
:LI:--J':-±J
wT7-

AP0IA I,
ASSOCIAgA0 PARANAENSE

DOS 0RGANISMOS DE
INSPEGAO
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Consjderando  que,  dentre  os  deveres  e  obriga¢6es  os  quais  o§  associados  devem

segulr,    estao   prevlstos:    elevar   a   nome   da   Associagao   e   concorrer   para   seu

desenvolvimento, nao utilizar da Associacao para atingir objetivos escusos ou estranhos

a  sua  finalidade  e  manter  a  harmonia  a  a  uniao  da  cla68e,  evitando  discuss6es  qiie

po88am  exceder  os  limites  da  boa  educaSao  e  urbanidade,  patrocinando  a  dialogo,
como forms de construcao de bases viaveis e proficuas aos intere99es comuns;

Considerando que sao atribuiG6es do Conselho de  Etica da A§sociagao -      exercer o

poder  moderador   na   entidade,   zelar  pela   integridade   dos   objetivo5   primeiros   da

AE;I;ociaEao e mitigar rlgcog de ¢ontinuidado em 6ua6 ativjdade6;

Considerando    a    vcintade    EJ{pressa    em    Assemblela    Extraordinaria,    c:onvocada

e3pecificament®  para  aprc]vaEao  de§sE  EstE]tuto  de  Etlca,   bern  Coma  a§  ajteraEcjes

neces9driag  no  Egtatuto  Social  da  AssociEicfio  pEra  doterminar tambem  a  nE]cE]E3sziria

obedi6ncia ao prBEgnte E6tatuto, Cob a9 pena3 nele e3pocjfjcadas;

Resolvem  os  Associadc]s,  devidamente  convocados,  rt]unidog,  e  representadog  par

mais de ilm tereo de §eus  pares,  aprovar a presente E9tatuto de Etica,  nos seguintes

termo§:

GApiTULO I -DAS DISPosl¢bES PRELIMINARES

Artlgo  1'  0  exerticlo  da  ativldade  de  lnspecao  Jeicular  e  outras  vinc:ulada8  exige

cc}nduta  compatlvel  com  o§  preceitos  do  Estatuto,  outros  documentos  normativos  da

Associacao, com regulamentagao da atividade, com as Lels apllcaveis ao neg6cio e com

os aemals prlnc[plos da moral individual,  social e profissional.

Artigo 20 -Sao deveres e obrigag6es dos Associados:

I -Cumprir com as normas voltadas a livre concorrencia e a ordem econ6mlca em geral.

11 -Formular suas  politicas comerciais e embasar sua competitividade  na capacidade

de  gestao  empresarial,  produtividade,  eficiencia  tecnica,  cumprimento  das  regras  de

credenciamento,  na  excelencia  da  presta?ao  dos  servieos  aos  seus  clientes  e  pelo

respeito ao C6digo do Consumidor.
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Ill  -Nao oferecer vantagens E]scusas e de comprometimento dos requisitog tecnicos e

regulamentares para se beneficiar nos resultados de concorrencias.

IV  -  Atuar  com   honestidade   e   retjdao   na   conducao   do   neg6cio,   de§envolvendo

mecanismos para:

a)   Resolver e abster-se de qualquer conflito de interesses;

b)   Assegurar lntegridade,  lmparcialidade e lndepend6ncia de julgamento;

c)    A§§egurar a Sigilo e dlscrleao:

V -Ob9ervar a  impo6sibllidade dB  trEinsferencla  das  respon§abilidades  inerentes  aos

servieos;

Vl -Manter compromi§so de busca da eflcl6ncia t6cnlca, aprimoramonto tecnol6gico. e

busca permanente da melhoria na qualidade dos serviSos,

VIl  -Observar e  assegurar a  cumprimento de todas  as  normas  e  Leis  aplicaveis  ao

Ne96cio:

Vlll   -   DesenvolvBr   mBcanlgmo9   Para   a   fomeoimento   dE   trelnamento   contlnuado,

incluindo este Estatuto a todo§ os colaboradores a torceiros que Egem em seu name ou

para 9eu beneflclo_

lx -  Fornecer dados  para  aperfeicoamento  da  associacao,  desda que  nao conflitante

com a Eonfidencialldade legal e 6igjlo emprosarial;

X  -  Respeltar  oe  pareceres  a  documentos  tecnicos  publicados  pela  ag8ociagao  e

federaEao, clue sao complementares a9 execugBes da atividade de lnspeeao.

