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MISTRAS GROUP, INC. 

PROCEDIMENTOS DE RECLAMAÇÕES PARA QUESTÕES DE 
CONTABILIDADE E AUDITORIA 

Visão geral 

Como uma empresa pública, a integridade das informações financeiras do Mistras Group, Inc. e 
suas subsidiárias (coletivamente, a “Empresa”) é primordial. As informações financeiras da 
Empresa orientam as decisões do Conselho de Administração da Empresa (o “Conselho”), e 
nossos acionistas e os mercados financeiros se fiam nelas. Por essas razões, a Empresa deve 
manter um local de trabalho onde a Empresa possa reter e tratar todas as reclamações relativas a 
contabilidade, controles contábeis internos ou assuntos de auditoria questionáveis, ou relatório de 
informação financeira fraudulenta, onde os funcionários possam comunicar essas preocupações 
livres de qualquer discriminação, retaliação ou assédio. 

Portanto, é política da Empresa incentivar os funcionários, quando eles razoavelmente acreditam 
que contabilidade, conduta de auditoria ou práticas questionáveis ocorreram ou estão ocorrendo, 
a relatarem essas preocupações à administração da Empresa (de forma anônima, se os 
funcionários assim desejarem). Todos os relatórios serão levados a sério e serão prontamente 
investigados. Todas as informações divulgadas no decurso da investigação permanecerão 
confidenciais, exceto quando necessário para conduzir a investigação e tomar quaisquer medidas 
corretivas, em conformidade com a legislação aplicável. 

Comunicando reclamações 

Dever de informar. 

Comunique imediatamente os fatos se tiver razões para acreditar que você tenha conhecimento 
de contabilidade, controles contábeis internos ou assuntos de auditoria questionáveis, ou de 
relatório de informação financeira fraudulenta, incluindo, mas não se limitando aos seguintes: 

• fraude ou erro deliberado na preparação, avaliação, revisão ou auditoria de 
qualquer demonstrativo financeiro da Empresa; 

• fraude ou erro deliberado no registro e manutenção dos registros financeiros da 
Empresa; 

• deficiências ou descumprimento de controles contábeis internos da Empresa; 

• apresentação falsa ou falsa declaração para ou por um funcionário superior ou 
contador relativo a assunto contido nos registros financeiros, relatórios financeiros 
ou relatórios de auditoria da Empresa; 

• desvio de relatórios completos e justos da situação financeira da Empresa; ou 

• violação ou transgressão das leis de segurança (por exemplo, utilização de 
informações privilegiadas). 
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Procedimentos para elaborar um relatório.  

Se um funcionário está inquieto a respeito de contabilidade, controles contábeis internos ou 
assuntos de auditoria questionáveis, ou um relatório de informação financeira fraudulenta, tal 
funcionário deve relatar sua preocupação notificando seu supervisor, o diretor financeiro, o 
diretor executivo, o consultor jurídico ou o diretor de auditoria interna. Se o funcionário não se 
sentir confortável para relatar a preocupação dessa questão, poderá enviar uma carta (que pode 
ser anônima, a critério da pessoa relatando) ao consultor jurídico do Mistras Group, Inc., 195 
Clarksville Road, Princeton Junction, New Jersey 08550, EUA; Att: General Counsel; ou enviar 
um e-mail ao consultor jurídico (General Counsel) para Michael.keefe@mistrasgroup.com. 

Os funcionários que se sentirem desconfortáveis para relatar suas preocupações, tal como 
previsto no parágrafo anterior, podem relatar essas questões utilizando a linha direta estabelecida 
pela Empresa, na qual os funcionários podem comunicar as suas preocupações (anonimamente, 
se assim o desejarem) através da Internet ou ligando para um número grátis. As informações 
sobre esse linha direta estão disponíveis no Manual do Funcionário do Mistras Group, estão 
também afixadas em locais da empresa, e podem ser obtidas pelos departamentos de Recursos 
Humanos e Jurídico, e pelo site da Intranet da Mistras no SharePoint, na página "Ética e 
conduta", em "Linha de alerta". Além disso, essas preocupações também podem ser relatadas ao 
Comitê de Auditoria do Conselho de Administração da Empresa, enviando uma carta (que pode 
ser anônima, a critério da pessoa relatando) ao Presidente da Comissão de Auditoria no seguinte 
endereço: 195 Clarksville Road, Princeton Junction, New Jersey 08550, EUA. Toda a 
correspondência recebida nesse endereço será automática e diretamente encaminhada ao 
presidente ou outro membro designado da Comitê de Auditoria. A identidade do funcionário que 
denunciar essas preocupações será mantida em sigilo na medida do possível e legalmente 
permitido. 

Conteúdo do relatório. 

Inclua no relatório uma discussão sobre os seguintes itens: 

• uma descrição da questão ou irregularidade; 

• o período de tempo durante o qual o funcionário observou a questão ou a 
irregularidade; e 

• quaisquer medidas que o funcionário tenha tomado para investigar o assunto ou 
irregularidade, incluindo relatar para um supervisor e a reação do supervisor. 

