-á a necessidade de serem aplicadas sanções disciplinares, cabendo, 
portanto à chefia competente fazer o uso de sua autoridade, obedecidos os critérios e 
procedimentos fixados por este Normativo. 

 
As relações da CET com seus colaboradores são referenciadas pela honestidade, 
integridade, justiça, equidade, verdade, coerência entre o discurso e a prática e 
manifestam-se no respeito às diferenças e diversidades, não se admitindo e sendo 
combatidas quaisquer formas de discriminação e de situações que configurem 
pressões, intimidações e ameaças. 
 
Diante do compromisso com princípios e direitos fundamentais nas relações de 
trabalho, a CET exige um perfil ético por parte de seus colaboradores nas práticas de 
gestão e de responsabilidade socioambiental. 
 

1. Definições 
 

1.1. Figuras do Processo Disciplinar 
 

1.1.1. Acusado 
Empregado identificado como responsável por infração, após a conclusão de 
processo disciplinar. 
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1.1.2. Fica Delegada a Competência para Aplicação das Penalidades aos Titulares a seguir 

indicados: 
 

1.1.2.1. Titular de Unidade Orgânica / UO – a partir de Supervisor:  para infração leve 
(advertência); 

 

1.1.2.2. Titular de Unidade Orgânica / UO – a partir de Gerente: para infração leve 
(suspensão de 1 a 3 dias); 
 

1.1.2.3. Titular de Unidade Orgânica / UO – a partir de Gerente: para infração média; 
 

1.1.2.4. Titular de Unidade Orgânica / UO – Presidente: para todas as infrações. 
 

 
1.1.3. Averiguado 
 

Pessoa pela qual pesa indício de autoria de irregularidade antes da conclusão de 
processo disciplinar.  
 

1.1.4. Reclamante 
 
Qualquer pessoa, autoridade, entidade ou órgão que noticie fato irregular. 
 

1.1.5. Sindicante 
 

Empregado designado para proceder à sindicância dentro da Comissão de 
Sindicância. 
 

1.2. Comissões 
 
1.2.1. Comissão Disciplinar – CDI 
 

Colegiado constituído por 03 membros (nível Gerencial), sendo um deles o Gerente 
de Recursos Humanos que coordenará o colegiado e outros dois membros de 
diretorias não envolvidas no objeto do processo, acionadas pelo GRH. Essa 
Comissão será responsável pelo processo disciplinar e definição do tipo de 
penalidade a ser aplicada. Todavia, a dosimetria da pena deverá ser de 
responsabilidade do Diretor da área em que ocorreu o fato. 

 
1.2.2. Comissão Sindicante – CSI 
 

Grupo designado pela Comissão Disciplinar, coordenado por representante da 
Gerência de Recursos Humanos – RH, responsável pelo processo investigatório 
que vai embasar as decisões da CDI, formada por, no mínimo, três membros. 
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1.2.3. Comissão de Sindicância Especial – CSE 
 

Colegiado de prerrogativa do Presidente, designado por ato específico, formado por, 
no mínimo, três membros. 
 

1.3. Defesa Prévia 
 

Direito conferido ao empregado envolvido de melhor esclarecer e/ou contra 
argumentar o apurado na Averiguação Preliminar de Conduta - APC, quando da 
instauração do processo disciplinar, indicando quais fatos e/ou provas deverão ser 
esclarecidos para comprovar a não ocorrência de fato que importe na aplicação de 
penalidade leve (suspensão de 1 a 3 dias), média ou grave. 
 

1.4. Infração Disciplinar 
 

Ofensa a princípio constitucional, legal ou regulamentar, que comprometa a 
dignidade e o decoro da função, fira a disciplina e a hierarquia, prejudique a 
eficiência, a eficácia, a efetividade e a economicidade do serviço ou cause danos ao 
patrimônio material e/ou moral da CET, a qual, após o devido procedimento legal 
apuratório, permitirá a cominação ao infrator de sanção prevista na Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT).  

 
Nota: Existe uma hierarquia entre as espécies de penalidades, sendo que o 
empregador deverá punir as faltas mais leves com as penas mais brandas, e as 
faltas mais graves com penas mais severas. 
 
As infrações disciplinares são classificadas em: 
 
a) Leve (L) – Advertência Escrita e Suspensão de 1 a 3 dias; 
b) Média (M) – Suspensão de 4 a 30 dias; e 
c) Grave (G) – Dispensa com Justa Causa. 
 
Nota: Dispensa sem justa causa - Não caracteriza uma sanção disciplinar, pois 
se trata de uma faculdade do empregador de rescindir o contrato de trabalho, 
ficando, contudo, obrigado a indenizar o empregado, nos termos da Lei.  

 
1.5. Processo Disciplinar 

 
Série ordenada de atos praticados pela autoridade competente, pelas partes e 
eventualmente por outras pessoas, para apuração de uma infração disciplinar. O 
processo disciplinar terá o caráter: 

 
a) Sumário 
  Procedimento destinado à apuração de faltas leves. 
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b) Ordinário 
  Procedimento destinado à apuração de faltas médias ou graves. 
 

1.6. Notificações Formais 
 
1.6.1. Advertência 
 

Penalidade aplicada por escrito decorrente do ato irregular cometido pelo 
empregado. 

 
1.6.2. Notificação 
 

Ato ou efeito de levar a alguém o conhecimento de algum fato realizado ou a se 
realizar no processo. 
 

