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RESOLUÇÃO CD N° 01/2013 
 
 
 

Assunto: Co digo de E tica e Conduta da RJPREV. 

Fundamentação Legal: Art. 17 da Lei n° 6243, de 21 de maio de 2012. 

 

 

O Conselho Deliberativo da Fundaça o de Previde ncia Complementar do Estado do 

Rio de Janeiro –RJPREV,  no uso das atribuiço es previstas no inciso XXI do art. 30 do 

Estatuto, aprovado pelo Decreto n° 43658, de 03.07.2012, bem como no art. 17 da Lei n° 

6243, de 21.05.2012, em reunia o realizada em 27 de maio de 2013, resolve aprovar o 

Co digo de E tica e Conduta, nos termos seguintes: 

 

CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA 

 

 

CAPÍTULO I – DA ABRANGÊNCIA 

Artigo 1º - Este Co digo de E tica e Conduta da Fundaça o de Previde ncia Complementar do 

Estado do Rio de Janeiro – RJPREV aplica-se aos membros dos o rga os colegiados, 

dirigentes, integrantes do seu quadro funcional e estagia rios, bem como aos seus 

colaboradores externos e profissionais contratados, seja diretamente ou atrave s de 

pessoas jurí dicas, sendo todos de agora em diante denominados COLABORADORES da 

RJPREV. 

§ 1° - Os padro es e ticos de conduta, de atitudes e de comportamento, bem como os 

valores morais e princí pios definidos neste Co digo devem ser observados pelos 

COLABORADORES da RJPREV. 

§ 2° - A inobserva ncia do contido neste Co digo de E tica e Conduta pelos integrantes do 

quadro funcional da RJPREV caracteriza infraça o funcional. 
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CAPÍTULO II – DOS OBJETIVOS  

Artigo 2º - O Co digo de E tica e Conduta da RJPREV tem como objetivos: 

I. definir princí pios ba sicos sobre a conduta em nego cios e operaço es, dando 

transpare ncia a  conduça o das atividades da RJPREV e definindo padro es de conduta 

e tica para a gesta o de seu patrimo nio; 

II. estabelecer e divulgar os valores e princí pios que devera o ser adotados para alcançar 

a visa o e missa o da RJPREV; 

III. dispor sobre os padro es e ticos de conduta, atitudes e comportamentos a serem 

observados por todos os COLABORADORES da RJPREV, de forma a dar transpare ncia 

a  conduça o de suas atividades;  

IV. evitar situaço es que possam ocasionar conflitos de interesse e definir as regras 

necessa rias a  soluça o dos mesmos; 

V. parametrizar os deveres essenciais e as condutas esperadas dos COLABORADORES da 

RJPREV, abrangendo questo es como o cumprimento de regras de convive ncia no 

ambiente de trabalho, sem distinça o de hierarquia, a reas ou funço es exercidas, a 

transpare ncia das operaço es em geral da organizaça o, a segurança das atividades dos 

profissionais envolvidos, a segurança e o sigilo das informaço es que devam ser 

protegidas pela confidencialidade; e 

VI. preservar e agregar valor a  imagem e a  reputaça o da RJPREV. 

 

CAPÍTULO III – DA MISSÃO 

Artigo 3º - A RJPREV tem como missa o instituir, administrar e executar planos de 

benefí cios de previde ncia complementar, de forma responsa vel, transparente e eficaz, 

visando contribuir para a qualidade de vida dos participantes, assistidos e beneficia rios, 

por meio da excele ncia dos serviços prestados. 

 

CAPÍTULO IV – DA VISÃO 

Artigo 4º - A RJPREV tem como visa o ser refere ncia no segmento de fundos de pensa o 

pela excele ncia na gesta o previdencia ria, por meio das melhores pra ticas de governança, 
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transpare ncia e qualidade no atendimento aos seus participantes, assistidos, beneficia rios 

e patrocinadores. 

