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Carta do presidente
Prover soluções digitais para o exercício da cidadania demanda que nós, da Data-
prev, trabalhemos com milhões de dados dos cidadãos brasileiros. Provemos a sus-
tentação tecnológica para implementação de importantes políticas públicas, mas 
não é suficiente fazê-lo de forma eficiente. Nosso propósito enquanto empresa 
estatal deve ser alcançado – dia a dia – de forma ética e íntegra.

Partindo desse ideal, este Código de Conduta Ética e Integridade é um verda-
deiro referencial para o comprometimento de todo o corpo funcional com um 
padrão de conduta elevado. Postura ética e comportamento correto para fazer o 
que precisa ser feito, rapidamente e com qualidade, contribui para o alcance da 
missão institucional da Empresa, para a materialização de seus valores organiza-
cionais, consolidando a confiança do cidadão no trabalho por nós desenvolvido.

A sustentabilidade de uma organização depende de uma forte cultura pautada 
por princípios e valores éticos. Isso é mais do que o cumprimento de normas, 
pois requer o engajamento de todos para que a ética realmente seja efetivada no 
cotidiano.  Este documento, elaborado e revisado com a participação dos empre-
gados e, por isso, representativo do interesse coletivo, mantém sua atualidade e 
consolida as expectativas da Dataprev quanto à conduta do seu corpo funcional.

O Código de Conduta Ética e Integridade da Dataprev está pautado em padrões 
elevados de conduta e de integridade que devem ser adotados em todas as rela-
ções, internas ou externas. Ele visa à defesa da dignidade humana, à proteção do 
interesse público e à promoção do bem comum. É mais do que alcançar os obje-
tivos; é sobre como alcançá-los. Todos nós somos 
responsáveis por cumprir e fazer cumprir este Código 
de Ética. Esse compromisso de todos é essencial para 
que a Dataprev siga cumprindo seu papel social com 
excelência, integridade, ética e transparência.

Gustavo Canuto
Presidente da Dataprev
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A responsabilidade social de uma empresa pública exige a incorpo-
ração às suas práti cas comerciais e organizacionais de princípios e 
valores éti cos essenciais ao cumprimento da missão insti tucional 
que lhe é confi ada pela sociedade. A éti ca é, pois, o elo histórico 
que une, de forma coerente, o discurso à ação.

O reconhecimento da probidade, da integridade corporati va e da 
lealdade como valores intrínsecos ao exercício das ati vidades pro-
fi ssional e organizacional é parte da contribuição da Dataprev com 
os compromissos supremos do Estado brasileiro, com a defesa da 
dignidade humana, a proteção ao interesse público e a promoção do 
bem comum. Esse comprometi mento da Empresa abrange também 
a garanti a da liberdade de expressão e de acesso à informação, o 
respeito às diferenças individuais e consequente eliminação de qual-
quer forma de discriminação. A Dataprev tem compromisso ainda 
com a proteção ao meio ambiente, a oti mização do trabalho e o 
combate ao desperdício dos recursos públicos.

Para que o documento seja tempesti vo e o mais coerente possí-
vel, é revisado periodicamente. Em 2019, a atualização contou 
com a parti cipação do corpo funcional por meio de enquete, pro-
cedimento que se repeti u em 2020 para a presente revisão. Além 
disso, todos os empregados da Dataprev passaram a registrar anu-
ência com o Código de Conduta Éti ca e Integridade por meio do 
formulário de atualização dos dados funcionais. As ações de trei-
namento e divulgação do documento são previstas no Programa 
de Conformidade e Integridade e no Plano Diretor de Integridade 
Corporati va (PDIC) da Dataprev.

Preâmbulo
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Nesse contexto, os preceitos éti cos e de integridade 
previstos neste Código são instrumentos para ope-
racionalização, estruturação e desenvolvimento do 
negócio da Empresa de forma a alcançar, de modo 
efeti vo, sua Missão, Visão, seus Princípios éti cos e 
Valores organizacionais. Por isso, esse conteúdo 
vem sendo constantemente abordado, envol-
vendo todo agente público direta ou indireta-
mente ligado à Dataprev, de modo a 
consolidar uma cultura voltada para a 
éti ca e para a integridade na Empresa.

Prover soluções digitais 
para o exercício da cidadania.

Ser referência para o cidadão e o 
Estado na prestação de serviços 
digitais para implementação de 
políti cas sociais.

Missão Visão
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Valores Éticos
I – Dignidade humana e respeito 
às pessoas: valorização da vida e afirma-
ção da cidadania, respeitando a integridade 
física e moral de todas as pessoas, as dife-
renças individuais, sociais e econômicas e 
a diversidade de grupos sociais, com igual-
dade, equidade e justiça;

II – Integridade: honestidade, morali-
dade e probidade na realização dos compro-
missos assumidos, repudiando toda forma de 
fraude e corrupção, com postura ativa diante 
de situações que não estejam de acordo com 
os princípios éticos assumidos;

III – Impessoalidade: prevalência do 
interesse público sobre os interesses parti-
culares, com objetividade e imparcialidade 
nas decisões, ações e no uso dos recursos 
da Empresa;

IV – Legalidade: respeito à legislação 
e às normas internas da empresa, visando à 
conformidade em toda a sua atuação; 

V – Profissionalismo: desempenho 
funcional íntegro, assíduo, eficiente, com 
responsabilidade e zelo, comprometido 
com a busca da excelência, a segurança da 
informação e o desenvolvimento da DATA-
PREV; e

VI – Transparência: visibilidade dos 
critérios que norteiam as decisões e as ações 
da Empresa, mediante comunicação clara, 
exata, ágil e acessível, observando os limites 
do direito à confiden-cialidade.