1.7. Condução do Processo Disciplinar 
 
1.7.1. Averiguação Preliminar de Conduta–APC 
 

É o meio utilizado pela Gerência para apurar inicialmente a procedência ou não dos 
fatos indicativos de irregularidade. 
  

1.7.2. Sindicância 
 

É o meio de investigação, sem caráter punitivo, de qualquer fato de interesse da 
CET, para a busca de mais provas de materialidade e de autoria do objeto da 
investigação visando definir a responsabilidade civil dos envolvidos e/ou a disciplinar 
do empregado. 
  

1.7.3. Decisão Motivada ou Fundamentada 
 

Composta por relatório com breve descrição de histórico, das partes envolvidas, da 
versão das partes, da versão das testemunhas, dos procedimentos adotados e 
conclusão. 
 

1.7.4. Demissão por Justa Causa 
 

Desligamento do empregado por fato irregular previsto no artigo 482 da 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 
 

1.7.5. Depoimento ou Oitiva 
 

Declaração das partes ou das testemunhas sobre determinado fato. 
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1.7.6. Diligência 
 

Medida ou providência necessária para esclarecer determinado fato. 
 

1.7.7. Fato irregular 
 

Qualquer ocorrência ou acontecimento contrário às normas vigentes/Legislações. 
 

1.7.8. Interrogatório 
 

Momento processual em que a autoridade competente questiona o averiguado sobre 
a acusação que lhe é feita. 
 

1.7.9. Penalidade 
 

Punição aplicada ao empregado em virtude de irregularidade(s) atrelada(s) ao 
contrato de trabalho. 
 

1.7.10. Prova 
Aquilo que demonstra que uma afirmação ou um fato são verdadeiros; evidência, 
comprovação.  
 

1.7.11. Defesa  
 

Exposição, por escrito, que o acusado tem direito a fazer, após a instrução do 
processo. 
 

1.7.12. Suspensão  
 

É a penalidade aplicada em casos de irregularidade de maior gravidade ou 
reincidência, determinando o afastamento do empregado no trabalho, com 
prejuízo dos valores correspondentes ao período de afastamento, ao repouso 
semanal remunerado, ao feriado da semana correspondente (se houver), bem 
como aos dias computados para efeito de férias. 
 

1.7.13. Tríplice responsabilidade 
 
O empregado da CET que pratica ato irregular responde administrativa, penal ou 
civilmente, isolada ou cumulativamente. 
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1.8. Recursos 
 
1.8.1. Recurso 

 
Direito conferido ao reclamado ou reclamante de invocar a revisão da decisão que 
considere desfavorável em face das provas constantes no Processo Disciplinar, 
sempre que essa lhe trouxer outras consequências além da admoestação.  
 

1.8.2. Juízo de Retratação 
 

Prerrogativa da autoridade que aplicou a penalidade de rever sua decisão em relação 
a punição aplicada em razão da argumentação apresentada no recurso do 
reclamado.  
 
 
 

2. DIRETRIZES 
 
2.1. Deveres 
 

É de responsabilidade do empregado, além do cumprimento das obrigações 
contratuais e daquelas estabelecidas na Consolidação das Leis do Trabalho, a fiel 
observância às diretrizes fixadas pela CET e, ainda, às determinações emanadas da 
Chefia imediata. 

 
2.1.1. Deveres do Empregado:  

 
a) observar a pontualidade em relação aos horários de trabalho; 

 
b) apresentar justificativa de falta ao serviço, atrasos e saídas antecipadas dentro 

dos prazos estabelecidos; 
 

c) executar o trabalho com dedicação; 
 
d)  atender convocação para sobreaviso e serviço extraordinário; 
 
e)  zelar pelo patrimônio da Companhia; 
 
f)   transmitir uma boa imagem da Companhia, perante a coletividade em geral; 
 
g)  manter em bom nível o relacionamento com seus colegas, visando à harmonia 

da equipe de trabalho; 
 
h) observar as Leis, Resoluções, Procedimentos e Normas disciplinadoras das 

atividades da Companhia; 
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i)   apresentar-se sempre asseado, evitando o uso de roupas inadequadas ao 

ambiente de trabalho ou uniformes incompletos, sujos, rasgados ou mal 
cuidados; 

 
j)  obedecer às normas e instruções de segurança e saúde no trabalho, bem como 

usar obrigatoriamente os equipamentos de segurança.  
 
2.1.2. Deveres da Chefia 
 

Além dos deveres estabelecidos no item anterior as chefias devem: 
 

a)  zelar pela manutenção da disciplina e da ordem; 
 
b) zelar pelo fiel cumprimento das decisões da Diretoria ou das chefias superiores; 
 
c)  fazer cumprir as normas vigentes na Companhia; 
 
d)  orientar seus subordinados na execução dos serviços; 
 
e) manter junto ao grupo que dirige, um ambiente de boas relações pessoais; 
 
f)  fazer cumprir, nos locais de trabalho, as normas e instruções de segurança e 

saúde no trabalho; 
 
g)  comunicar ao órgão administrativo competente, as irregularidades de frequência 

de seus subordinados; 
 
h)  aplicar ou propor aplicação de penalidades; e 
 
i)  tomar a iniciativa para a aplicação da pena disciplinar, por dever do cargo. 