 

CAPÍTULO V – DOS VALORES 

Artigo 5º - As atividades da RJPREV sera o realizadas sempre visando o cumprimento de 

sua missa o, considerando sua funça o social, devendo a conduta de seus COLABORADORES 

ser orientada por padro es e ticos que preservem os seguintes valores: 

I. Compromisso com a Excele ncia; 

II. Transpare ncia; 

III. Integridade, Honestidade e Lealdade; 

IV. Equidade; 

V. Responsabilidade; e 

VI. Respeito. 

 

CAPÍTULO VI – DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS 

Artigo 6º - Os COLABORADORES da RJPREV devem observar e fazer com que sejam 

observados os seguintes princí pios ba sicos: 

I. respeito a s leis do paí s e a s normas que regem as atividades do setor e da Fundaça o, 

assim como as regras internas da RJPREV, tais como seu Estatuto, Regimentos 

Internos e demais normativos especí ficos; 

II. respeito a  individualidade, a  dignidade e a  integridade das pessoas;  

III. equidade na preservaça o da individualidade e privacidade, na o admitindo a pra tica 

de quaisquer atos discriminato rios, tais como por origem, condiça o social, posiça o 

hiera rquica, grau de escolaridade, religia o, crença, deficie ncia, cor, raça, sexo, estado 

civil, situaça o familiar, ideologia polí tica ou associaça o de classe; 

IV. valorizar e estimular o trabalho em equipe, com respeito a  individualidade e a  busca 

de consenso entre as pessoas, reconhecendo os me ritos relativos a s aço es 

desenvolvidas pela empresa e seus colaboradores; 

V. preservaça o da reputaça o da RJPREV e do patrimo nio dos planos de benefí cios 

administrados; 
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VI. uso das informaço es recebidas em virtude do exercí cio do cargo ou funça o 

exclusivamente no cumprimento de suas atribuiço es, mantendo-se o sigilo sobre as 

informaço es consideradas confidenciais; 

VII. busca do equilí brio econo mico-financeiro e atuarial dos planos administrados pela 

RJPREV; e 

VIII. gesta o dos recursos dos planos administrados pela RJPREV, de forma a garantir os 

benefí cios de natureza previdencia ria ou outros que visem o bem-estar dos 

participantes e seus beneficia rios. 

 

CAPÍTULO VII – DOS DEVERES ESSENCIAIS 

Artigo 7º - Sa o deveres essenciais dos COLABORADORES da RJPREV: 

I. conhecer, entender, vivenciar e tornar efetiva a observa ncia das recomendaço es 

previstas neste Co digo de E tica e Conduta, respeitando os valores e os princí pios nos 

quais elas se inspiram; 

II. observar, cumprir e fazer cumprir a legislaça o aplica vel a s atividades da RJPREV, seu 

Estatuto, Regulamentos, Normas e Procedimentos e Controles Internos; 

III. atuar sempre em defesa dos interesses da RJPREV e aplicar os seus conhecimentos 

em prol do desenvolvimento e fortalecimento da RJPREV e de seus planos de 

benefí cios; 

IV. zelar pela boa imagem da RJPREV, bem como por sua marca e propriedade 

intelectual; 

V. garantir a integridade de documentos, informaço es, nego cios e operaço es de cara ter 

sigiloso ou estrate gico, mantendo sigilo com relaça o a s informaço es relativas aos 

demais COLABORADORES da RJPREV, a s atividades da Fundaça o e a s atividades de 

terceiros, que venham a examinar em raza o do exercí cio de suas funço es, exceto as 

informaço es que devam tornar-se pu blicas por determinaça o legal, estatuta ria, 

regulamentar, normativa ou por decisa o do o rga o pro prio da Entidade; 

VI. cuidar e conservar os bens patrimoniais da RJPREV; 

VII. exercer as atividades de forma transparente, com razoabilidade, probidade e o 

espí rito de cooperaça o e cooperativa sem omitir, falsear e faltar com a verdade; 

VIII. tratar as pessoas com cortesia, urbanidade, atença o e presteza; 

IX. primar pelo bom ambiente de trabalho; 
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X. buscar a qualidade da prestaça o dos serviços pela maximizaça o dos resultados; 

XI. contribuir para a qualidade de vida dos participantes e assistidos; 

XII. na o se omitir no exercí cio ou na proteça o de direitos da RJPREV e de seus planos de 

benefí cios, comunicando de imediato a quem possua a atribuiça o de controle 

qualquer fato que seja ou possa ser-lhes prejudicial;e 

XIII. exercer as prerrogativas funcionais que lhes sa o atribuí das, abstendo-se do exercí cio 

contra rio aos direitos e legí timos interesses de participantes e beneficia rios da 

RJPREV e de seus patrocinadores. 