Xl -Apresentar, de boa-fe e imediatamente, casos de praticas com efeitos deleterios a

livre  concorrencia,  falhas  e  irregularidades  tecnicas  graves  a  Comissao  de  Etica  da

associa9ao;

CApiTULO 11 -DO COMBATE A CORRuPCA0

A  interacao  da  Associagao  e  seus  associados  com  6rgaos  de  governo  e  agencias

reguladorasdeveserpautadaparaosfinslegitimosdaassociaeaodeacordocomasua

funcao,  conforme os artigos  lv,  V,  lx,  X, Xl,  XH do Estatuto Social,  e o ato associativo

por   parte   dos   associados   implica   no   seu   comprometimento   direto   e   objetivo   da
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observancla e cumprlmento da Lei Anticorrupcao  12.846/13 e do Decreto 8 420/15, da

Lei  de  Licitag6es  8.666/93,  da  Lei  de  lmprobidade Administrativa  8 429/92,  da  Lei  de

Lavagem  de  Dinheiro  12 683/12 zelando  para  que  qualquer agao  ou  comportamento,

n5o se enquadre ou possa ser lnterpretado como violagao de tais Leis, especlalmente

como suborno,  corrupeao, ativa ou passiva,  incluindo parceiros que agem em conexao

com a neg6cio ou para o sou beneficio.

CApiTULO   111   -   DA   CONFORMIDADE   COM   A   LEGISLACAO   BRASILEIRA   DE

DEFESA DA CONCORRENCIA

I-AliberdadedeassociaE5o6garantidapeloart.5°,incisoXVIl,daConstituicaoFederal

Brasilelra.  Empreea6  podem  optar  par  criarem  associac6es  ou  sindicato§,  a  fim  de

di8cutir   questbes   in5titucionais,    tai6   coma   tributarias,    reguladoras,    legislativas   e

politica§,   bern  coma  preocupac6es  comuns  de  natureza  tecnol6glca,   capacitagao,

quest8es  amblentais  e  de  §eguranga,  entre  outros  temas  legais,  em  prol  de  6eue
membro§ e a8eim colaborar para a desenvolvimento malg 9audavel do mercado.

11   -   A   APOIA   e   sous   associado§   devem   estar   atentos   a   temas   con§iderados

concorrencialmente sensiveis pelo Direito Concorrenclal que nao podem ser objeto de

debates em sua sede,  sob as penas da Lei, que recaem,  nestes cases,  tanto sabre a

associacao quanto sobre as empresas associadas,

Ill-Atrocadeinforma¢6esconcorrenclalmentesen§iveis,pode§ercaracterizadacomo

ilicita,  sujelta  ia  penalidadeB  prevl8ta5  na  lei  nJ  12.529/2011,  bern  Como  crime,  no8

termos da  Lei  n.0 8.137/90.

lv - A APOIA e  seus  associados  devem  manter-se atentos  quanto  a  legalidade  das

discuss6es e pfaticas a fim de nao incorrer em qualquer sangao por fonga de qualquer

conduta ou ilicito anticompetitivo, e suas graves consequencias definidas em lei.

V-AAP0lAseabst6mdequalquerpressaoouexigenciaaosassociadosafornecerem

informag6es concorrencialmente sensiveis, como as abaixo, sem detrimentos de outras

consideradas pela Lei:
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a)   Estrat6gias   competitiva§   (Pre?os   e   Descontos),   Termos   de   Contrato   de

Fornecedores e outros (Principais Fornecedores), Planos de Aquisi?6es Futuras

(Clientes   e   Descontos),   lnformacoes   Confidenciais   em   Marcas   e   Patentes

(custos),  lnformacoes  Confidenciais  de  P&D  (nivel  de  capacidade),  Plano  de
Expansao (Salarios de Funcionarios), Dados nao agregados sobre desempenho.