 
2.2. Sigilo 
 

Os procedimentos apuratórios de qualquer espécie são sigilosos e constitui infração 
disciplinar a divulgação de qualquer informação, exceto pela autoridade competente 
nos documentos necessários à apuração. 

 
2.3. Infrações Disciplinares 

 
2.3.1. A quebra da harmonia funcional enseja a aplicação de penalidades, cabendo à 

autoridade competente tomar as medidas pertinentes a cada caso. 
 

2.3.2. O exame de cada ocorrência, para fins de aplicação de punições aos empregados, 
deve ser criterioso e levar em conta os seguintes aspectos fundamentais: 
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a) a natureza da infração disciplinar cometida; 

 
b) a gravidade da infração disciplinar cometida; 

 
c) a situação funcional do empregado e seus antecedentes de conduta; 

 
d) a circunstância em que se deu a ocorrência; 

 
e) a importância da punição a ser aplicada no momento da ocorrência da falta; e 

 
f) a impossibilidade de aplicar dupla penalidade para a mesma falta. 

 
 

2.4. Penalidades 
 
São Penalidades: 
 
a) advertência por escrito; 
 
b) suspensão de um a trinta dias; e 
 
c) demissão por justa causa. 
 

2.4.1. Advertência escrita 
 
2.4.1.1. Caracteriza-se como penalidade leve, de natureza não grave e deve ser aplicada 

pela chefia imediata com a anuência da Gerência, em razão do não cumprimento 
de um dever. 

 
2.4.1.2. A carta de advertência deve conter, de maneira clara, precisa e sintética os motivos 

que determinaram a sua aplicação. 
 
2.4.1.3. Deve ser redigida em 3 (três) vias. 
 
2.4.1.4. Por se tratar de mera admoestação, sem prejuízos pecuniários ao trabalhador, não 

cabe recurso da mesma. 
 
2.4.2. Suspensão  

 
2.4.2.1. A suspensão divide-se em falta leve (1 a 3 dias) e média (4 a 30 dias) 

 
2.4.2.2. É a penalidade intermediária, sendo aplicável em casos ocorridos com alguma 

gravidade, mas de porte inferior àquelas que ensejam a dispensa por justa causa. 
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2.4.2.3. A suspensão de 1 a 3 dias pode ser aplicada em casos de reincidência de falta já 

punida com advertência por escrito.  
 

2.4.2.4. A suspensão de 4 a 30 dias pode ser aplicada em casos de reincidência de falta 
leve ou ainda em casos ocorridos com alguma gravidade, mas de porte inferior 
àquelas que ensejam a dispensa por justa causa. 
 

2.4.2.5. Constatada a infração cometida pelo empregado, o Superior Imediato deve relatar 

detalhadamente o fato através de Processo Disciplinar, bem como obter o 

depoimento das testemunhas que, porventura, presenciaram o fato ou que dele 

participaram e/ou anexar provas pertinentes, se for o caso. O registro de suspensão 

deve ser aplicado pelo Titular de UO a partir de Gerente, obedecendo-se a escala 

de competência. 

 
2.4.3. Demissão por Justa Causa. 
 

É a punição máxima e se caracteriza pela prática de falta grave, cuja ocorrência 
esteja enquadrada no Artigo 482 da CLT. A demissão por justa causa, prevista pela 
Consolidação das Leis do Trabalho é caracterizada pelas situações descritas nos 
itens de “a” a “l”, a seguir: 
 
a) ato de improbidade; 

 
b) incontinência de conduta ou mau procedimento; 
 

c) negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador, 
e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o 
empregado, ou for prejudicial ao serviço; 

 

d) condenação criminal do empregado, passada em julgado, caso não tenha havido 
suspensão da execução da pena; 

 

e) desídia no desempenho das respectivas funções; 
 

f) embriaguez habitual ou em serviço, somente em casos de reincidência por 
impossibilidade de recuperação ou recusa ao tratamento nos termos do VIDA – 
Projeto de Prevenção e Tratamento em Dependência Química; 

 

g) violação de segredo da empresa; 
 

h) ato de indisciplina ou de insubordinação; 
 

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

 

k) ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o 
empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria 
ou de outrem; 

 

l)   prática constante de jogos de azar. 
 
Nota: Atentando-se à gravidade da infração e à culpa do trabalhador 
(respeitando as tipicidades do artigo 482 da CLT), a dispensa por justa causa 
pode se dar independentemente da realização do Processo Disciplinar. 

 
2.4.4. Não poderão se candidatar à Órgãos de Representação os Empregados que 

sofreram Penalidade Disciplinar Leve, Média ou Grave respectivamente, nos últimos 
12, 24 e 48 meses, anteriores ao mês da Eleição. 
 

2.4.4.1. O empregado candidato ou eleito para alguma instância de representação na 
Companhia, não estará isento do Processo Disciplinar caso pratique qualquer ato 
que desabone a sua conduta.   

 
2.5. Dosimetria da Pena 
 

2.5.1. A punição deve ser proporcional à gravidade da falta cometida e, para sua aplicação, 
é indispensável a observância dos parâmetros estabelecidos de 2.3.2. a) a f). 

 

2.5.2. Cientificado o Superintendente pelo Gerente, a dosimetria da pena deverá ser de 
responsabilidade do Diretor da área em que ocorreu o fato. 