 

CAPÍTULO VIII – DAS CONDUTAS INACEITÁVEIS 

 

Artigo 8° - Sera  vedado aos COLABORADORES da RJPREV dentro deste Co digo de E tica e 

Conduta:  

I. usar de forma indevida cargo, funça o, mandato ou influe ncia pessoal, visando 

concessa o ou obtença o, para si ou para outrem, de vantagens, serviços especiais 

ou quaisquer outros benefí cios; 

II. praticar ou ser conivente com erro ou infraça o a este Co digo de E tica e Conduta ou 

ao Co digo de E tica de sua profissa o; 

III. divulgar ou fazer uso de informaço es sigilosas ou privilegiadas; 

IV. manifestar-se em nome da entidade, por quaisquer meios ou assuntos sem a 

devida compete ncia funcional e autorizaça o formal; 

V. praticar asse dio sexual ou moral; 

VI. agir de forma desrespeitosa, descorte s, indigna ou discriminato ria, quer em 

funça o de raça, ge nero, sexo, idade, religia o, cor, nacionalidade, deficie ncia fí sica, 

mental ou qualquer outra classificaça o; 

VII. divulgar boatos ou informaço es supostas que possam afetar a honra e a imagem 

de qualquer pessoa ou entidade, e levar a  tomada de deciso es equivocadas no 

a mbito da Instituiça o; 

VIII. omitir, retirar, alterar ou forjar deliberadamente, dados, informaço es e 

documentos que prejudiquem a RJPREV ou seus participantes e beneficia rios; 

IX. retirar do local de trabalho, sem estar legalmente autorizado, qualquer 

documento, livro ou bem pertencente a  Instituiça o; 
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X. exercer atividades particulares, ou ligadas a outras empresas, que sejam 

conflitantes ou que interfiram nos interesses da RJPREV; 

XI. apresentar-se embriagado ou sob efeito de qualquer droga ilí cita ao serviço; 

XII. praticar ato que ocasione, deliberadamente, dano ou prejuí zo a  RJPREV; 

XIII. fazer uso da informaça o que dispo e em raza o do cargo ou funça o que exerce a fim de 

obter vantagem pessoal; 

XIV. utilizar recursos da RJPREV para atender interesses pessoais; 

XV. envolver-se em qualquer atividade que seja de interesse conflitante com os nego cios 

da RJPREV; 

XVI. deixar-se influenciar na tomada de decisa o em virtude de relaço es pessoais com 

participantes, fornecedores e prestadores de serviço; 

XVII. admitir no quadro de pessoal qualquer pessoa que tenha relaça o de parentesco em 

primeiro grau com conselheiros, diretores ou empregados;  

XVIII. aceitar presente ou doaça o, sob qualquer forma, de quem tenha interesse que possa 

ser afetado, direta ou indiretamente, por deciso es de sua compete ncia ou de seus 

subordinados hiera rquicos, entendido que o disposto neste inciso na o se aplica a 

gesto costumeiro de cortesia ou brinde de cara ter institucional, que possuam valores 

irrelevantes, observado a legislaça o estadual aplica vel; 

XIX. valer-se de sua posiça o hiera rquica ou cargo na RJPREV para constranger ou 

desrespeitar outros COLABORADORES da RJPREV; e 

XX. ficar inadimplente perante a RJPREV e seus associados. 

 

CAPÍTULO IX – DOS CONFLITOS DE INTERESSES 

Artigo 9° - Constitui hipo tese de conflito de interesse a possibilidade de confronto direto 

ou indireto entre os interesses pessoais e os da RJPREV, que possa comprometer ou 

influenciar de maneira indevida o desempenho decorrente das atribuiço es e 

responsabilidades que lhe sa o conferidas pelo contrato de trabalho. O interesse e  

caracterizado por toda e qualquer vantagem material em favor pro prio, direta ou 

indiretamente relacionado. 

Artigo 10 - E  vedado aos COLABORADORES da RJPREV intervir ou participar de qualquer 

ato ou de deliberaça o que tenham interesse conflitante com o da RJPREV, devendo dar 

cie ncia do impedimento e a extensa o do conflito de interesse: 
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I. a seu superior hiera rquico; 

II. no caso dos diretores, ao Diretor-Presidente; 

III. no caso do Diretor-Presidente, ao Conselho Deliberativo; 

IV. no caso dos conselheiros ou membro de comite , ao colegiado; e 

V. no caso de profissionais contratados, diretamente ou atrave s de pessoas jurí dicas, ao 

o rga o ou empregado da RJPREV que esteja incumbido da fiscalizaça o contratual. 

