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Palavra do 
presidente
Aqui na JOFEGE, mesmo que informalmente, sempre 
nos preocupamos além das questões técnicas e ope-
racionais com o bem-estar dos funcionários e com 
o crescimento e desenvolvimento da sociedade. Ao 
olhar para trás, tenho orgulho do que construímos em 
todos esses anos.

Agora, precisamos nos preocupar com o presente, que 
vem sendo desafiador, e nos preparar para o futuro. 
Os clientes estão mais exigentes, a concorrência mais 
acirrada, as licitações têm tido mais requisitos, e a 
sociedade como um todo espera das empresas atitu-
des honestas e conscientes.

Pensando nisso, e na longevidade da JOFEGE, decidi-
mos implementar esse Código de Conduta Ética com 
mais que políticas, verdadeiros conselhos a todos 
aqueles que fazem parte do nosso grupo para que 
possamos continuar construindo nossa história com 
muito trabalho, com honestidade e com sucesso. 

Vamos continuar nos orgulhando pela empresa e pela 
sociedade que juntos, vamos ajudar a construir.

José Alves Barbosa
Co-Fundador e Presidente do Grupo JOFEGE
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Definições
Para fins deste Código de Conduta Ética, os “termos” abaixo terão o 
seguinte significado:

1. Colaborador (es): Significa os funcionários;

2. Contratados: Significa os terceiros que atuam em nome da empresa 
como fornecedores, prestadores de serviços e terceiros;

3. Diretores: Significa os diretores e membros do Conselho de Admi-
nistração da JOFEGE e suas controladas;

4. JOFEGE: Significa o conjunto de empresas composto pela JOFEGE 
e suas empresas controladas, organizadas ou não em Unidades 
de Negócio;

5. Unidades de Negócio: Significa as empresas que pertencem ao 
grupo e suas divisões internas de controladas (filiais com objetivo 
específico).
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Valores
ÉTICA: Conjunto de regras, preceitos, valores e moral de um 
indivíduo ou sociedade.

CONFORMIDADE: Estar de acordo, concordância, 
compatibilidade de forma, de maneira, modo de agir;

HONESTIDADE: Qualidade ou caráter de honesto, 
característica do que é decente, honrado.

CONDUTA: Modo de agir, de se portar, de viver, procedimento;

Do cumprimento das leis e 
das políticas internas
Neste Código de Ética, estão escritos valores e condutas que, como orga-
nização esperamos da sociedade, e principalmente, dos nossos diretores, 
acionistas, colaboradores, de terceiros e todos aqueles que se relacionem 
com a JOFEGE. 
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Das condutas dos 
colaboradores e diretores
A JOFEGE, seus colaboradores, diretores e terceiros devem sempre, sem 
exceção, praticar seu trabalho com máximo de respeito ao próximo não 
sendo admitido qualquer tipo de preconceito de raça, cor, religião, orienta-
ção sexual, opção político partidária, idade, classe social, limitações físicas 
ou qualquer outra forma de discriminação. Todos também, devem sempre, 
respeitar as leis em vigência, convenções e normas, incluindo as internas, 
ressaltando a igualdade preservação da dignidade humana.

A estreita observância destas disposições é dever de cada pessoa des-
tas acima mencionadas, sendo que os colaboradores e diretores devem 
obrigatoriamente assinar o termo de aderência, assim como sua menção 
deve estar contida em todos os contratos celebrados com fornecedores 
e terceiros.

O cumprimento do Código de Ética, é dever de todos acima mencio-
nados, e se descumpridas, poderá ensejar sanções previstas em lei e 
neste documento.