 
 

2.6. Competência Disciplinar 
 

PENALIDADE DISCIPLINAR 
COMPETÊNCIA 

APLICAÇÃO DA PENALIDADE AVALIAÇÃO DO RECURSO 

Leve (L) – Advertência Titular de UO a partir de Supervisor  

Leve (L) – Suspensão de 1 a 3 dias Titular de UO a partir de Gerente 
Nível hierárquico Superior ao que 

aplicou a punição 

Média (M) – Suspensão de 4 a 30 dias Titular de UO a partir de Gerente  
Nível hierárquico Superior ao que 

aplicou a punição 

Grave (G) – Demissão por Justa Causa Presidente Presidente 

 
2.7. Participação no Processo Disciplinar 
 

2.7.1. É vedada a participação no Processo Disciplinar de: 
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a) cônjuge, companheiro ou parente do averiguado, consanguíneo ou afim, em 

linha reta ou colateral, até terceiro grau; 

b) empregados que mantêm pelo averiguado desafeição/afeição notória; 
 

c) quem tenha interesse direto ou indireto na matéria, como membro da CDI; 
 
d) quem tenha participado ou venha a participar como testemunha ou 

representante do averiguado, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, 
companheiro ou parente e afins até o terceiro grau; 

 
e) quem esteja litigando judicial ou administrativamente com o averiguado ou 

respectivo cônjuge/ companheiro. 
 

Nota: O empregado ou autoridade que incorrer em impedimento deve comunicar o 
fato à autoridade competente, abstendo-se de atuar. 

 
2.8. Acompanhamento do Processo Disciplinar 
 

O empregado pode requerer o acompanhamento de representante da Diretoria de 
Representação (DR) ou do Conselho de Representantes dos Empregados (CRE) ou 
do sindicato, por petição aposta em qualquer fase do procedimento, impressa ou por 
termo nos autos. 

 
2.8.1. O empregado poderá constituir um advogado o qual poderá realizar sua defesa junto 

a CDI, bem como poderá acompanhar sua oitiva junto à CSI, sem entretanto interferir 
no procedimento. 

 
2.9. Comunicação com a Procuradoria Geral do Município 
 

Existindo indícios de atos de improbidade administrativa que importem 
enriquecimento ilícito, causem prejuízo ao erário ou atentem contra os princípios da 
administração pública ou configurem ilícito penal, cópia do processo deve ser 
encaminhada para a Procuradoria Geral do Município, nos termos do Decreto 52.227 
de 04 de abril de 2011 devendo, dependendo do caso, ser encaminhado ao 
Ministério Público - MP ou Tribunal de Contas do Município - TCM. Tal 
encaminhamento deve ser feito após o encerramento do processo administrativo. 

 
2.10. Código de Conduta da CET 
 
2.10.1. Proibições 
 

É expressamente proibido a todo o empregado: 
  



 

 

 

 

  

 

 

 

  

 
Rua Barão de Itapetininga, 18                                                                                                                                   Fone PABX 3396-8000 
CEP 01042-000                                                                                                                                                                 www.cetsp.com.br 
São Paulo - SP                                                                        
 

NORMA 

Pág.: 13 / 25 PROCESSO DISCIPLINAR 

 

 

NOR 006 

 

 
a) praticar, na área de trabalho, qualquer ato que vá de encontro à moral, ao 

Código de Conduta Funcional dos Agentes Públicos e da Alta Administração 
Municipal (Decreto Municipal 56.130/15), e seja desrespeitoso quer aos 
superiores hierárquicos, quer aos colegas de trabalho, ou que ponha em risco 
a integridade física destes, a sua, bem como o patrimônio da Companhia; 
 
NOTA: Considera-se, como área de trabalho, para os efeitos deste subitem, 
não só o local onde o empregado realiza o seu serviço, mas igualmente toda 
e qualquer dependência da Companhia, tais como alojamentos, áreas de lazer, 
refeitórios, estacionamentos e outras, inclusive os veículos utilizados pela 
Companhia; 
 

b) executar serviços particulares no horário de trabalho; 
 

c) portar armas de fogo ou outras; 
 

d) portar armas não letais tais como: tonfas, arma de choque, gases especiais, 
spray de pimenta ou outras;  

 
e) permitir ou praticar comércio de bens e serviços, no recinto da Companhia, 

mesmo fora do horário normal do expediente; 

f) registrar o ponto magnético ou mecânico, de outro empregado ou contribuir 
para fraude no registro ou apuração da frequência; 

 
g) ausentar-se de seu local de trabalho sem o conhecimento de sua chefia 

imediata; 
 

h) praticar quaisquer atividades de natureza política partidária ou eleitoral, nas 
áreas e locais de trabalho da Companhia. Essa proibição é extensiva aos 
empregados e às pessoas estranhas, compreendendo não só a propaganda 
verbal, ao vivo ou gravada, bem como o uso das referidas áreas e locais para 
exibição de símbolos, letreiros, cartazes e outros meios de divulgação; 

 
i) fazer uso de bebidas alcoólicas e/ou outros que produzam dependência 

química, nas áreas de trabalho; 
 

j) quando estiver usando uniforme ou portando objetos que identifiquem, de 
alguma forma, a Companhia, mesmo fora do horário de trabalho, ingerir 
bebidas alcoólicas ou portar-se desrespeitosamente em ambientes públicos de 
maneira que possa abalar a imagem da Companhia frente à opinião pública; 
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k) utilizar veículo da Companhia em benefício próprio, bem como frequentar, com 

o mesmo, ambientes que possam abalar a imagem da Companhia frente a 

opinião pública; 

l) praticar outros atos revestidos de gravidade e que, por sua natureza, venham 
de encontro aos princípios legais, funcionais e morais em vigor, ou que vierem 
a ser estabelecidos pela Companhia. 
 