VII – Responsabilidade socioam-
biental: compromisso com o equilíbrio 
social e ambiental  por meio de uma postura 
ética e responsável em relação ao meio em 
que atua visando à sustentabilidade.
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Valores Organizacionais 
I – Integridade: agimos com transparência, ética, em 
conformidade com a legislação;

II – Segurança e privacidade dos dados: pre-
servamos e protegemos os dados que guardamos;

III – Comprometimento: assumimos nossas respon-
sabilidades para fazer o que precisa ser feito com qualidade;

IV – Colaboração: construímos juntos, pois o resul-
tado é de todos;

V – Orientação para resultados: buscamos entre-
gar os melhores resultados em tudo que fazemos; e

VI – Foco no cidadão e no cliente: a satisfação do 
cidadão e o atendimento ao cliente significam o nosso sucesso.
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Princípios Organizacionais 
I – Ter os princípios éticos como fundamentos 
das ações corporativas,

II – O reconhecimento da probidade, da integri-
dade corporativa, e da lealdade como valo-res 
intrínsecos ao exercício das atividades profissio-
nais e organizacionais, a garantia da liberdade de 
expressão e de acesso à informação,

III – O respeito às diferenças individuais e con-
sequente eliminação de qualquer forma de dis-
criminação, especialmente em função de etnia, 
nacionalidade, gênero, crença religi-osa, con-
vicção política, origem, classe social, linguagem, 
orientação sexual, idade ou capacidade física;

IV – A proteção ao meio ambiente, a otimização 
do trabalho, a cooperação para o desenvol-vi-
mento institucional e o combate ao desperdício 
dos recursos públicos; 

V – A defesa da dignidade humana, a prote-
ção ao interesse público e a promoção do bem 
comum; e

VI – Olhar as pessoas como confiáveis, sem per-
sonalismos, partindo da premissa que todas são 
capazes de terem condutas éticas e íntegras.
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Capítulo 1

Dos Objeti vos
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Art. 1º O Código de Ética e Integridade da Empresa de Tecnologia 
e Informações da Previdência – Dataprev S. A. tem por objetivos:

I – estabelecer os parâmetros que deverão orientar a 
conduta de todos os que, direta ou indiretamente, estão 
profissionalmente vinculados à Dataprev, em exercício 
ou não de cargo, função de confiança ou função gra-
tificada, de forma a conferir alto padrão de excelência 
em gestão ética ao relacionamento da Empresa com 
seu público interno, externo e com a sociedade;

II – firmar o compromisso com a legitimidade, legali-
dade, justiça, conveniência, oportunidade, transparên-
cia, respeito e honestidade;

III – direcionar atos, comportamentos e atitudes para 
a preservação e incentivo da conduta ética e da inte-
gridade nos serviços públicos;

IV – preservar a imagem e a reputação do agente 
público cuja conduta esteja de acordo com as normas 
éticas estabelecidas neste Código;

V – minimizar a possibilidade de conflito entre o inte-
resse privado e o dever funcional dos agentes públicos;

VI – dispor de mecanismos de consulta destinados a 
possibilitar o prévio e pronto esclarecimento de dúvidas 
quanto à conduta ética, bem como de registro de 
denúncias, especialmente sobre ética e integridade; e

VII – mitigar os riscos relacionados a desvios de 
conduta, fraude, corrupção, conflito de interesses, 
lavagem de dinheiro, terrorismo, atos de discrimina-
ção, violência laboral, abuso de poder, assédios moral 
e sexual.



Capítulo 2

Do Público-alvo
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Art. 2º O Código de Conduta Éti ca e de Integridade da Dataprev 
aplica-se a todo agente público e privado, direta ou indiretamente 
vinculado à Empresa, seja em regime de trabalho presencial ou tele-
trabalho.

§1º Para os efeitos deste Código, entende-se por agente público: 
conselheiros, presidente, diretores, os empregados efetivos, ad 
nutum e requisitados/cedidos, prepostos, estagiários e aprendizes.

§2º Para os efeitos deste Código, entende-se por agente privado: 
empregados de empresas contratadas e prestadores de serviços, 
e todo aquele que, por força de lei, contrato ou qualquer outro 
ato jurídico, preste serviço de natureza permanente, temporária ou 
excepcional, ainda que sem retribuição fi nanceira, direta ou indire-
tamente vinculado à Dataprev.



Capítulo 3

Dos Deveres 
e Compromissos
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Capítulo 3

Dos Deveres 
e Compromissos

Art. 3° É dever e compromisso do agente público atuar com éti ca, 
respeito e responsabilidade no senti do de promover a prevenção a 
qualquer forma de desvio de conduta, fraude ou corrupção, construir 
um ambiente de acolhimento e promoção da diversidade e da digni-
dade humana e garanti r uma atuação que consolide a boa imagem 
da empresa perante o público interno e externo. São deveres e com-
promissos indispensáveis ao exercício das ati vidades na Dataprev:

I - conduzir as relações interpessoais com base no res-
peito às diferenças individuais e à diversidade;

II -  manter comunicação e ati tudes compatí veis com 
o ambiente de trabalho; 

III - esti mular a cooperação, o debate de ideias e o 
trabalho em equipe;