DA CONDUTA
ESPERADA
JOFEGE
nos conformes
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Em todas as nossas ações
1. A JOFEGE entende que a ética e a honestidade são os valores que 

devem ser referência em todas as ações e atividades pessoais e profis-
sionais de seus colaboradores e diretores, atendendo assim as leis em 
vigência e este Código de Ética;

2. O cargo, função, posição hierárquica ou de influência na JOFEGE jamais 
deve ser utilizado para obter vantagem para si ou para os outros;

3. É proibida qualquer atitude ou atividade que ocasione qualquer forma 
de constrangimento, discriminação, assédio sexual ou moral, intimida-
ção ou preconceito de qualquer espécie;

4. As relações e tratamentos no ambiente de trabalho devem ser basea-
das no respeito e na empatia, de forma que se sobressaia o espírito de 
equipe, a lealdade e a confiança, conduta compatível com os valores 
da JOFEGE;

5. A JOFEGE não possui qualquer tipo de profissão de fé ou político parti-
dária, respeitando as opções de todos os indivíduos nesses temas. No 
entanto, em respeito às diferenças é proibida qualquer tipo de mani-
festação política ou religiosa nas dependências da empresa;

6. A JOFEGE não realiza doações para partidos ou candidatos políticos, 
conforme disposições nas leis vigentes. Também recomendam a seus 
diretores e colaboradores que não o façam, especialmente, para parti-
dos e candidatos que tenham alguma relação contratual com a JOFEGE;

DA CONDUTA ESPERADA
J O F E G E  N O S  C O N F O R M E S
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DA CONDUTA ESPERADA
J O F E G E  N O S  C O N F O R M E S

No uso dos bens da empresa

1. É dever de todos que utilizem dos bens, equipamentos e instalações da 
JOFEGE, preservá-los, tendo cuidado no uso, com práticas de higiene, 
de segurança e da redução de consumo, quando possível;

2. O patrimônio da JOFEGE deve ser utilizado exclusivamente para pro-
veito da própria JOFEGE, sendo proibido o uso para fins particulares 
ou proveito de terceiros;

3. Os sistemas eletrônicos oferecidos pela JOFEGE devem ser utiliza-
dos exclusivamente para as atividades profissionais, em proveito da 
JOFEGE. Todos os recursos (imóveis, veículos, computadores, e-mails, 
celulares) disponibilizados pela empresa são passíveis de monitora-
mento. As informações geradas possuem guarda segura, sigilosas e 
podem ser usadas pela JOFEGE a qualquer tempo como meio de prova 
de má conduta;

7. Os diretores, sócios, conselheiros e todos aqueles que exerçam cargo 
ou função de comando ou chefia, devem fiscalizar e zelar pelo cumpri-
mento deste Código, especialmente, em relação aos seus subordina-
dos, chefiados e todos aqueles com quais mantenham relações entre 
iguais e de poder.
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No dia a dia do ambiente de trabalho

i. Avisar a chefia imediata todos os acidentes ou incidentes de 
trabalho que venham a ocorrer nas dependências da empresa 
ou a seu serviço, inclusive em trânsito, com colaboradores, 
diretores ou terceiros prestadores de serviço. Também deve 
ser avisado qualquer tipo de risco iminente no ambiente de 
trabalho;

ii. Preservar a limpeza, organização e segurança nos locais de 
trabalho, nas áreas comuns, nos alojamentos, nos entornos 
das instalações e nas áreas externas da empresa;

iii. Utilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPIS), uni-
formes e crachás de identificação necessários para o desem-
penho das atividades e zelar para que os colegas também o 
façam;

1. Os diretores, colabores e contratados devem respeitar as normas de 
saúde e segurança determinas neste Código de Ética e demais políticas 
da JOFEGE, e:

4. É proibido que os diretores e colaboradores da JOFEGE utilizem os 
recursos corporativos de informática, computadores e smartphones 
da empresa para acessar portais de conteúdo impróprios ou ilegais, 
pornografia, propagar informações falsas (fake news), correntes, posi-
ções políticas e/ou qualquer tipo de difamação, bem como, assediar 
sexual ou moralmente outro;