b)   As informag6es necessfria§  para a exerclcio da funcao da  associaeao  poclem

ser coletadas e disseminadas,  adotando-se os seguintes Crit6rios:

I.     Coleta de dados  histdricos,  utilizando o  perlodo de  urn  ano  ou  mais da

data base.

ii.    A coleta deve ser realizada  par canal c]u  meio com  independencia e os

dados coletados devem ser mantidos armazenados e protegidos contra

qualquer acesso individual.
iii.   Disseminagao    de    informae6es    de    forma    agregada,    em    modelo

estatisticos,    nao    sendo    permitida    a    identificacao    de    dados    dos

as9ociados  individualmente e  nao fazer posslvel tal  ldentlfica9ao,  e  par

final deve §ervir para uso exclusivo e individual do associado.

CApiTULO 111 -DA RESPONSABILIDADE SOCIAL

A APOIA entende sua contribuicao no contexto do desenvolvimento economico e social

do Brasil,  proibindo assim:

I  -Trabalho  lnfantil;

11 -Trabalho Analogo a de escravo.

Ill  -  Praticas  de  discriminacao  e  qualquer  forma  de  preconceito,   independente  de

ascendencia,  idade,  sexo,  orienta9ao  sexual,  estado  civil,  situaeao  familiar,  condi9ao

fisica,    nacionalidade,    origem    etnica,    religiao,    lingua,    raga,    instru?ao,    situaeao

econ6mlca, origem ou condicao social,  convlce6es pollticas ou ideol6gicas,

lv -Assedio Moral e Sexual, expressos por conduta indesejada escrita, verbal e fisica.

CApiTULO IV -DAS INFRAC6ES E PENALIDADES

Artigo  30  -  Aus6ncia  d®  conflito  de  interesses  na  roalizaeao  dos  8ervicos  de

inspecao.
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Oe Aeeociados deverao realizar seu8 servicos de inspecao e/ou atividades acreditadas

ob6ervando  a   mais  rigorosa   isencao  quanto  a  defeea  doe  interesses  das   partes

envolvidas e do consumidor final.

Nao   sao   admitidos   vinculos   associativo,    empregaticio   ou   de   colaboraeao   dos

Associado8,   seu8   86cio8   e   empregados,   com   fabricantes   de   veiculos,   pecas   e

ace666rio6, modificadores de veTculos, instaladore9 de pe¢a9 e ace9s6rio8 em veiculos,

Iocadoras      de      velculos,      transportadores     de      carga/pessoas,      despachantes

documentalistas e quaisquer outros que tenham influencia ou interesse direto ou indireto

no resultado das inspe¢6es.

Paragrafo unico -Em caso de degGumprimento o A66ociado egt6 9ujeito de multa do R$

1.000,00  (urn  mil  reais)  par  infraEao,  que  sera  revertido em  favor da  associacao.  Em

caso  de  reincid6ncia  ou  continuidade  da  infracao,  gem  prejulzo  da  multa  aplicada,  a

excliJ9ao do quadro da associa¢ao.

Artigo 40 -lntegrldado. imparcialid]de a lnd®p®nd6ncia de julgamento

Os Associados a sous empregados deverao agir, no exerciclo profissional, sempre com

absoluta  integridade,  imparcialidade e independ6ncia de julgamento.  Os A§sociados e

9eus  empregados  ou  representantes  nao  poderao,  direta  ou  indiretamente,  receber

favore8 pe65oai5, proventos, recompensas ou ciualquer outro tipo de preseao comercial

ou de qiialquer natureza, do po66oa6 direta ou indiretamente lnteressadag no resultado

do  gBu trabalho,  exceto o9  valore8,  eBtabelecidos  pelo as§ociado,  Pela  Prestagao dog

serviEoS-

Paragrafo i]nico - Em caso de descumprimento a Assoclado esta sujeito  multa de R$

1.000,00 (urn mil reais) por infragao, que sera revertido em favor da associaeao.