IV - respeitar a opinião, a crença, a convicção políti co-
-parti dária nas relações interpessoais, assim como o 
direito à livre associação sindical;

V - coibir, não prati car, não ser conivente e denunciar 
qualquer práti ca que contrarie os princípios, valores e 
dispositi vos deste Código;

VI - combater qualquer práti ca degradante ou análoga 
ao trabalho escravo junto aos fornecedores, parceiros 
e benefi ciários patrocínios e doações;

VII - zelar pela legalidade e conformidade dos norma-
ti vos e procedimentos e pela preservação dos recursos 
e ati vos da Dataprev;

VIII - avaliar, miti gar e monitorar os impactos socioam-
bientais de sua ati vidade;
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IX - atuar com imparcialidade, impessoalidade  
e profissionalismo;

X - cumprir as normas e diretrizes de Segurança da 
Informação da Dataprev e da proteção de dados;

XI - usar as informações corporativas exclusivamente 
para o desempenho de suas funções e interesse  
da Dataprev;

XII - manter uma comunicação clara e transparente, 
observando os limites da confidencialidade garanti-
das por Lei.



Capítulo 4

Das Transgressões 
Éti cas
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Disposições Gerais
Art. 4º Considera-se desvio de conduta qualquer ação ou omissão 
que atente contra os valores éticos, os princípios da administração 
pública e a boa convivência, ou que possa comprometer a imagem 
institucional e a credibilidade da Empresa. Assim, são  transgressões 
éticas passíveis de sanção, além de outras não exemplificadas, as 
que, por ação ou omissão, conflitem com os princípios e valores 
previstos neste Código e na legislação vigente e nos normativos 
internos, ou que venham a configurar atos de corrupção, fraude, 
lavagem de dinheiro, apoio ao terrorismo, atos de discriminação, 
violência laboral, abuso de poder, assédios moral e sexual. 

Conduta profissional
Art. 5º A conduta profissional não deve ser considerada apenas 
pelas entregas realizadas pelo empregado, mas pelo cumprimento 
das atribuições visando ao bem comum e ao interesse da empresa, 
pelos valores que regem as relações estabelecidas, pela responsa-
bilidade para com o uso dos recursos e efetividade dos processos. 
Desse modo, são exemplos de transgressões éticas que comprome-
tem diretamente a conduta profissional: 

I - fazer uso inadequado e antieconômico dos recursos 
materiais, técnicos e financeiros da Empresa;

II - impedir ou dificultar a apuração de irregularidades 
cometidas na Empresa;

III - envolver-se, direta ou indiretamente, em atividades 
suspeitas, duvidosas ou que atentem contra os valores 
éticos e que, de qualquer forma, possam macular a 
imagem pública da Dataprev;
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IV - manifestar-se pelos meios de comunicação, em 
nome da Dataprev, sem autorização expressa;

V - adulterar, suprimir, divulgar, ou omitir documen-
tos oficiais, mesmo que eventualmente endereçados 
e entregues de forma equivocada ao agente público. 

VI – ser conivente, ainda que por solidariedade, com 
erro ou infração a este Código ou ao Código de 
Conduta de sua profissão; 

VII – deixar de cumprir ou de fazer cumprir os norma-
tivos da Empresa.

Relações interpessoais
Art. 6º Todas as relações interpessoais, presenciais ou a distân-
cia, mantidas no âmbito da Dataprev, seja com público interno ou 
externo, devem ser pautadas pelo respeito, pelos princípios e valores 
que regem este Código. São exemplos de comportamentos que 
caracterizam transgressões éticas: 

I - difamar a honra ou o desempenho funcional de 
outro agente público ou opinar publicamente sobre 
o mérito de questão submetida a sua apreciação ou 
decisão, seja individual ou em órgão colegiado, salvo 
nos casos previstos em normas específicas;

II - prejudicar a reputação de outro agente público ou 
de cidadão que dependa de sua atividade, por meio 
de julgamento preconceituoso de qualquer natureza, 
falso testemunho, informação inverídica ou não fun-
damentada, ou argumento falacioso;
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III - praticar qualquer tipo de discriminação, especial-
mente em função de etnia, nacionalidade, naturalidade, 
gênero, crença religiosa, convicção política, origem, 
classe social, idade ou capacidade física;

IV - referir-se de modo depreciativo a autoridades, 
colegas de trabalho, agentes públicos ou pessoas que 
se relacionem direta ou indiretamente com a Dataprev; 

V - manter relacionamento de foro íntimo entre 
agentes públicos que possuam subordinação hierár-
quica direta, de modo a comprometer a impessoali-
dade no desenvolvimento da gestão e dos trabalhos 
na Dataprev.

Informações privilegiadas
Art. 7º Para este Código, considera-se informação privilegiada 
aquela que diz respeito a assuntos sigilosos, ou que estiver sob 
a tutela da Dataprev ou, ainda, aquela relevante ao processo de 
decisão no âmbito do Poder Executivo Federal, que tenha repercus-
são econômica ou financeira e que não seja de amplo conhecimento 
público. São exemplos de uso indevido de informações privilegiadas:

I - utilizar ou repassar informações de que tenha conhe-
cimento em decorrência do cargo ou atividade exercida, 
para influenciar decisões que venham a favorecer interesse 
próprio ou de terceiros, ou que possam trazer prejuízos à 
imagem da Dataprev;

II - utilizar ou permitir que terceiros utilizem informa-
ções, tecnologias ou conhecimento de domínio e pro-
priedade de órgão da estrutura dos clientes da Dataprev, 
sem expressa autorização do respectivo proprietário;
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III - prestar informações ou comentar assuntos internos 
que possam vir a antecipar decisão da Empresa ou a 
propiciar situação de privilégio para quem as solicite, 
ou que se refiram a interesse de terceiro;

IV - praticar atos de gestão de bens privados com base 
em informação privilegiada;

V - divulgar documento de caráter sigiloso sem auto-
rização da autoridade competente;

VI - utilizar ou manipular indevidamente dados de segu-
rado ou cidadão;

VII - deixar de agir ao ter conhecimento de vazamento 
de dados ou informações da Empresa;

VIII - não cumprir com as normas de segurança esta-
belecidos por normativos da Dataprev.