DA CONDUTA ESPERADA
J O F E G E  N O S  C O N F O R M E S
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DA CONDUTA ESPERADA
J O F E G E  N O S  C O N F O R M E S

iv. Comunicar a chefia imediata sempre que estiver passando 
por tratamento médico e utilizando medicamentos que pos-
sam interferir no desempenho das atividades e comprometer 
a sua segurança e de terceiros;

2. É proibido o consumo de drogas ilícitas, substâncias entorpecentes e 
a posse de armas no local de trabalho ou dependência da empresa. 
Bebidas alcoólicas também são proibidas, salvo em celebrações auto-
rizadas e supervisionadas pela Diretoria.

Quanto a confidencialidade
1. Os diretores, acionistas, colaboradores e contratados manterão sigilo, 

inclusive após eventual desligamento da JOFEGE sobre os negócios e 
operações estratégicas até sua divulgação ao público;

2. São consideradas informações confidenciais aquelas não conhecidas 
pelo mercado ou pessoas externas e cuja divulgação poderá afetar as 
operações da JOFEGE, tais como, mas não se limitando a estas: resul-
tados financeiros e operacionais, novos negócios (aquisições, vendas, 
fusões, cisões, incorporações), segredo industrial e investimentos, 
dados de clientes, fornecedores, funcionários, metas e estratégias de 
compra e venda, senhas diversas, bem como aquelas que não podem 
ser divulgadas, seja em virtude da legislação aplicável ou de compro-
missos assumidos com terceiros que, se indevidamente divulgados, 
podem causar prejuízos, danos ou qualquer consequência;
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DA CONDUTA ESPERADA
J O F E G E  N O S  C O N F O R M E S

1. O relacionamento e o atendimento da imprensa são de responsabili-
dade das áreas de comunicação da empresa, com coordenação estra-
tégica da diretoria da JOFEGE. Nenhum colaborador ou contratado 
pode se manifestar em nome da JOFEGE, inclusive em redes sociais, 
sem prévia autorização da diretoria da área;

Na imprensa e mídias sociais

3. O sigilo das Informações Confidenciais deve ser respeitado em qual-
quer hipótese, para que não implique na divulgação de informação 
considerada “sigilosa”, por força de obrigação contratual ou legal e/
ou afete a competitividade da JOFEGE em processos licitatórios, bem 
como, a própria realização do referido processo licitatório;

4. É proibido fotografar, filmar, falar em palestras ou entrevistas, partici-
par de pesquisas e fóruns, seminários, blogs em nome da JOFEGE sem 
autorização expressa da diretoria da Unidade de negócio. Também é 
proibido o uso do logotipo, logomarca, slogan e nome da empresa em 
qualquer meio sem a devida autorização;

5. É dever de todos os diretores, colaboradores ou contratados de não 
divulgar ou compartilhar informações de sua atividade com outros 
colaboradores, diretores ou contratados que não necessitem dela 
para desempenho de suas atividades. O supervisor imediato deve ser 
informado imediatamente sobre qualquer incidente de vazamento de 
dados ou informações.
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DA CONDUTA ESPERADA
J O F E G E  N O S  C O N F O R M E S

2. A participação em mídias sociais e demais formas de interação nas 
redes sociais ou por meio de aplicativos é exclusiva atribuição do 
departamento de marketing ou comunicação da JOFEGE. Os colabo-
radores, representantes comerciais, terceiros contratados e diretores, 
não estão autorizados a criar páginas em nome da JOFEGE;

3. É proibida a captação ou divulgação de imagens, vídeos, ou qualquer 
outra forma de mídia que esteja relacionada as atividades realizadas 
pela JOFEGE incluindo atendimento a usuários, rotina, expediente e 
ambiente de trabalho, documentos, sistemas e apresentações internas. 
A divulgação e compartilhamento de informações da JOFEGE só estão 
autorizadas se forem disponibilizadas de forma pública.