Artigo 5°.  Impossibilidad® da transfer6ncia dag responsabilidades iner®ntes dos

servicos

As    responsabilidades   inerentes   aos    servigos   prestados   pelos   Associados   sao

individuais  e   intransferlveis.   Os  Associados  agirao  sempre  em   seu   pr6prio  nome,

assumindo  inteira  responsabilidade  t6cnica  pelos  servigos  prestados  e,  em  nenhuma

hip6tese, permitirao o repasse dessas responsabilidades, mesmo no caso de prepostos

de  sua  oficial  indicacao,  quando  entao  responderao  solidariamente  com  eles  pelos
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respectivos atos.  Assumirao as responsabilidades  par qualquer violaeao as  normas e

Leis, par atos de colaboradores de qualquer nlvel e posi¢ao na organiza¢ao, bern como

por terceiro§ agindo conexao Com os objetivos e beneficios do seu neg6cio.

Paragrafo Linico - Em caso de descumprimento a Associado estd sujeiito a pena del multa

de R$ 1.000,00 (urn mil reai9) por infracao, que sera revertido em favor da associaeao.

Artlgo   6°   Compromisso   de   bu3ca   da   eficiencia   tecnica   e   aprlmoramento

tecnol6gico

Os Associados comprometem-se em buscar a crescente eficiencia tecnica dos servigos

prestados   e   manterem-se   em   sintonia   com   a  evolu¢ao  tecnol6gica  dos   recureos
aplicados  as  suas  atividades,  tendo  sempre  como  interesse  maior  a  protegao  dos

clientes e consumldores.

Paragrafo  dnico  -  Em  caso  de  descumprimento,  a Associado  esta  sujeito  a  pena  de

advertencia egcrita e, om ca6o de reincidencia,  multa de F]$ 500.00 (quinhentos reals),

que sera revertldo em favor da associaeao.

Artlgo 70 Slgllo a dls¢ricao

0 §igilo e regra mandat6ria e indeclinavel no exerclcio das atividades dos Associadcis.

As   reuni6es,   os   documentos,   informae6es,   dados   e  fatos   conhecidos   durante   a

presta9ao  dos  5ervico9  ou  em  atividades  da  associacao  devem  ser trataclos  unlca  e

exclusivamente  com  os  interessados  diretamente  envolvidos,  sendo  vedada  a  sua

divulgaGao  a  terceiros,  salvo  por determinaeao  legal  ou  por  autorizaeao  expressa  do

cliente ou dos associados.

Paragrafo   Primeiro   -  Aplica-se   o   sigilo   previsto   neste   artigo   aos   processos   em

julgamento junta ao Comite de Etica desta Associaoao.

Paragrafo Segundo:  Em caso de descumprimento o Associado esta sujeito a  pena de

multa  no valor de  R$  1.000,00  (urn  mil  reais)  a  R$ 5.000,00  (cinco mil  reais),  podendo

ainda,  o  valor  ser  majorado  pelo  Comite  de  Etica,  considerando  o  dano  causado  a

sociedade,  ao associado  ou  a  associagao,  sendo  o valor revertido  a Associagao.  Em

caso de reincidencia cabers a aplicaeao da pena de exclusao.
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Artlgo 8° Concorrdncla |usta a prdtlcas nao d®l®t6rla8

No exerclcio de suas atividades, os associados deverao pautar §uas atitudes de maneira

a sempre defender a dignidade e preservar a independencia da classe, dirigindo-se ou

referindo-se   aos   seus   parceiros   e   concorrentes   sempre   de   forma   respeitosa   e

profissional.  Em caso de suspeita de atuaeao impr6pria de urn associado, os assuntos

deverao  ser  de  imediato  tratados  no  ambito  associative.  A  concorrencia  livre  e  nao

deleteria  deve  ser o  elemento  basico  em todas  as  operac6es e  relaE6es  com  outros

organi9mos de inspeeao e institui¢6es do mercado automotivo. As demais  instituic6es

merecem a megmo respeito com que cada empresa espera ser tratada.

§1° Nos casos de atuacao impr6pria dos congeneres, os assuntos cleverao ser tratados
exclusivamente no ambito associativo.