Nepotismo
Art. 8º O nepotismo é a ocorrência do uso indevido e 
ilícito da posição do agente público para nomear, con-
tratar ou favorecer um ou mais parentes, contrariando, 
assim, os princípios da impessoalidade, moralidade e 
igualdade. São exemplos de nepotismo:

I - promover, sugerir ou induzir a contratação ou promo-
ção de cônjuge, companheiro ou parentes, consanguí-
neos ou afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro 
grau, por si ou por intermédio de outro agente público;
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II - manter sob sua chefia imediata, em função de con-
fiança ou gratificada, cônjuge, companheiro ou paren-
tes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, 
até o terceiro grau.

§1º As vedações deste artigo também se aplicam nas situações de 
nepotismo cruzado, qual seja, um ocupante de cargo na Empresa 
nomear para cargo de função de confiança parente de outro deten-
tor de cargo de chefia, e vice-versa.

§2º Fica vedada a contratação, sem licitação, de pessoas jurídicas 
nas quais haja administrador ou sócio que tenha poder de direção 
e, concomitantemente, seja familiar de detentor de função de con-
fiança que atue na área responsável pela demanda ou contratação, 
ou de autoridade a ele hierarquicamente superior.

Conflito de Interesse
Art. 9º Ocorre conflito de interesse quando há confronto entre 
interesses públicos e privados, que possa comprometer o interesse 
coletivo ou influenciar, de maneira imprópria, o desempenho da 
função pública (art. 3º, Lei n. 12.813/13). Ocorre, também, quando 
existem interesses secundários de uma pessoa que esteja envol-
vida em uma decisão de interesse da Dataprev. Entre os interesses 
secundários, incluem-se não apenas ganhos financeiros da própria 
pessoa ou de pessoas a ela relacionadas, mas também potenciais 
vantagens de outra natureza. O conflito existe independentemente 
da influência efetiva do interesse secundário sobre a decisão final, 
sendo, uma situação anterior à decisão. Pode ocorrer no exercício do 
emprego ou função, ou após tal exercício no âmbito da Dataprev. São 
exemplos de conflito de interesse durante o exercício da atividade:
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I – prestar serviços de qualquer espécie para empresas 
contratadas, fornecedoras, prestadoras de serviços ou que 
tenham interesse em resultado de processo licitatório;

II – defender, favorecer ou preservar interesses de 
pessoas, clientes, instituições financeiras, fornecedores, 
entidades ou outras empresas em detrimento dos inte-
resses da Dataprev;

III – manter-se no exercício de função de confiança 
ou função gratificada quando houver dissonância ou 
conflito com as diretrizes e orientações estratégicas 
da Empresa;

IV – condicionar a contratação de empresa, a presta-
ção de serviço ou a aquisição de material ou produto 
à admissão de qualquer profissional indicado por qual-
quer pessoa;

V – manter relações comerciais particulares com for-
necedores ou com empresas que, por si ou por outrem, 
tenham interesse ou participação direta ou indireta em 
negócios ou atividades da DATAPREV, salvo na estrita 
qualidade de consumidor do produto ou serviço;

VI – divulgar ou fazer uso de informação privilegiada, 
em proveito próprio ou de terceiros, obtida em razão 
das atividades exercidas;

VII – exercer atividade que implique a prestação de 
serviços ou a manutenção de relação de negócio 
com pessoa física ou jurídica que tenha interesse em 
decisão do agente público ou de colegiado do qual 
este participe;
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VIII – exercer, direta ou indiretamente, atividade que, 
em razão da sua natureza, seja incompatível com as 
atribuições do cargo ou emprego, considerando-se 
como tal, inclusive, a atividade desenvolvida em áreas 
ou matérias correlatas;

IX – atuar, ainda que informalmente, como procurador, 
consultor, assessor ou intermediário de interesses priva-
dos nos órgãos ou entidades da administração pública 
direta ou indireta de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

X – praticar ato em benefício de interesse de pessoa 
jurídica de que participe o agente público ou seu 
cônjuge, companheiro ou parentes, consanguíneos ou 
afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, e 
que possa ser por ele beneficiada ou influir em seus 
atos de gestão;

XI – receber presente de quem tenha interesse em 
decisão do agente público ou de colegiado do qual 
este participe fora dos limites e condições estabeleci-
dos em regulamento;

XII – prestar serviços, ainda que eventuais, a empresa 
cuja atividade seja controlada, fiscalizada ou regulada 
pela Dataprev;

XIII – utilizar-se de agente público subordinado ou de 
empresa contratada pela Dataprev para atendimento 
a interesse particular, próprio ou de terceiros;