CONFLITO
DE INTERESSES
JOFEGE
nos conformes
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CONFLITO DE INTERESSES

1. Todos os diretores, colaboradores e contratados devem evitar qualquer 
tipo de conflito de interesse. Isto é, toda vez que uma pessoa, por inte-
resses pessoais, usa de sua ligação com a JOFEGE para obter qualquer 
tipo de vantagem particular em oposição aos interesses da JOFEGE e 
assim, de qualquer forma, causar danos ou prejuízos a JOFEGE

2. Todas as vezes que ocorrer a possibilidade de conflito de interesse, 
deve ser avisado a supervisão imediata e a diretoria. Caso o conflito 
envolva os diretores, o mesmo deve ser levado ao Conselho.

3. É proibido, no relacionamento entre diretores, colaboradores e pres-
tadores de serviços o pagamento de despesas não previstas em con-
trato ou oferecimento de presentes e favores que tenham por objetivo, 
ou possam, mesmo que indiretamente influenciar atos em favor da 
JOFEGE, ou ainda que possam ter aparência de conduta imprópria de 
qualquer forma;

4. É proibida a oferta e o recebimento de presentes como cestas de Natal, 
bebidas alcoólicas ou qualquer item que não se enquadre como brin-
des para uso corporativo com valor superior a R$ 100,00 (Cem Reais);

5. A JOFEGE permite o custeio de despesas de convidados a eventos pro-
movidos pela empresa (congresso, palestras, premiações, etc) desde 
que não violem as regras deste Código de Ética;

Disposições gerais 

J O F E G E  N O S  C O N F O R M E S
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CONFLITO DE INTERESSES

6. Nas refeições de negócio em que o diretor, contratado da JOFEGE tenha 
sido convidado por outros, as despesas do representante da JOFEGE 
deverão ser pagas pelo próprio, e as de do terceiro, pelo mesmo. Ou 
seja: Cada um paga o seu;

7. O colaborador deverá informar à sua supervisão imediata ou diretor da 
respectiva unidade de negócio a prática de atividade paralela, obser-
vando se não é inidônea, ilegal, concorrencial ou incompatível com os 
negócios da JOFEGE. É vedada que tal atividade ocorra nas dependên-
cias da JOFEGE e/ou no seu horário de trabalho.

1. Havendo subordinação entre familiares, prevalecem os seguintes cri-
térios e disposições que devem ser observados:

Familiares de colaboradores e diretores

i. Familiares até 3º graus – consanguíneos ou por afinidade 
– nunca poderão atuar em subordinação direta. Os casos 
já existentes serão analisados pela diretoria da unidade de 
negócio e os colaboradores nesta condição poderão ser 
realocados;

ii. A contratação ou promoção de familiar de colaborador ou 
diretor somente ocorrerá se o candidato atender aos requi-
sitos necessários para o cargo, sem privilégios de qualquer 
natureza, submetendo-se o candidato aos mesmos critérios 
de seleção utilizadas para terceiros.

J O F E G E  N O S  C O N F O R M E S
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2. O relacionamento de colaboradores e diretores da JOFEGE com colabo-
radores de fornecedores, clientes ou parceiros também podem gerar 
conflito de interesse, portanto, devem ser observados os seguintes 
direcionamentos:

Relacionamento Afetivo entre colaboradores 
e diretores

i. Relações pessoais, como amizade ou parentesco, existen-
tes entre colaboradores ou diretores das empresas JOFEGE 
com funcionários de órgãos públicos com os quais a JOFEGE 
mantenha relacionamento devem ser reportados a área de 
compliance;

ii. Colaboradores, diretores da JOFEGE que possuam relacio-
namento de parentesco até 3º grau com contratados, não 
poderão contratar ou gerir contratos de empresas vinculadas 
aos parentes e familiares. Caberá à supervisão imediata esta-
belecer quem deverá fazê-lo.