Artigo 11 - Constituem hipo teses de conflito de interesse: 

I – realizar quaisquer operaço es comerciais e financeiras: 

a) com seus administradores, membros dos conselhos estatuta rios e respectivos 

co njuges ou companheiros, e com seus parentes ate  o segundo grau; 

b) com empresa de que participem as pessoas a que se refere a alí nea “a” supra; e 

c) tendo como contraparte, mesmo que indiretamente, pessoas fí sicas e jurí dicas a 

elas ligadas, na forma definida pelo o rga o regulador das atividades das entidades 

fechadas de previde ncia complementar. 

II – o uso do cargo ou funça o na RJPREV ou de suas atribuiço es e informaço es sobre 

nego cios e assuntos da entidade e daqueles que com ela mantenham relaço es contratuais 

ou institucionais, visando influenciar deciso es que venham a favorecer os seus pro prios 

interesses ou de terceiros; 

III – a aceitaça o ou oferecimento de favores ou presentes de cara ter pessoal e que possam 

resultar em benefí cios indevidos e em ví nculos na o compatí veis com os objetivos e 

interesses da RJPREV; ou 

IV – o uso de equipamentos, informaço es e recursos em geral da RJPREV para fins 

particulares, na o autorizados. 

Parágrafo Único – A vedaça o contida no inciso I do “caput” na o se aplica aos 

patrocinadores, aos participantes ativos e aos assistidos, que, nessa condiça o, realizarem 

operaço es com a RJPREV. 

 

CAPÍTULO X – DAS RELAÇÕES COM OS PARTICIPANTES E 
BENEFICIÁRIOS 
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Artigo 12 - O relacionamento da RJPREV com os participantes ativos e assistidos dos 

planos e com os seus beneficia rios deve visar um elevado padra o de atendimento, sendo 

pautado no respeito e no cumprimento das leis e dos atos normativos em geral, assim 

como as regras internas da RJPREV, tais como seu Estatuto, Regimentos Internos e 

Regulamentos dos Planos de Benefí cios. 

Artigo 13 – As informaço es aos participantes e beneficia rios devera o ser prestadas de 

maneira eficiente, corte s, imparcial, exata, clara e tempestiva, mesmo que negativas a s 

solicitaço es com base nos normativos da RJPREV, garantindo a efetividade no 

atendimento. 

Artigo 14 – Os COLABORADORES da RJPREV devem atuar de forma receptiva a s 

sugesto es e crí ticas, garantindo-lhes o adequado encaminhamento. 

 

CAPÍTULO XI – DAS RELAÇÕES COM OS PATROCINADORES 

Artigo 15 - O relacionamento com os patrocinadores deve ser caracterizado pela 

colaboraça o, veracidade, precisa o, agilidade, transpare ncia, eficie ncia e presteza, 

resguardando e compatibilizando os valores e interesses que convergem para 

manutença o e preservaça o do patrimo nio da RJPREV, sempre observando a s solicitaço es, 

crí ticas e sugesto es recebidas, dando-lhes o adequado encaminhamento. 

 

CAPÍTULO XII – DAS RELAÇÕES COM FORNECEDORES E 
PRESTADORES DE SERVIÇOS 

Artigo 16 - O relacionamento da RJPREV com os seus fornecedores de bens e prestadores 

de serviços deve respeitar os crite rios profissionais, te cnicos e e ticos, buscando a melhor 

relaça o de custo-benefí cio para a RJPREV. 