XIV – solicitar, sugerir, insinuar, intermediar, oferecer 
ou aceitar, direta ou indiretamente, qualquer tipo de 
ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação 
ou vantagem pessoal, de qualquer espécie, para si ou 
para terceiros, bem como propor ou obter troca de 
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favores que possam dar origem a compromisso que 
venha a influenciar decisões da Dataprev;

XV – defender, favorecer ou preservar interesses de 
pessoas, clientes, instituições financeiras, fornecedo-
res, entidades ou outras empresas em detrimento dos 
interesses da Dataprev;

XVI – invocar apoio político-partidário ou de orga-
nização política ou sindical, no desempenho de suas 
funções profissionais, com o objetivo de influir ou tentar 
influir, de forma contrária ao interesse público, em deci-
sões da Empresa;

XVII – usar indevidamente sua posição na Empresa, 
apropriar-se de oportunidades de negócios corporati-
vos, usar ilegal ou indevidamente informações confi-
denciais, privilegiadas ou proprietárias para benefício 
pessoal, ou benefício de membros de sua família ou 
de terceiros;

XVIII – estar envolvido, direta ou indiretamente, ou 
influenciar nas contratações, nas quais haja um inte-
resse financeiro direto ou indireto, ou que empregam 
parentes próximos ou amigos próximos em cargos com 
poder de decisão;

XIX – conceder, sem aprovação, um contrato a um 
parente próximo ou a uma empresa controlada por um 
parente próximo ou amigo próximo;

XX – firmar contratos de compra de produtos ou pres-
tação de serviços fora do processo formal previsto no 
Manual de Compras, Contratações e Gestão de Con-
tratos da Empresa e Lei das Estatais;
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XXI – solicitar cortesias ou contribuições a clientes e 
fornecedores; 

XXII – receber presente de clientes, prestadores de 
serviço ou qualquer terceiro que possa ser beneficiado 
por serviço prestado ou decisão do colegiado em que 
o colaborador participe;

§1º Após o exercício do cargo ou emprego no âmbito da DATAPREV, 
considera-se, ainda, conflito de interesse:

a) a qualquer tempo, divulgar ou fazer uso de infor-
mação privilegiada obtida em razão das atividades 
exercidas; e

b) aos ocupantes de cargos da Alta Administração da 
Empresa, durante o período de 6 (seis) meses, contado 
da data da dispensa, desligamento ou demissão, salvo 
quando expressamente autorizado, conforme o caso, 
pela Comissão de Ética Pública ou pelo órgão de con-
trole interno do Governo Federal:

i. prestar, direta ou indiretamente, qualquer tipo de 
serviço a pessoa física ou jurídica com quem tenha 
estabelecido relacionamento relevante em razão do 
exercício do cargo ou emprego;

ii. aceitar cargo de administrador ou estabelecer vínculo 
profissional com pessoa física ou jurídica que desem-
penhe atividade relacionada à área de competência do 
cargo ou emprego ocupado;

iii. celebrar com órgãos ou entidades do Poder Execu-
tivo Federal contratos de serviço, consultoria, asses-
soramento ou atividades similares, vinculados, ainda 
que indiretamente, ao órgão ou entidade em que tenha 
ocupado o cargo ou emprego; ou
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iv. intervir, direta ou indiretamente, em favor de inte-
resse privado perante órgão ou entidade em que haja 
ocupado cargo ou emprego ou com o qual tenha esta-
belecido relacionamento relevante em razão do exer-
cício do cargo ou emprego.

§2º Em caso de transgressão de que trata este artigo, a autoridade res-
ponsável deverá adotar todas as medidas administrativas, contratuais 
e legais para viabilizar, quando necessário, a suspensão do contrato 
e eventual retenção de pagamento, uma vez comprovada a conduta.

§3° O empregado para prevenir possíveis conflitos de interesses e res-
guardar informações privilegiadas deve consultar e pedir autorização 
para exercer atividade privada, consultando a Comissão de Ética ou 
utilizando o SeCI - Sistema Eletrônico de Prevenção de Conflitos de 
Interesses.

Participação em eventos e atividades 
custeadas por terceiros, brindes  
e presentes
Art. 10º É vedado o recebimento de  presentes ou qualquer tipo 
de oferta em troca de favores decorrentes do exercício da função 
pública. São, ainda, transgressões éticas passíveis de sanção, as ino-
bservâncias das diretrizes previstas neste artigo acerca da partici-
pação em eventos e atividades custeadas por terceiros:

I – as despesas relacionadas à participação de agente 
público em eventos que guardem correlação com as atri-
buições de seu cargo, emprego ou função, promovidos 
por instituição privada, tais como seminários, congres-
sos, visitas e reuniões técnicas, no Brasil ou no exterior, 
deverão ser custeadas pela Dataprev;
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II – quando o assunto a ser tratado estiver relacio-
nado com suas funções institucionais, o agente público 
poderá aceitar convites para eventos não exclusivos, 
custeados por terceiros, desde que as atividades não 
envolvam itens considerados de luxo, bens excessi-
vamente caros, e que informe ao seu superior hierár-
quico, diretamente ou por meio dos canais adequados 
no âmbito da Dataprev.