1. O relacionamento afetivo entre colaboradores e diretores, ou entre 
colaboradores e colaboradores, na JOFEGE é tolerado, desde que se 
observe que as referidas pessoas não tenham relação de subordinação 
direta ou trabalhem no mesmo departamento. Os casos pré-existentes 
serão analisados pela respectiva diretoria da Unidade de Negócio e 
colaboradores ou diretores poderão ser realocados. 

CONFLITO DE INTERESSES
J O F E G E  N O S  C O N F O R M E S



DOAÇÕES
E CONTRIBUIÇÕES
EM GERAL
JOFEGE
nos conformes



19 JOFEGE NOS CONFORMES / CÓDIGO DE ÉTICA

1. A JOFEGE não realiza qualquer tipo de doações, salvo em caráter social, 
cultural e esportivo, conforme prevê as leis vigentes;

2. Doações e contribuições pela JOFEGE para outras instituições devem 
observar o disposto neste Código de Ética, além da necessidade de 
serem devidamente aprovadas pelo departamento de Compliance, 
observando o seguinte:

i. As entidades devem ser verificadas quanto à idoneidade, regula-
ridade, requisitos legais e atividades, comprovando-se o caráter 
unicamente filantrópico;

ii. Os pedidos de doação ou contribuição devem ser realizados por 
escrito pela instituição solicitante;

Disposições gerais 

DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES EM GERAL
J O F E G E  N O S  C O N F O R M E S

3. Não podem ser consideradas aptas a fornecer doações e contribui-
ções entidades vinculadas a funcionários públicos ou familiar deste, 
partidos políticos, entidades governamentais ou ainda ser fonte de 
financiamento para atos ilícitos;

4. A entidade deverá emitir comprovante com o real valor da doação/
contribuição; 

5. Todas as doações/contribuições serão registradas e documentadas, 
devendo ser feitas mediante depósito em conta corrente de titulari-
dade exclusiva;
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DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES EM GERAL
J O F E G E  N O S  C O N F O R M E S

6. Não se aplicam às disposições aqui contidas para as doações de bens 
considerados inservíveis ou de resíduos destinados à reciclagem; que 
deverão ser submetidas à aprovação pelo Compliance, desde que 
acompanhadas de laudo interno, tecnicamente fundamentado, con-
tendo minimamente, a condição do bem, o valor, a quantidade, estima-
tiva de custo de outra destinação (transporte, bota-fora, regularidade 
ambiental) e o destino da doação;



RELACIONAMENTO
COM A CONCORRÊNCIA
FORNECEDORES
E CLIENTES
JOFEGE
nos conformes
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RELACIONAMENTO COM A CONCORRÊNCIA, FORNECEDORES E CLIENTES

1. A JOFEGE não compactua ou realiza práticas de cartel, combinação de 
preços, espionagem industrial ou qualquer outra medida ilegal para 
obtenção de informações de seus concorrentes ou vantagens comer-
ciais indevidas;

2. A escolha de todos os fornecedores da JOFEGE se lastreia em critérios 
que levem em consideração aspectos técnicos, econômicos e éticos. É 
proibido qualquer tipo de favorecimento ou discriminação

3. Os fornecedores da JOFEGE só poderão manter relacionamento nego-
cial com a JOFEGE desde que observem a ética nos negócios e estejam 
livres de corrupção ou infração a qualquer dispositivo legal;

4. A JOFEGE não pode ter qualquer relacionamento de negócios com for-
necedores que mantenham trabalho degradante, análogo ao escravo 
e/ou infantil, bem como, realizem atos de violação dos direitos dos 
trabalhadores;

5. A confidencialidade das informações estratégicas compartilhadas pela 
JOFEGE com fornecedores e terceiros, seja por e-mail, WhatsApp, tele-
fone, de forma oral ou escrita, deve ser garantida conforme as regras 
estabelecidas neste Código de Ética;