O relatório pode incluir, por opção do funcionário, suas informações de contato, se forem 
necessárias informações adicionais. Como dito acima, no entanto, não há exigência de que o 
relatório identifique o funcionário, se o funcionário preferir permanecer anônimo. Observe, no 
entanto, que se você não fornecer informações de contato e o relatório não fornecer informações 
suficientes para investigar o assunto, as pessoas que conduzem o inquérito podem não ser 
capazes de investigar a fundo a denúncia, por isso recomendamos que você seja o mais completo 
possível em seu relatório. 
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Investigação 

Ao receber um relatório, um executivo apropriado da Empresa designado pelo Comitê de 
Auditoria (o “Investigador”) deve, sob a supervisão do Comitê de Auditoria, investigar 
adequadamente as questões detalhadas no relatório. Essa pessoa pode consultar-se com o diretor 
executivo, diretor financeiro, controlador, ou qualquer outro funcionário da Empresa, assessores 
jurídicos externos, auditores independentes e, se for caso, o Comitê de Auditoria, como parte da 
investigação. 

Todos os funcionários e supervisores têm o dever de cooperar na investigação dos relatos de 
contabilidade ou questões de auditoria questionáveis, ou o relatório de informação financeira 
fraudulenta, ou de discriminação, assédio e retaliação resultantes da notificação e investigação de 
tais assuntos. Além disso, o funcionário estará sujeito a medidas disciplinares, incluindo o 
encerramento de suas atividades, se não cooperar em uma investigação, ou deliberadamente 
fornecer informações falsas durante uma investigação. Se, na conclusão da sua investigação, a 
Empresa determinar que tenha ocorrido uma violação da política, a Empresa tomará medidas 
corretivas eficazes proporcionais à gravidade da infração. Essa ação pode incluir medidas 
disciplinares contra o(s) funcionário(s) envolvidos com a ação imprópria, até e inclusive a 
demissão. Também serão tomadas medidas razoáveis e necessárias para evitar novas violações 
da política. 

Comitê de Auditoria 

Independentemente de saber se uma preocupação relatada foi abordada ou desconsiderada, o 
investigador apresentará um relatório ao Comitê de Auditoria da Empresa, pelo menos, uma vez 
por trimestre, e mais frequentemente se o investigador considerar apropriado, comunicando a 
natureza e o estado de todas as preocupações relatadas e as investigações correspondentes. O 
investigador, ou, se necessário, o presidente do Comitê de Auditoria ou seu designado, manterá 
um registro de todas as reclamações, acompanhando o seu recebimento, investigação e 
resolução, e preparará um relatório de resumo periódico para o Comitê de Auditoria. Cópias de 
reclamações e de tais registros serão mantidos de acordo com a política de retenção de 
documentos da Empresa. 

Sem discriminação, retaliação e assédio 

A Empresa proíbe rigorosamente qualquer discriminação, retaliação ou assédio contra qualquer 
pessoa que relate incidentes de contabilidade ou questões de auditoria questionáveis, ou o 
relatório de informação financeira fraudulenta, com base na convicção razoável da pessoa de que 
tal conduta imprópria ocorreu. A Empresa também proíbe rigorosamente qualquer discriminação, 
retaliação ou assédio contra qualquer pessoa que participe de uma investigação de reclamações 
sobre questões de contabilidade ou auditoria questionáveis, ou de relatório de informação 
financeira fraudulenta. 

Se o funcionário acredita que tenha sofrido qualquer tipo de assédio, discriminação ou retaliação 
por ter apresentado um relatório ou participado de uma investigação relativa a um relatório, o 
funcionário deve comunicar imediatamente a preocupação ao investigador ou a qualquer 
supervisor. 
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Qualquer reclamação em que gerentes, supervisores ou funcionários estiverem envolvidos em 
discriminação, retaliação ou assédio relacionado à comunicação e investigação de questões de 
contabilidade ou auditoria questionáveis, ou o relatório de informação financeira fraudulenta, 
serão pronta e completamente investigadas de acordo com os procedimentos de investigação da 
Empresa descritos acima. Se uma reclamação de discriminação, retaliação ou assédio for 
fundamentada, a ação disciplinar apropriada, até e incluindo a demissão, será tomada. 

Informações adicionais de cumprimento de regras 

Além do procedimento de reclamação interna da Empresa, os funcionários também devem estar 
cientes de que certas agências de aplicação da lei federal e estadual estão autorizadas a avaliar 
questões de contabilidade ou auditoria questionáveis, ou relatórios de informações financeiras 
potencialmente fraudulentas. As políticas e práticas da Empresa foram desenvolvidas como um 
guia para as nossas responsabilidades legais e éticas, para atingir e manter os mais elevados 
padrões de negócios. A conduta que violar as políticas da Empresa será considerada inaceitável, 
segundo os termos de vínculo empregatício da Empresa. Algumas violações de políticas e 
práticas da Empresa poderiam até sujeitar a Empresa e todos os funcionários individuais 
envolvidos a sanções civis e criminais. Antes de questões ou comportamentos chegarem a esse 
nível, os funcionários são incentivados a informarem questões de contabilidade ou auditoria 
questionáveis, suspeita de informações financeiras fraudulentas, ou discriminação, retaliação ou 
assédio referentes a esses relatórios. Nada na presente Política tem o objetivo de impedir que um 
funcionário comunique informações ao órgão competente, quando o funcionário tiver motivos 
razoáveis para acreditar que a violação de um estatuto ou regulamento federal ou estadual 
ocorreu. 

Modificação 

Esta Política pode ser modificada a qualquer momento sem aviso prévio. A modificação pode ser 
necessária, entre outras razões, para manter a conformidade com os regulamentos estaduais e 
federais e/ou acomodar mudanças organizacionais dentro da Empresa. 