§1º É vedado ao agente público aceitar convites ou ingressos para 

a) os casos em que o agente público se encontre no 
exercício de representação institucional, hipóteses 
em que fica vedada a transferência dos convites ou 
ingressos a terceiros alheios à instituição;

b) os convites ou ingressos originários de promoções 
ou sorteios de acesso público, ou de relação consu-
merista privada, sem vinculação, em qualquer caso, 
com a condição de agente público do aceitante;

c) os convites ou ingressos ofertados em razão de 
laços de parentesco ou amizade, sem vinculação com 
a condição de agente público, e desde que o seu custo 
seja arcado pela própria pessoa física ofertante;

d) os convites ou ingressos distribuídos por órgão ou 
entidade pública de qualquer esfera de poder, desde 
que observado limite de valor fixado pela Comissão 
de Ética Pública.

§2º O convite para a participação em eventos custeados por ins-
tituição privada deverá ser encaminhado ao Presidente da Data-
prev, ou autoridade por ele designada, que indicará, em caso de 
aceitação, o representante adequado, tendo em vista a natureza 
e os assuntos a serem tratados no evento.
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§3º Casos não contemplados neste artigo e dúvidas sobre a acei-
tação de presentes, propostas e ofertas de eventos deverão ser 
submetidas, por meio de consulta, à Comissão de Ética da Data-
prev, para análise e orientação.

§4º Excepcionalmente, e desde que o interesse institucional seja 
definido pela Diretoria Executiva da Dataprev na participação em 
determinado evento, a cobertura eventual dos custos de partici-
pação de que trata este artigo poderá ser custeado pelo promotor 
do evento, na estrita hipótese de expressa previsão em contrato 
de prestação de serviço entre a Dataprev e a empresa privada de 
que custos dessa natureza são cobertos pelo referido fornecedor.

§5º Na hipótese de inviabilidade da recusa ou da devolução ime-
diata do presente recebido, o agente público deverá entregá-lo ao 
órgão responsável por patrimônio, a qual adotará as providências 
cabíveis quanto à sua destinação, bem como a situação deverá ser 
informada à Comissão de Ética.

§6º É permitida a aceitação de brindes, assim entendidos aqueles 
de baixo valor econômico, distribuídos de forma generalizada, como 
cortesia, propaganda ou divulgação habitual e, portanto, sem des-
tinação a agraciar exclusivamente uma determinada autoridade. 

I. É considerado de baixo valor o bem de valor comercial 
menor do que um por cento do teto remuneratório pre-
visto no inciso XI do caput do art. 37 da Constituição. 

§7º Considera-se hospitalidade quaisquer deslocamentos aéreos, 
marítimos e/ou terrestres, hospedagens, alimentação e receptivos, 
relacionados ou não a eventos de entretenimento. A hospitalidade 
de caráter de turismo é considerada presente. 
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§8º Considera-se presente objeto ou serviço de uso ou consumo 
pessoal que possui valor comercial e que não configure brinde, 
recebido em função do cargo que a pessoa ocupa ou da atividade 
que exerce. O presente não possui nenhuma relação direta com 
o negócio da empresa que o está ofertando, nem possui qualquer 
identificação visual relacionada a esta empresa. 

Conduta nas redes sociais 
Art. 11º São transgressões éticas dos empregados e gestores da 
Dataprev no uso de redes sociais:

I – desrespeito aos princípios e valores éticos e profis-
sionais no acesso, divulgação e compartilhamento de 
conteúdo e documentos internos, na forma de trata-
mento às pessoas e no uso de vocabulário ou conteúdo 
inadequados;

II – divulgação de notícias falsas, conhecidas como 
fake news, pejorativas, pornográficas, discriminató-
rias, de incentivo ao trabalho escravo ou infantil, ou 
que infrinjam os princípios e valores éticos elencados 
nesse Código sobre empregados, pessoas públicas, 
terceiros ou demais agentes públicos;

III – Utilizar o nome da Empresa de forma que possa 
causar prejuízos à imagem da Dataprev;

§1º A imagem, o logotipo ou qualquer símbolo institucional da 
Dataprev não devem ser utilizados em sites, blogs ou perfis sociais 
não oficiais.

§2º É dever de todos zelar pela comunicação estabelecida em 
mídias sociais, na qualidade de empregado ou como cidadão.
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§3º Os grupos de trabalho nas redes sociais devem observar as 
regras de segurança da informação, conforme a Política de Segu-
rança da Informação e Comunicações – POSIC vigente, respeitar 
a jornada de trabalho dos membros do grupo e se ater a conteúdo 
referente às atividades, podendo o administrador e os respectivos 
participantes ser responsabilizados nos casos de transgressão aos 
preceitos deste Código.

Lavagem de dinheiro e apoio 
ao terrorismo 
Art. 12º Ocorrerá transgressão ética quando o agente público:

I – facilitar ou proporcionar, direta ou indiretamente, 
a ocorrência de lavagem de dinheiro ou financia-
mento de terrorismo em dissonância com a legisla-
ção nacional, com a internacional e com as legislações 
de alcance transnacional; 

II – não adotar medidas de caráter restritivo quanto à 
realização de negócios e à manutenção de relaciona-
mento negocial com clientes, fornecedores e parceiros 
quando as circunstâncias revelarem indícios de envolvi-
mento em atos ligados à lavagem de dinheiro ou finan-
ciamento de terrorismo, observada a legislação vigente. 
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Assédio 
Art. 13º É considerado transgressão éti ca qualquer ti po de assédio, 
sendo este caracterizado pelo comportamento que incomoda, cons-
trange ou gera imposição ou ameaça na relação de trabalho, cau-
sando ou não, danos existenciais no agente público, sejam eles 
prati cados nos regimes presenciais ou em teletrabalho, nas moda-
lidades a seguir exemplifi cadas:

I – assédio moral, verti cal ou horizontal, é a exposição 
de alguém a situações humilhantes e constrangedoras, 
de forma repeti ti va durante a jornada de trabalho e 
no exercício de suas atribuições;

II – o assédio sexual, verti cal ou horizontal, é caracte-
rizado quando há coerção ou ameaça prati cado pelo 
agente público em relação a outro para obter favores 
de natureza sexual.