m) utilizar patrimônio da Companhia em beneficio próprio ou explorá-lo para fins 
não relacionados à atividade da Companhia. 
 

n) fumar em locais não autorizados ou impróprios. 
 

o) utilizar redes sociais durante a jornada de trabalho, exceto para aqueles 
previamente autorizados; 

 
p) utilizar redes sociais para criticas ofensivas à empresa ou seus empregados; 

 
q) fazer mau uso ou comercialização de benefícios concedidos pela Companhia; 

 
r) realizar quaisquer outros atos que atentem contra a moral e harmonia coletiva; 

 
s) aceitar presentes, benefícios ou vantagens, ressalvado o disposto no artigo 

13º do Código de Conduta Funcional dos Agentes Públicos e da Alta 
Administração Municipal (Decreto Municipal 56.130/15). 
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3. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Fluxograma - Averiguação Preliminar e Procedimento Sumário 
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Fluxograma: Procedimento Disciplinar Ordinário e Sindicância 
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3.1. Processo Disciplinar Sumário - Registro Inicial do Fato Irregular 

   

3.1.1. Verificada a ocorrência de fato irregular, por conhecimento direto ou por denúncia, 
será imediatamente elaborado relato escrito, em duas vias, pelo empregado que 
dele tomar conhecimento por qualquer forma, protocolizado e entregue ao superior 
imediato. 

 
3.1.2. O superior imediato deverá reunir elementos adicionais acerca do fato irregular e 

emitir RAP – Relatório de Averiguação Preliminar. Em sequência deverá consultar 
GRH da existência de Processo Disciplinar sobre este empregado ou se for o caso, 
após ciência do Titular da UO, a partir de Gerente, solicitar abertura de um novo 
Processo Disciplinar para dar o devido encaminhamento. 

 
3.1.3. Tratando-se de irregularidade que configure também um ilícito penal, a exemplo de 

furto, roubo, dano, falsidade documental, entre outros, deverá ser providenciado o 
registro de Boletim de Ocorrência, dele obtendo cópia. 

 
3.1.4. O Titular de UO, a partir de Gerente, ao receber o Processo Disciplinar com o RAP 

– Relatório de Averiguação Preliminar e seus anexos, avaliará o caso e 
considerando procedente dará o devido encaminhamento:  

 

a) se a infração for leve (advertência), nos termos desta norma, dará a anuência 

à aplicação da penalidade cabível; 

 

b) se a infração for leve (suspensão de 1 a 3 dias), nos termos desta norma, 

notificar o empregado, abrindo prazo de três dias úteis para conhecer o 

conteúdo do processo disciplinar e apresentar defesa, por si próprio ou por 

advogado; e 

 

c) se a infração for média ou grave, nos termos desta norma, encaminhar à 
Gerência de Recursos Humanos - GRH que convocará a CDI. 

 
3.1.5. No tocante à infração leve (suspensão de 1 a 3 dias) uma vez recebida a defesa ou 

decorrido o prazo, o Titular de UO, a partir de Gerente, deve analisar o conteúdo e 
propor, motivadamente, o arquivamento por inexistência de infração, ou a 
continuidade do processo disciplinar. 

  



 

 

 

 

  

 

 

 

  

 
Rua Barão de Itapetininga, 18                                                                                                                                   Fone PABX 3396-8000 
CEP 01042-000                                                                                                                                                                 www.cetsp.com.br 
São Paulo - SP                                                                        
 

NORMA 

Pág.: 18 / 25 PROCESSO DISCIPLINAR 

 

 

NOR 006 

 

 

3.1.6. Na hipótese de existência de infração leve (suspensão de 1 a 3 dias), enviar o 
Processo Disciplinar ao Titular de UO, a partir de Gerente, para aplicação da 
penalidade. 

 

3.1.7. Recebido o recurso, a autoridade recorrida poderá exercer o Juízo de Retratação, 
revendo a penalidade imposta, no prazo de 05 dias. Não havendo o Juízo de 
Retratação, a autoridade recorrida deverá, no mesmo prazo, encaminhar o recurso 
ao seu superior hierárquico, para avaliação e decisão no prazo de até 10 dias. 

 

3.1.8. Nos atos de abertura de Processo Disciplinar deverá ser preservado o sigilo dos 
documentos, especialmente quanto à identificação da pessoa investigada, quando 
mencionada. 
 

3.1.9. Os Processos Disciplinares desta natureza receberão o título “Apuração de Fato 
Irregular – Registro do Empregado” e deverão ser encaminhados em mãos para 
garantir a privacidade das informações. A GRH ficará responsável pelo 
acompanhamento, controle e arquivamento dos Processos Disciplinares. 
 

3.1.10. Após a execução da penalidade, certificada no Processo Disciplinar, o Titular da 
UO, a partir de Gerente o encaminhará para a Gerência de Recursos Humanos – 
GRH.  

 

3.2. Processo Disciplinar Ordinário 
 
3.2.1. O Coordenador da CDI, ao receber o Processo Disciplinar do Titular da UO, a partir 

de Gerente, convocará a Comissão Disciplinar, a qual, em sessão, analisará o 
conteúdo e decidirá por: 

 
a) concordar com a classificação de falta média ou grave; 

 
b) discordar em ser a falta média ou grave e devolver motivadamente o Processo 

Disciplinar ao Titular da UO, a partir de Gerente, orientando-o de sua 
responsabilidade. 