Disposições gerais 

J O F E G E  N O S  C O N F O R M E S



23 JOFEGE NOS CONFORMES / CÓDIGO DE ÉTICA

6. Todos os fornecedores da JOFEGE deverão obrigar-se expressamente, 
por meio de cláusula contratual, quanto à observância do presente 
Código de Ética e políticas internas que tratem sobre situações previs-
tas na Lei Anticorrupção de nº 12.846/2013 e respectiva regulamen-
tação, bem como, quanto ao dever de não manter trabalho escravo, 
análogo a escravidão e/ou infantil, questões relacionadas a qualquer 
outro tipo de ofensa à dignidade da pessoa humana;

RELACIONAMENTO COM A CONCORRÊNCIA, FORNECEDORES E CLIENTES
J O F E G E  N O S  C O N F O R M E S

Contratação de terceiros
1. Na JOFEGE, a contratação de fornecedores e terceiros segue rigorosas 

normas de conduta e sua efetivação somente ocorrerá após análise 
de critérios técnicos, legais e éticos, como por exemplo, a capacidade 
produtiva e/ou de entrega, bem como o cumprimento da legislação 
aplicável e atuação empresarial ética e transparente;

2. Aos terceiros é vedado oferecer ou prometer, em nome da JOFEGE 
ou ao seu serviço, quaisquer vantagens aos funcionários ou agentes 
públicos, seus assessores e familiares ou qualquer outra pessoa;

3. Os pagamentos realizados aos terceiros que atuam na JOFEGE ocorre-
rão conforme o acordado no contrato, devendo observar o seguinte:
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1. A JOFEGE se fundamenta pelo respeito e encantamento de seus consu-
midores, atuando sempre com cortesia, respeito e pronto atendimento, 
observando o cumprimento do Código de Defesa do Consumidor – Lei 
8.078/90

Relacionamento com consumidores

RELACIONAMENTO COM A CONCORRÊNCIA, FORNECEDORES E CLIENTES
J O F E G E  N O S  C O N F O R M E S

i. A JOFEGE não realiza pagamentos em conta bancária em 
país distinto do qual ocorreu a prestação de serviços ou cuja 
empresa não possua sede;

ii. A JOFEGE somente realiza pagamentos em conta bancária 
em nome de pessoa jurídica ou, excepcionalmente, no caso 
de contratação de pessoa física, em conta corrente de sua 
titularidade;



LIVROS
E REGISTROS
CONTÁBEIS
JOFEGE
nos conformes
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1. Na JOFEGE é proibido que seus colaboradores e diretores alterem 
qualquer registro contábil ou que realizem lançamentos fraudulentos;

2. Todos os registros e relatórios financeiros e contábeis das operações 
desenvolvidas pela JOFEGE deverão ser precisos e completos em todos 
os aspectos relevantes e preparados em estrita observância das normas 
aplicáveis;

3. Todos os colaboradores e diretores envolvidos na elaboração dos 
registros e relatórios financeiros e contábeis estão obrigados a realizar 
registros precisos e transparentes das atividades exercidas pela JOFEGE 
perante o mercado e as autoridades em geral;

4. Devem ser arquivados todos os documentos originais ou digitalizado 
como recibos, faturas e relatórios de despesas para fins de auditoria de 
acordo com o prazo e demais requisitos estipulados em lei.

Disposições gerais 

LIVROS E REGISTROS CONTÁBEIS
J O F E G E  N O S  C O N F O R M E S
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COMBATE A CORRUPÇÃO

1. De acordo com os princípios e valores da JOFEGE, todos os colaborado-
res, diretores, acionistas e contratados devem observar estritamente as 
regras das leis de combate à corrupção aplicáveis nos locais de atuação;