Capítulo 5

Das Relações 
com Terceiros 

e Comunidade
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Art. 14º A Dataprev pauta suas relações com terceiros e com a 
comunidade pela éti ca e integridade, apoiando iniciati vas de desen-
volvimento sustentável. Os vínculos estabelecidos com as comuni-
dades devem respeitar seus valores culturais, sendo reconhecida a 
necessidade de retribuir parcela do valor agregado do negócio da 
Dataprev à comunidade

Art. 15º A Dataprev adota a responsabilidade socioambiental em 
toda a sua atuação e defi ne como fundamental que seus parceiros 
de negócios observem, no mínimo, os seguintes preceitos: 

I – que suas práti cas de negócios sejam baseadas em 
princípios éti cos, aderentes às leis anti corrupção, garan-
ti ndo a concorrência leal e com sustentabilidade;

II – que seja repudiado o trabalho infanti l ou o trabalho 
análogo ao escravo; e 

III – que se cumpra a legislação vigente.



Capítulo 6

Da Comissão de 
Ética da Dataprev
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Art. 16º A Comissão de Ética é composta por empregados do 
quadro efeti vo da Dataprev, sendo três ti tulares e três suplentes, de 
ilibada reputação e com conhecimento em gestão da éti ca, desig-
nados por ato da presidência da Empresa, que indicará, dentre eles, 
aquele a quem será designada a Presidência da Comissão de Éti ca.

Art. 17º A Comissão de Éti ca da Dataprev tem competência para 
cumprir e fazer cumprir, de forma autônoma e independente, os 
princípios e normas estabelecidos no Código de Conduta Éti ca e 
Integridade da Dataprev e, subsidiariamente, nos Códigos de Éti cas 
ou de Condutas do Poder Executivo Federal, sob orientação da 
Comissão de Éti ca Pública e em conformidade com o disposto em 
regimento próprio, realizando monitoramentos periódicos.

Parágrafo único. A Comissão de Éti ca da Dataprev possui a atribui-
ção de orientar e aconselhar sobre a conduta éti ca profi ssional do 
agente público, bem como de se posicionar previamente sobre con-
sultas relacionadas a eventuais confl itos de interesse.

Art. 18º A Comissão de Éti ca da Dataprev possui competência 
para aplicar sanção de censura e celebrar acordos de conduta éti ca, 
devendo comunicar ao órgão responsável pela corregedoria da Data-
prev os casos que requeiram apuração de eventual falha disciplinar 
que possa implicar sanções ou penalidades trabalhistas.

Art. 19º  A Comissão de Éti ca da Dataprev tem o dever de enca-
minhar para a Comissão de Éti ca Pública as denúncias em matéria 
de éti ca referentes à Alta Administração imediatamente após a 
sua ciência, não cabendo a ela análise, apuração ou investi gação 
da denúncia.



Capítulo 7

Dos Canais 
de Denúncia
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Art. 20º As denúncias, internas ou externas, relativas ao descum-
primento do presente Código de Conduta Ética e de Integridade e 
das demais normas internas de ética, administrativa, disciplinar e 
obrigacionais de qualquer natureza, referentes à Empresa, devem 
ser efetivadas por meio do Sistema de Ouvidorias do Poder Execu-
tivo Federal, conhecido como Fala.BR, amplamente divulgado nos 
canais de comunicação institucionais.

§1º As denúncias também podem ser realizadas junto à Comissão 
de Ética através do e-mail etica.dataprev@dataprev.gov.br, à chefia 
imediata ou de forma presencial junto ao órgão responsável pela 
ouvidoria na Empresa, que terão a obrigação funcional de registro 
das denúncias no sistema Fala.BR.

§2º Todas as denúncias devem ser comunicadas à Ouvidoria da 
Dataprev, preferencialmente por meio do Sistema de Ouvidorias 
do Poder Executivo Federal, conhecido como Fala.BR.

Art. 21º Denúncias, internas ou externas, relacionadas a irregu-
laridades ou ilegalidades podem ser realizadas junto ao Tribunal de 
Contas da União.

Art. 22º É incentivado que os denunciantes se identifiquem ao 
fazer uma denúncia, pois torna a investigação mais eficiente. 

Parágrafo único. É possível fazer uma denúncia anônima de forma 
segura, em que a identidade do denunciante não precisa ser infor-
mada. No entanto, nestes casos, o sistema Fala.BR não permite o 
acompanhamento da denúncia.

Art. 23º As denúncias devem ser acompanhadas do maior número 
possível de informações sobre o fato relatado como, por exemplo, 
pessoas envolvidas, como e quando a ação aconteceu, testemunhas, 
documentos, e-mails, mensagens. 

Parágrafo único. O denunciante poderá ser contatado para esclareci-
mento de quaisquer dúvidas que possam surgir durante a investigação.
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Dos mecanismos de proteção  
e/ou anonimato 
Art. 24º A Dataprev adota mecanismos de proteção e/ou ano-
nimato que impedem qualquer espécie de retaliação à pessoa de 
boa-fé que utilizar o canal de denúncia.