 
3.2.2. Tendo sido suficientes os elementos apresentados, dar ciência ao Titular da UO, a 

partir de Gerente e notificar o empregado, abrindo prazo de três dias úteis para 
conhecer o conteúdo do processo disciplinar e apresentar defesa, por si próprio ou 
por advogado: 

 
a) não sendo suficientes os elementos apresentados, acionar a Comissão 

Sindicante – CSI para a busca de provas de materialidade e de autoria do objeto 
da investigação.  
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3.2.3. Recebida a defesa ou decorrido o prazo, analisar o conteúdo e propor, 

motivadamente, o arquivamento por inexistência de infração, ou a continuidade do 
processo disciplinar. 
 

3.2.4. A CDI, ao receber o Processo Disciplinar da CSI instruído com o procedimento 
disciplinar e o relatório, por meio de despacho fundado nas provas contidas nos 
autos, exarado no prazo de dez dias a contar do recebimento, poderá adotar, isolada 
ou cumulativamente, as providências a seguir: 

 
a) devolver à CSI para investigações complementares se for o caso; 

 
b) considerar o relatório apresentado pela CSI suficiente para prosseguimento do 

processo, decidir sobre o tipo de penalidade a ser aplicada ou encerrar o 
processo por falta de provas de materialidade. 
 

3.2.5. Na hipótese de declaração de inexistência de infração, remeter o Processo 
Disciplinar ao Titular da UO, a partir de Gerente para ciência da decisão, o qual, no 
prazo máximo de dez dias deverá devolver o Processo Disciplinar à GRH para 
controle e arquivamento. 

 
3.2.6. Na hipótese de existência de infração média, enviar o Processo Disciplinar ao Titular 

de UO, a partir do Gerente, para aplicação da penalidade. 
 
3.2.7. Na hipótese de existência de infração grave, enviar o Processo Disciplinar à unidade 

Jurídica para emissão de parecer e subsequente remessa ao Presidente que, no 
prazo máximo de dez dias úteis, analisará o conteúdo e decidirá motivadamente 
pela: 

 
a) declaração de inexistência de infração nos termos desta norma, com 

encaminhamento à CDI para controle e arquivamento; 
 

b) concordância em ser a falta grave, com aplicação da demissão por justa causa. 
 
 
3.2.8. Recebido o recurso, a autoridade recorrida poderá exercer o Juízo de Retratação, 

revendo a penalidade imposta, no prazo de 05 dias. Não havendo o Juízo de 
Retratação, a autoridade recorrida deverá, no mesmo prazo, encaminhar o recurso 
ao seu superior hierárquico, para avaliação e decisão no prazo de até 10 dias. 
 

3.2.9. Após decisão do superior hierárquico, o Processo Disciplinar seguirá para a CDI, a 
qual promoverá a notificação dos envolvidos para conhecimento do resultado e para 
providências pertinentes ao coordenador da CDI. 
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3.3. Sindicância 
 
3.3.1. A sindicância será instaurada pela CSI, por acionamento da CDI, realizando os atos 

instrutórios necessários, dentre os quais: 
 

a) inquirir as pessoas envolvidas e as testemunhas; 
 

b) avaliar necessidade de afastamento do Averiguado; 
 
c) realizar reconhecimentos de pessoas e coisas e acareações; 

 
d) determinar a realização de exames e perícias necessárias, quando cabível; 

 
e) determinar a avaliação e identificação do bem perdido, subtraído, desviado, 

destruído ou danificado; 
 

f) proceder a buscas e apreensões, quando necessário; 
 

g) proceder à reprodução simulada dos fatos; 
 

h) juntar documentos, papéis, fotografias, croquis e qualquer outro meio moral e 
legal que ilustre o modo como os fatos se desenvolveram; 
 

i) juntar certidão de dados constantes no prontuário ou outros bancos de dados 
do empregado envolvido; 
 

j) outros atos probatórios admitidos pelo direito avaliados como necessários para 
a demonstração da verdade; 

 
k) solicitar à CDI o afastamento do empregado, com o intuito de prevenir 

interferência na apuração dos fatos ou minimizar constrangimento à imagem da 
Companhia, devendo o mesmo permanecer à disposição, da CDI sem prejuízo 
dos vencimentos. 

 
3.3.2. O Sindicante deverá deslocar-se para investigar ou obter pessoalmente os indícios 

ou provas necessárias. 
 
3.3.3. Poderá ser solicitado a autoridades de qualquer instância o fornecimento de 

documentos relacionados ao fato irregular investigado. 
 
3.3.4. A prova emprestada de outros procedimentos poderá ser utilizada para a instrução 

da sindicância. 
 

3.3.5. A prova emprestada poderá ser complementada, se necessário, quanto ao seu 
conteúdo, para o esclarecimento de ponto obscuro, omisso ou contraditório. 
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3.3.6. Os documentos de provas materiais e periciais deverão conter certidão, exarada por 

despacho no próprio documento probatório e assinada pelo Sindicante, indicando a 
validade para o caso concreto. 
 