2. Constituem grave infração a este Código de Ética:

Disposições gerais 

i. Oferecer, efetuar ou autorizar, direta ou indiretamente, van-
tagem indevida para qualquer pessoa;

ii. Oferecer, efetuar ou autorizar pagamentos realizados a 
agente público, ou terceira pessoa a eles relacionada, com o 
objetivo de tentar agilizar ações rotineiras ou não discricioná-
rias, tais como permissões, licenças, documentos aduaneiros 
e outros documentos oficinais, ou outras ações de natureza 
similar;

iii. Oferecer, autorizar, solicitar ou aceitar suborno;

iv. Fraudar licitações ou contratos administrativos por qualquer 
meio;

v. Usar outra pessoa para dissimular ou ocultar sua identidade 
e reais interesses visando a prática de atos ilícitos; e

vi. Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, 
entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação.

J O F E G E  N O S  C O N F O R M E S
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COMBATE A CORRUPÇÃO

3. É dever de todos os colaboradores, diretores, acionistas ou contratados 
que saibam de condutas inadequadas, casos de descumprimento das 
normas ora estabelecidas ou de infração à lei, relatar de forma sigilosa 
ou não, ao Canal Externo de Ética da JOFEGE para que tais relatos sejam 
analisados e apurados, garantindo-se ao denunciante a confidencia-
lidade e a não retaliação.

J O F E G E  N O S  C O N F O R M E S



GESTÃO
DA ÉTICA
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nos conformes
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GESTÃO DA ÉTICA

1. Os casos conflitantes com o disposto no presente Código de Ética ou 
que não sejam por ele contemplados serão resolvidos na forma desse 
item:

Disposições gerais 

i. Conselho de Administração: O Conselho de Administra-
ção também é responsável pela gestão ética e conduta 
da JOFEGE, tendo constituído a área de Compliance para 
desenvolver e executar o Programa de Ética e Integridade 
da JOFEGE;

ii. Área de Compliance: A área de Compliance é a responsável por 
definir e executar o Programa de Ética e Integridade no nível 
corporativo e, suportar as Unidades de Negócio na execução 
das ações de integridade e conformidade. São responsabili-
dades diretas do Compliance: A) Desenvolver o Programa de 
Integridade e Conformidade em nível estratégico; B) Executar 
e monitorar o cumprimento do Programa de Integridade e 
Conformidade no centro corporativo; C) Suportar e monitorar 
a execução do Programa das Unidades de Negócio.

J O F E G E  N O S  C O N F O R M E S
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iii. Comissão de Ética e Integridade (CEI): A Comissão de Ética 
e Integridade é formada por até 9 membros, atribuindo ao 
órgão as seguintes responsabilidades: (a) Suportar a atuação 
do Compliance; (b) Fornecendo subsídio necessário para a 
construção e maturação do Programa de Ética e Integridade 
da JOFEGE; (c) Avaliação e decisão sobre os descumprimen-
tos; (d) Análise e direcionamento dos casos não previstos no 
Código de Ética; (e) Revisão e atualização do Código de Ética; 
(f ) Garantia das adaptações nos procedimentos associados 
ao documento e viabilização das atividades de reforço de 
cultura de integridade e conformidade;

GESTÃO DA ÉTICA
J O F E G E  N O S  C O N F O R M E S

2. A área de Compliance é conduzida pelo Diretor de Compliance, a quem 
compete toda a estruturação, implementação e direção dos assuntos 
relativos à mesma, bem como, à execução deste Programa de Ética e 
Integridade, auxiliado pela equipe de pessoas que formar.

1. As disposições deste Código disciplinam a atuação dos colaboradores, 
diretores, acionistas e contratados de forma obrigatória;

2. O descumprimento deste Código de Ética implicará em sanções de 
acordo com a gravidade do fato, podendo ser aplicada advertência, 
suspensão ou rescisão contratual, assim como medidas previstas da 
Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, sem prejuízo às sanções 
impostas no âmbito penal, civil e administrativo;

Infrações ao Código de Ética
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GESTÃO DA ÉTICA
J O F E G E  N O S  C O N F O R M E S

3. Aos colaboradores, diretores, acionistas e membros do Conselho Admi-
nistrativo da JOFEGE, o descumprimento aos princípios previstos no 
Código de Ética trará ações disciplinares cabíveis, podendo acarretar, 
inclusive na demissão por justa causa.