§1º A pessoa que utilizar o canal de denúncia poderá solicitar meca-
nismos de proteção no próprio sistema, quanto à sua identidade, 
bem como para proteção contra atos de gestão, tais como: demissão 
sem justa causa, retirada de benefícios diretos ou indiretos, negativa 
de acesso a treinamentos, alteração unilateral de local de trabalho, 
dentre outras, devendo utilizar os Canais de Denúncia para tanto.

§2º A Dataprev poderá, unilateralmente, decidir por implementar 
os aludidos mecanismos de proteção.

§3º A Dataprev, quando necessário, deverá buscar apoio em órgão 
públicos, a exemplo do Ministério da Justiça e do Ministério Público, 
para efetivação dos mecanismos de proteção à denúncia que envol-
vam, especialmente, corrupção e fraude.

§4º A proteção contra a retaliação não afasta eventual responsabi-
lidade, a exemplo da trabalhista, ética, civil ou penal, da pessoa que 
utilizar o canal de denúncia de forma ilícita.

Da proibição de retaliação  
ao denunciante
Art. 25º É vedada a exposição, perseguição, destituição de cargo ou 
qualquer outra medida constrangedora ao denunciante, que decorra 
do exercício de oferecimento de denúncia, sujeitando o infrator, 
detentor de função de confiança ou posição hierárquica, às sanções 
do regime disciplinar da Empresa e às sanções deste Código.
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Art. 26º A Dataprev se compromete a proteger de retaliação qual-
quer pessoa que, agindo de boa-fé, tenha feito uma denúncia ou 
esteja ajudando em uma investi gação. A constatação de atos de 
retaliação também deve ser denunciada e uma vez comprovada 
ensejará aplicação de Medidas Disciplinares.

§1º Pessoas que acreditem ter sido víti mas de qualquer forma de 
retaliação ou ti verem dúvidas sobre isso, devem reportá-las à Comis-
são de Éti ca, ao órgão responsável pela integridade e conformidade 
ou fazer uma denúncia. Toda denúncia que envolva retaliação a 
denunciantes será analisada e investi gada.

§2º São exemplos de retaliação, a serem analisados caso a caso:

a) envio de mensagens com conteúdo que confi gu-
ram assédio;

b) redução, não fundamentada, de responsabilidades;

c) realocação ou transferência de forma repenti na e 
sem razão aparente.

d) exclusão do denunciante de reuniões de negócios;

e) falta de comunicação essencial ao desenvolvimento 
das ati vidades profi ssionais;

f) ignorar a opinião profi ssional do denunciante;

g) exclusão de eventos sociais durante ou fora do 
horário de trabalho.



Capítulo 8

Das Sanções
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Art. 27º As transgressões éticas são passíveis de aplicação de 
censura pela Comissão de Ética. 

Art. 28º As transgressões de conduta são passíveis de aplicação 
de advertência, suspensão e demissão por justa causa pelo órgão 
responsável pela corregedoria ou de advertência e suspensão pelo 
gestor imediato conforme o caso e observadas as normas internas 
aplicáveis e os princípios do contraditório, ampla defesa e propor-
cionalidade.

Art. 29º A observância das disposições deste Código não exclui 
os demais deveres e proibições funcionais previstos nas normas de 
regime disciplinar e outras normas internas, que deverão ser estri-
tamente observadas, sob pena das medidas disciplinares cabíveis.



Capítulo 8

Das Disposições
Finais
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Art. 30º A Dataprev deverá realizar treinamento periódico, no mínimo 
anual, sobre este Código de Conduta Ética e de Integridade, sobre a 
Política de Conformidade e Integridade; e sobre a Política de Gestão de 
Riscos aos agentes públicos, aos conselheiros, presidente e diretores.

Art. 31º O Código de Conduta Ética e de Integridade será revisado 
anualmente, ou em intervalos não superiores a dois anos, ou quando 
mudanças significativas ocorrerem, para assegurar a sua contínua 
pertinência, adequação e eficácia.

Parágrafo único. A Comissão de Ética é responsável por apresentar 
propostas de alteração do presente Código para avaliação e aprova-
ção do Conselho de Administração da Dataprev.

Art. 32º Integram o presente Código de Conduta Ética e Integridade o 
Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Execu-
tivo Federal, Código de Conduta da Alta Administração Federal, a Lei nº 
12.846/2013 (Lei Anticorrupção), a Lei nº. 12.813/2013 (Conflito de inte-
resses) e a Resolução nº 10, de 29 de setembro de 2008 da Comissão de 
Ética Pública, sendo suas regras aplicadas, especialmente, aos membros da 
Diretoria-Executiva e dos Conselhos de Administração e Fiscal da Dataprev.

Parágrafo único. Consideram-se referências para a aplicação deste Código 
a Lei nº 13.460/2017, e o Decreto nº 9.492, de 5 de setembro de 2018, 
ambos sobre o Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo federal.

Art. 33º A Dataprev agirá com ética, integridade e civilidade nas 
relações com a concorrência, conduzindo eventuais trocas de infor-
mações de maneira lícita, transparente e fidedigna, preservando os 
princípios do sigilo comercial e os interesses da Empresa.

Art. 34º À Comissão de Ética da Dataprev e ao órgão responsável 
pela integridade e conformidade compete dirimir questões omissas 
não previstas neste Código de Conduta Ética e Integridade.

Art. 35º O presente Código de Conduta Ética e Integridade entrará em 
vigor a partir da sua aprovação e terá vigência por prazo indeterminado
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