§  2°  -  Sao  deveres  dos  Assoclados  para  a  abstenGao  cla  pfatica  de  concorrencia

deleteria:

I  -  Nao  fazer  comentarios  ou  outras  divulgaedes  que  possam  afetar  a  imagem  dos

concorrente9 ou contribuir para a djvulga¢ao de boatos sobre eles.

11  -Nao facilitar ou  oferecer condl¢6e8  ilegais ou  infracionais,  tai§  coma.  reallza¢ao de

inspe¢ao  fora  da  sede  acredltada  pelo  lnmetro,  nao  exig6ncia  de  Item  de  ingpec:ao

expresso na legisla¢ao ou nos regulamentos ds inspeEao, favoreclmento8 a autoridades

ou a outrem por interesses comerciais escuso§,

Ill -Praticar valores irris6rios nao compatlveis com custos t6cnicos,  operacionais e de

credenciamento, que caracterizem manobras para dominio de mercado.

§ 3° -Em caso de descumprimento,  o Associado esta sujeito de multa de R$  1  000,00

(urn  mil  reais)  por  infraeao  e,  em  caso  de  reincidencia  ou  continuidade  da  infraeao,

exclusao o quadro de associados, sem prejuizo da multa aplicada.

Artigo 9° Compromi§so com o fornecimento de treinamento continuado

Os   Associados   comprometem-se   a   investir   no   treinamento   continuado   de   seus

empregados  a  fim  de  permitir o seu  desenvolvimento tecnico  e  profissional,  incluindo

tamb6m o treinamento neste Estatuto.
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Paragrafo  unico -  Em  caso  de  descumprimento  o Associado  esta  sujeito  a  pena  de

advert6ncia e8crita e na reincid6ncia multa de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Artigo  loo  Comproml8so  de  bu8ca  p®rmanont®  da  m®lhorla  na  qualldade  doe

servl5os

Os  Associados  comprometem-se  a  manter  esforeo  permanente  para  a  melhoria  da

qualidade  dos  servi¢os.  Cabe  aos  Associados  a  empenho  constante  nesse  sentido,

buscando  a valorizaeao crescente das suas  atividades e a  procura da satisfacao das

necessidades dos clientes/consumidores dos servigos prestados.

Paragrafo  l]nico  -  Em  caso  de  descumprimento  o  Associado  esta  sujeito  a  pena  de

advertencia escrita.

Artigo  110 Respeito ao§ cliente§ a ao§ consumldore8 em geral

Os cllentes e Con8umidores em geral con8tituem-se na principal razao da existencia dos

Assoclados.  a compromlsso Com  a 9atisfagao dos clientes dove refletir-se  no respeito

aos seus direito§ a na bugc:a par solug6es aos problemas apresentadog, Sempre dentro

do esplrito de respelto a legi§laeao e da seguran9a veicular. Atender aos clientes com

cortesia   e   eficiencia,   oferecendo   informa96es   claras,   precisas   e   transparentes   e

fundamental.   0   cliente   deve   obter   respostas,   mesmo   que   negativas,   is   suas

solicitae6es, de forma adequada e no prazo esperado per ele.

Paragrafo  tlnico  -  Em  caso  de  de8cumprimento  a  Associado  estd  sujeito  a  pena  de

advert6ncia escrita. (valem os mesmos comentarios do a

CApiTULO   V   -   DO   PROCEDIMENTO   DE   APURACA0   DAS   INFRACOES    E

IMPOSIclo DE PENALIDADES

Artigo  12°   A  nao  obediencia  aos  preceitos  deste  C6digo  implicara  em julgamento do

caso pelo Conselho de Etica e de sua decisao cabera recurso a Assembleia.

Artigo   130   0   Conselho   de   Etica   a   competente   para  julgar   os   processos   etico-

disciplinares  movidos  em  face  de  Associado(s)  e  orientar  e  aconselhar  sobre  as

disposie6es do presente Estatuto, respondendo as consultas formuladas.
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INSPECAO

Paragrafo  Primeiro - Compete tamb6m  ao Conselho de  Etica  in§taurar,  de oflcio  ou  a

requerimento de qualquer associado,  processo competente sobre ato ou  mat6ria que

considere passivel de configurar infraeao ao presente Estatuto;