3.3.7. A sindicância será encerrada pela CSI e encaminhada à CDI com minucioso 
relatório, o qual deverá descrever o fato e as circunstâncias dele e emitir conclusão, 
tudo fundado exclusivamente nos autos, contendo a: 
 
a) indicação do dia, hora e local da ocorrência do fato passível de apuração pela 

administração; 
 

b) descrição das provas testemunhais, materiais e periciais obtidas, bem como os 
indícios existentes; 
 

c) avaliação e comparação das provas entre si, com remissão das folhas em que 
se encontram os elementos probatórios descritos; 
 

d) manifestação fundamentada, com a respectiva classificação legal, sobre a 
materialidade e a autoria do fato gerador do Processo Disciplinar. 

 
 

3.3.8. O prazo para conclusão da Sindicância é de trinta dias a contar da data do termo de 
recebimento pela CSI, prorrogável motivadamente por igual período, desde que 
autorizado pelo coordenador da CDI. 
 

3.3.8.1. O prazo para conclusão da Sindicância poderá ser suspenso pela CDI em casos 
de afastamento do empregado investigado ou por outras razões que 
motivadamente impossibilitem o prosseguimento da mesma. 

 
3.4. Recursos 
 
3.4.1. O empregado punido em falta leve (suspensão de 1 a 3 dias) e média poderá interpor 

apenas uma única vez, recurso, com efeito suspensivo, dirigido à autoridade que 
aplicou a punição, no prazo de cinco dias, a contar do momento da notificação da 
aplicação de uma das penalidades tratadas nesta Norma. 

 
3.4.1.1. Para os casos de demissão por justa causa, não poderá haver efeito suspensivo 

por se tratar de ato consumado. 
 
3.4.2. Recebido o recurso, a autoridade que aplicou a punição deverá proceder conforme 

determinado no item 3.2.8. 
 

3.4.3. Julgado o recurso, o Processo Disciplinar retornará à autoridade que aplicou a 
penalidade para cumprimento da decisão. 
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3.5. Notificações Formais 
 
3.5.1. A notificação será feita pessoalmente ou através dos Correios com o menor prazo 

de entrega praticado. 
 
3.5.2. No caso do empregado se negar a receber a notificação pessoal, poderá ser 

substituído por duas testemunhas que acompanhem o ato. 
 
 

3.6. Prazos 
 
3.6.1. O não cumprimento dos prazos para a apresentação de defesa e recurso implicará 

na perda do direito. 
 
3.6.2. Esgotado o prazo do procedimento específico, deverá ser solicitado, 

motivadamente, novo prazo à autoridade funcional imediatamente superior, que 
poderá conceder outros prazos similares para cada pedido. 

 
3.6.3. O pedido de prorrogação de prazo, inserto no Processo Disciplinar original, deve ser 

instruído com a identificação detalhada das diligências faltantes e os motivos da não 
realização delas no prazo anterior. 
 

3.6.4. A autoridade competente poderá determinar que se apure, em separado, a 
responsabilidade disciplinar por inércia injustificada. 
 

3.7. Afastamento Preventivo 
 

3.7.1. O Coordenador da CDI responsável pelo procedimento poderá determinar, 
motivadamente, o afastamento do empregado, sem prejuízo dos vencimentos, do 
exercício de suas funções na Companhia, enquanto a medida for necessária para 
prevenir interferência na apuração dos fatos ou minimizar constrangimento à imagem 
da Companhia, do que será notificado o Titular da UO, a partir de Gerente para 
conhecimento. 

 
3.8. Concessão de Vistas e Fornecimento de Cópia 
 

O empregado, ou seu advogado, poderá ter vistas do Processo Disciplinar para 
apresentação de defesa ou oferta de recurso ou após encerramento do processo, 
podendo receber cópia das peças que solicitar. 

 
 
3.9. Aplicação de Penalidades 

 
3.9.1. Advertência por escrito 
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3.9.1.1. O Titular de UO, a partir de Supervisor, deve proceder conforme segue: 
 

a) emitir carta de advertência conforme modelo, em (três) vias; 
 
b) obter o “ciente” do empregado na 2º via da carta. 

 
Nota: Caso haja negativa do empregado em assiná-la, duas testemunhas devem 
atestar a prática do ato na 2ª via da carta, pelo empregado. A via assinada com o 
recebimento deve ser encaminhada a Gerência de Recursos Humanos - GRH 
para registros funcionais. 

 
c) destinar a carta da seguinte forma. 

 1ª via: empregado advertido; 
 2ª via: Gerência de Recursos Humanos - GRH com o ciente do empregado, 

para registro (Prontuário do Empregado); e 
 3ª via: Processo Disciplinar. 

 
3.9.2. Suspensão 

 
3.9.2.1. O Titular de UO, a partir de Gerente deve emitir carta de suspensão, conforme 

modelo em 03 (três) vias, a qual deve conter, de maneira clara e precisa, os 
motivos que determinaram sua aplicação. Convoca o empregado, comunica-lhe 
de que está suspenso a partir do dia seguinte e obtém o seu “ciente” na 2ª via da 
carta. Caso haja negativa do empregado, duas testemunhas devem atestar o 
recebimento da carta por ele. 

 
3.9.2.2. A carta de suspensão tem a seguinte destinação: 

 
a) 1ª via: empregado suspenso; 

 
b) 2º via: Gerência de Recursos Humanos - GRH com o ciente do empregado, 

para registro (Prontuário do Empregado); e 
 

c) 3ª via: Processo Disciplinar. 
 