4. Os sócios, gestores e empregados, no âmbito de suas funções na 
sociedade, que tiverem conhecimento de qualquer infração às con-
dutas descritas, deverão informar ao Diretor de Compliance e demais 
membros do Comitê de Ética e Integridade da organização sobre a 
ocorrência da infração para se instaure o Processo de Apuração de Falta 
Ética (PAFE), sob o rito previsto do Título V da Lei 8.112/90, respeitada a 
devida proporção da lei à seara privada. Ficam cominadas as seguintes 
penas, conforme as funções e/ou relacionamento com o Grupo JOFEGE:

(a) Advertência; (b) Suspensão de Atividades; (c) Exclusão, destituição 
ou demissão; (d) resilição contratual.

1. O presente Código de Ética poderá ser alternado mediante proposta 
pelo Compliance, Comissão de Ética e Integridade, Diretoria ou Con-
selho de Administração, sendo que em qualquer hipótese deverá ser 
aprovado formalmente pela Conselho de Administração da empresa. 

Atualização do Código



1. Os colaboradores, diretores e contratados da JOFEGE deverão comunicar 
as violações ao Código de Conduta Ética da JOFEGE, podendo utilizar um 
dos meios de comunicação conforme a seguir:

Canais de 
Comunicações

(11) 4780 6110

SEGUNDA A SEXTA DAS 8H ÀS 22H

0800 891 4636 ética.jofege@resguarda.com

www.resguarda.com/jofege

i. Contato Direto: O colaborador poderá, prioritariamente, contatar a sua super-
visão imediata sempre que entender que deva reportar algum fato que deva 
ser analisado pela Área de Compliance.

ii. Canal Externo: O colaborador poderá acessar diretamente o Canal de Ética 
operado por empresa terceirizada para relatos, em que poderá se identificar 
ou realizar contato sigiloso.

iii. Utilização dos Meios de Comunicação: Todos os casos reportados serão devida-
mente registrados, verificados e apurados. A JOFEGE compromete-se a manter 
o sigilo, no limite da lei, a identidade das pessoas que apresentarem relatos de 
desvios de conduta ou atos ilícitos. A JOFEGE, no limite da lei, garante expres-
samente a ausência de retaliação contra pessoa que, de boa-fé denunciar ou 
manifestar suspeita, dúvida ou preocupação relativas a possíveis violações a 
este Código de Ética

iv. Email do Compliance: A JOFEGE disponibiliza um canal de e-mail direto com o 
CCO para esclarecimento de dúvidas relacionadas os presente Código de Ética, 
corroborando com a ideia de transparência do presente Código.



Nome:

CPF:

Data:

Assinatura:

TERMO DE CIÊNCIA E COMPROMISSO

Declaro que li e entendi o Código de Conduta Ética da JOFEGE, 

bem como, estou ciente das regras nele contidas e assumo o com-

promisso de segui-las na realização das minhas atividades profis-

sionais, sob pena de sofrer suas medidas disciplinares, nos seus 

exatos termos, bem como, se o caso, ser responsabilizado civil e 

criminal, conforme prevista em lei. Declaro que, neste momen-

to, não estou em nenhuma situação que viole este Código que 

não conheço nenhuma circunstância que possa gerar qualquer 

conflito com as regras nele contidas. Declaro ser responsável por 

transmitir as regras do Código de Conduta Ética da JOFEGE aos 

colaboradores sob minha gestão e/ou convívio, bem como, agir 

sobre as situações de não conformidade com este Código.



www.jofege.com.br
/grupojofege

(11) 4534 9550  | (11) 97896 7246