Paragrafo Segundo -0 Comite de Etica tera a prazo de 30 (trinta) dias para instauraeao

do  proc:edimento  administrativo,  sendo que  na  reuniao  subsequente  a  instauraeao do

ato,  sera apresentado parecer sobre o assunto,  onde o associado denunciado tera o

prazo de 30 (trinta) dias para promover 6ua defesa de forma escrita ou oral, ja indicando

as provas que pretende produzir para agendamento de reuniao de ingtrueao. A reuniao

de  instrucao  podera ocorrer na  pr6xima Assembleia,  subsequente a  apresentaeao da

defesa,  ou  a  criterio  das  partes.  Encerrada  a  instrueao,  o  processo  sera  levado  a

julgamento da Assembleia.

Artigo 14° 0 processo de apuracao de infra9ao ao presente C6digo instaura-se de oficio

ou  mediante  representaeao  escrita  de  qualquer Associado  ou  interessados,  que  nao

pode ser an@nima.

§ 1° Recebida a representagao escrita, a Presidente da APOIA designara relator urn de
seus integrantes,  para presldir a instrugac] processual.

§  2° C}  Fzelator pode  propor ao  Presidente  o  arquivamento  da  representagao,  quando

estiver desconstitulda dos pressupostos de admissibilidade.

§ 3° Em caso de repreeentaeao contra membros do Con9elho de Etica,  sera realizada
Assembleia para designacao de novos participantes, onde o denunciado sera afastado

do cargo ate julgamento.

Artigo  15°  Compete  ao  relator  do  proceggo  de  apuraeao  da  infracao  determinar  a

notificagao dos interessados para e§clarecimentos,  ou do representado para a defesa

escrita,  em qualquer caso,  a ser entregue no prazo de 30  (trinta) dias a partir de sua

notificaeao.

§ 1° Oferecida a defesa escrita, que deve estar acompanhada de todos os documentos
e o rol de testemunhas, ate o maximo de tres, e proferido o despacho e designada data,

se reputada  necessaria,  para a audiencia de oitiva do interessado,  do representado e

das    testemunhas.    0    interessado    e    o    representado    deverao    incumbir-se    do

comparecimento de suas testemunhas.
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§  2°  0  relator  pode  determinar  a  realizacao  de  diligencia§  que  julgar  convenientes,

considerados oS recurso9 financeiro9 disponiveis para tal.

§ 30 Conclulda a  instrugao,  o  Relator apresentara parecer ao Conselho de  Etica,  que

podera  ser  rejeitado  por  voto  da  maioria  simples  dos  seus  membros,   devendo  o

Relat6rio ser apresentado aos membros da Assembleia para julgamento.

Artigo  16° Em caso de absolvigao sera arquivada a denuncia e,  em caso de imposicao

de penalidade, sera comunicado o Presidente da Associagao e ao Denunciado para as

providencias cabiveis.  0 julgamento final e aplicacao das  penalidades  previstas negte

Estatuto   6   de   competencia   da   Assembleia   Geral,   com   base   has   evidencias   e

recomendac6es da Conselho do Etica.

Artlgo   170   Da   decisao   de   condenaEao   cabers   recurso   a   As§embleia   devendo   o

denunciado  requerer  sua  convocacao  ao  Presidente  da  Associaeao,  no  prazo  de  5

(cinco) dias.

Paragrafo unico -Convocada a Assembleia Extraordinaria,  podera o denunciado fazer

sua defesa oral aos Associados presentes, sendo que a maioria absoluta podera decidir

pelo arquivamento da dendncia, redugao ou manutengao da pena, sendo essa decisao

irrecorrlvel.

Artigo  180  Em  caso  de exclusao  de Associado,  os  motivos  para tal  serao  informados

pela Associaeao aos 6rgaos reguladores  lNMETRO e  DENATRAN e ao  DETRAN/PR

quando for o caso.

CApiTULO IV -DAS DISPOSIC6ES FINAIS

Artigo   190   Este   Estatuto   entra   em   vigor,   na   data   de   seu   registro,   devendo   ser

disponibilizado a qualquer interessado,  revogadas as disposig6es em contrario.

Curitiba (PR)\,  30 de novembro de 2019.
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