Artigo 17 - A RJPREV na o admitira , em nenhuma hipo tese, relacionamento com 

organizaço es que reconhecidamente: 

I. adotem ou incentivem, de qualquer forma, pra ticas de trabalho escravo ou forçado; 
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II. utilizem-se ilegalmente do trabalho infantil e desrespeitem a regulamentaça o para o 

trabalho de aprendizes, utilizando-a como forma de evitar a contrataça o de 

profissionais e inobservar as normas trabalhistas e fiscais vigentes; 

III. adotem pra ticas discriminato rias junto aos seus funciona rios com relaça o a  origem, 

raça, religia o, sexo, idade, condiça o fí sica, opinia o e qualquer outra forma de 

discriminaça o, asse dio, abuso e desrespeito; 

IV. desrespeitem o Estatuto do Idoso, bem como o Estatuto da Criança e do Adolescente; 

ou 

V. tenham causado a  RJPREV prejuí zos patrimoniais, morais ou de imagem. 

Artigo 18 – No relacionamento com os fornecedores de bens e prestadores de serviço os 

COLABORADORES da RJPREV devem obedecer a princí pios e ticos e regras de conduta, 

adotando uma postura diligente, tendo como base os padro es de qualidade e foco no 

resultado, excluindo-se, portanto, qualquer atitude que vise aos interesses que na o sejam, 

exclusivamente, os da RJPREV e de seus participantes e beneficia rios. 

Artigo 19 – Os empregados, em suas relaço es profissionais com auditores, consultores 

internos e externos, e outros prestadores de serviço, devem manter atitude de 

cooperaça o, fornecendo aos mesmos, informaço es completas e corretas necessa rias a  

execuça o do serviço contratado, dentro dos prazos estabelecidos. 

Artigo 20 – E  vedada a utilizaça o do nome e da logomarca da RJPREV por fornecedores ou 

prestadores de serviços, em quaisquer iniciativas de propaganda, marketing ou 

comunicaça o, salvo quando pre via e expressamente autorizado. 

Artigo 21 - A RJPREV avaliara  em cada caso sobre a necessidade de assinatura de termo 

de compromisso de confidencialidade por parte dos COLABORADORES da RJPREV. 

 

CAPÍTULO XIII – DAS RELAÇÕES COM OUTRAS ENTIDADES 
FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR  

Artigo 22 - As relaço es com outras Entidades de Previde ncia Complementar devem ser 

sempre regidas pelo respeito e pela cooperaça o mu tua, tendo como objetivo o 

fortalecimento dessas relaço es, a troca de experie ncias, a melhoria dos resultados 
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alcançados e o compartilhamento de informaço es e conhecimentos, desde que na o afetem 

negativamente os interesses da RJPREV ou de sua comunidade de participantes, visando 

concorrer para o incremento do sistema de previde ncia complementar brasileiro. 

 

CAPÍTULO XIV – DAS RELAÇÕES COM OS ÓRGÃOS 
REGULADORES E FISCALIZADORES 

Artigo 23 – Os preceitos legais que regem a RJPREV devera o ser fielmente cumpridos, 

buscando preservar a transpare ncia no relacionamento e nas informaço es, de forma a 

facilitar a fiscalizaça o de documentos e atos de gesta o.  

 

CAPÍTULO XV – DO RELACIONAMENTO INTERPESSOAL 

Artigo 24 – No desenvolvimento de suas funço es, os COLABORADORES da RJPREV devem 

promover o relacionamento harmonioso entre os diversos ní veis hiera rquicos da RJPREV, 

criando um ambiente de trabalho sauda vel e capaz de contribuir para o aumento da 

eficie ncia e produtividade. 

Artigo 25 - Os COLABORADORES da RJPREV devem observar o seguinte padra o de 

conduta: 

I. cooperar com as demais a reas, sempre com respeito e profissionalismo, a partir do 

conhecimento geral de suas responsabilidades; 

II. adotar atitudes respeitosas e probas nas relaço es com as pessoas ou com as 

instituiço es, pu blicas ou privadas; 

III. atuar permanentemente na defesa dos interesses da RJPREV; 

IV. atuar para preservar financeira, patrimonial e institucionalmente a RJPREV e os 

Planos de Benefí cios por ela administrados; 

V. manter sigilo de informaço es com relaça o aos dados dos Participantes Ativos, 

Assistidos ou Beneficia rios da RJPREV; 

VI. manter sigilo de informaço es com relaça o a s atividades e investimentos da RJPREV; e 

VII. coibir a pra tica de qualquer tipo de asse dio nas relaço es de subordinaça o, em especial 

o asse dio moral e sexual. 
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CAPÍTULO XVI – DA PROTEÇÃO DOS BENS 

Artigo 26 – Os COLABORADORES devem conservar e valorizar os bens materiais 

(instalaço es, utensí lios, etc.) e intangí veis (imagem, conceito, informaço es, etc.) da 

RJPREV, com o zelo e dilige ncia que toda pessoa ativa, proba e cuidadosa utiliza na 

conservaça o de seus bens. 