3.9.2.3. Nos dias em que o empregado estiver cumprindo pena de suspensão, ele deve 

ficar afastado dos serviços, sendo proibida sua entrada nas dependências da 
Companhia. Os dias em que o empregado estiver cumprindo pena de suspensão 
devem ser descontados da sua remuneração, com os devidos reflexos. 

 
3.9.2.4. Demissão por Justa Causa decorrente da reincidência de faltas disciplinares 

 
3.9.2.4.1. O Titular de UO, a partir de Gerente, abre Processo Disciplinar Interno, 

solicitando a demissão do empregado juntando as cópias de todas as punições 
aplicadas a ele. 



 

 

 

 

  

 

 

 

  

 
Rua Barão de Itapetininga, 18                                                                                                                                   Fone PABX 3396-8000 
CEP 01042-000                                                                                                                                                                 www.cetsp.com.br 
São Paulo - SP                                                                        
 

NORMA 

Pág.: 24 / 25 PROCESSO DISCIPLINAR 

 

 

NOR 006 

 

 
3.9.2.4.2. O Titular de UO, a partir de Gerente, obterá a assinatura de seu superior 

hierárquico no Processo Disciplinar e o remete a Gerência de Recursos 
Humanos - GRH. 

 
3.9.2.4.3. A Gerência de Recursos Humanos anexará a informação sobre a situação 

funcional do empregado ao Processo Disciplinar Interno, emitirá parecer 
administrativo acerca da ocorrência e instaurará processo disciplinar visando a 
demissão do empregado. 

 
3.9.2.5. Demissão por justa causa em decorrência de abandono de emprego. 

 
3.9.2.5.1. O Titular de UO, a partir de Gerente, constatando que o empregado faltou ao 

serviço, sem justificativa, por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, o que 
caracteriza abandono de emprego, deve informar a Gerência de Recursos 
Humanos – GRH para que a mesma tome as medidas necessárias.  

 
Nota: Se o empregado apresentar-se após esse evento (mesmo com 
justificativa) o Titular de UO, a partir de Gerente, não deve permitir que ele 
reassuma as atividades, nem registre o ponto, sem a prévia consulta e 
autorização de GRH. 

 
3.9.2.5.2. No 31º (trigésimo primeiro) dia de afastamento a Gerência de Recursos Humanos 

- GRH, providenciará a emissão da situação funcional do empregado, efetuará a 
análise administrativa e instaurará processo disciplinar visando a demissão do 
empregado conforme previsto no art. 482 da CLT. 

 
3.9.2.6. Demissão por justa causa em decorrência de falta grave 

 
3.9.2.6.1. Quando a falta cometida for de suma gravidade estando ou não comprovada a 

autoria, o Titular de UO, a partir de Gerente, reunirá os elementos existentes, 
através da abertura de Processo - Apuração de Fato Irregular e solicitará à 
Gerência de Recursos Humanos o início do Processo Disciplinar. 
 

3.9.2.6.2. Confirmada a falta grave pelo processo disciplinar, a CDI, operacionalizará a 

demissão do empregado. Se não for confirmada a falta grave, a CDI comunicará 

o Titular de UO, a partir de Gerente e arquivará o referido Processo Disciplinar.  

 
IV. REFERÊNCIAS 
 

Os procedimentos investigativos e o processo disciplinar na CET reger-se-ão pelas 
regras expressas nesta Norma, respeitados os preceitos constitucionais, com especial 
destaque para os contidos no / a: 

a) Artigo 37 da Magna Carta;  
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b) Código Civil e Código Penal; 
c) Consolidação das Leis do Trabalho – CLT; 
d) Estatuto Social da Companhia; 
e) Acordo Coletivo de Trabalho; 
f) Contrato Individual de Trabalho; e 
g) Código de Conduta Funcional dos Agentes Públicos e da Alta Administração 

Municipal – Decreto Municipal 56.130/15. 
 

 
V. REGISTROS APLICÁVEIS (disponíveis na intranet) 

a) RAP – Relatório de Averiguação Preliminar; 
b) Notificação de aplicação do afastamento preventivo; 
c) Decisão do Processo Disciplinar; 
d) Carta de advertência; 
e) Carta de suspensão; 
f) Fonograma de convocação para retorno ao emprego; e 
g) Fonograma de comunicação de demissão por justa causa por abandono de 

emprego. 
 
VI. HISTÓRICO DAS REVISÕES 
 

REVISÃO 

Nº PÁGINA ITEM DATA 

00 Todas - 16/06/1990 

01 Todas - 11/09/2015 

Obs.: Esta Norma foi aprovada na RD de 28/07/15 e entrará em vigor em 11/09/15 (45 
dias após sua aprovação), em razão da necessidade de capacitação das lideranças da 
empresa nos novos conceitos introduzidos por este Normativo. 

 

 

VII. APROVAÇÃO 
 

Esta Norma cancela e substitui a Norma 006 – Penalidades Disciplinares de 16/06/1990. 
O Aviso Geral 034/98 e demais disposições contrárias, passando a adotar a mesma 
numeração 006 com o título: Norma Processo Disciplinar.  
 
Foi aprovada através do RD PR nº de 087/15, conforme Expediente 1013/11 e entrará em 
vigor em 45 dias após sua aprovação, para que seja providenciada a capacitação das 
lideranças da empresa sobre os conceitos e procedimentos trazidos por este normativo. 