Artigo 27 – Os COLABORADORES devem impedir, por todos os meios lí citos e 

apropriados conforme este Co digo de E tica e Conduta, todo ato que possa atentar contra 

os bens materiais ou intangí veis de propriedade da RJPREV. 

Artigo 28 – A utilizaça o dos bens da Entidade deve ser somente para fins profissionais e a 

serviço da RJPREV. 

 

CAPÍTULO XVII – DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DE 
INFORMÁTICA 

Artigo 29 – Os recursos de informa tica devem ser utilizados estritamente para fins 

profissionais, respeitados os termos de compromisso divulgados e aceitos quando da 

entrega da senha eletro nica e a Polí tica de Segurança da Informaça o da RJPREV. 

CAPÍTULO XVIII – DA COMISSÃO DE ÉTICA 

Artigo 30 - Sera  formada uma Comissa o de E tica, subordinada ao Conselho Deliberativo, a 

fim de auxiliar na interpretaça o e aplicaça o desse Co digo de E tica e Conduta. 

Artigo 31 - A Comissa o de E tica sera  nomeada pelo Conselho Deliberativo e devera  

possuir membros do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e da Diretoria-Executiva da 

RJPREV. 

Artigo 32 - Os assuntos tratados pela Comissa o de E tica, bem como suas respectivas 

deciso es, sera o registrados em ata pro pria. 

Artigo 33 - A Comissa o de E tica devera  pronunciar-se sobre a denu ncia feita e seu 

encaminhamento no prazo ma ximo de 30 (trinta) dias corridos, podendo esse 

encaminhamento ser o arquivamento motivado, a aplicaça o de adverte ncia, a abertura de 
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processo administrativo disciplinar e a proposta de aperfeiçoamento em procedimentos 

da RJPREV. 

Artigo 34 - Fica impedido de participar da decisa o, o membro que estiver por ventura 

citado ou envolvido, direta ou indiretamente, na denu ncia encaminhada a Comissa o de 

E tica, ou que possua ví nculos estreitos com as pessoas sob investigaça o. 

CAPÍTULO XIX – DO TERMO DE COMPROMISSO 

Artigo 35 – Ao receber este Co digo, todo o corpo funcional da RJPREV devera  le -lo, 

comprometendo-se, atrave s da assinatura do Termo de Compromisso, a observa -lo e 

cumpri-lo. 

§ 1º - A todo COLABORADOR que ingressar na RJPREV sera  entregue, obrigatoriamente, 

pela a rea de Gesta o de Pessoas, 1 (uma) co pia do Co digo de E tica e Conduta atualizado, no 

momento da sua contrataça o, mediante assinatura do Termo de Compromisso (Anexos I e 

II), conforme o caso. 

§ 2º - A todo membro nomeado para a Diretoria Executiva e para os Conselhos sera  

entregue, obrigatoriamente, 01 (uma) co pia do Co digo atualizado, no momento da posse, 

mediante assinatura do Termo de Compromisso (Anexo III). 

 

CAPÍTULO XX – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 36 - Os casos omissos sera o resolvidos pelo Conselho Deliberativo mediante 

consulta formal da Comissa o de E tica. 

Artigo 37 - Os conceitos e disposiço es deste Co digo de E tica e Conduta sera o 

periodicamente revisados de modo a se manterem atualizados, por iniciativa devidamente 

fundamentada da Comissa o de E tica ou do Conselho Deliberativo. 

Artigo 38 - Essa Resoluça o entra em vigor na data de sua aprovaça o pelo Conselho 

Deliberativo da RJPREV e devera  ser publicada no Dia rio Oficial do Estado do Rio de 

Janeiro e constar na pa gina eletro nica (site) da RJPREV. 

 

Rio de Janeiro, 27 de maio de 2013. 

Conselho Deliberativo da RJPREV 
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ANEXO I 

 

 
TERMO DE COMPROMISSO 

 
 
 

 
Eu, ____________________________________________________________, na qualidade de 

empregado, declaro ter recebido o Co digo de E tica da Fundaça o de 

Previde ncia Complementar do Estado do Rio de Janeiro - RJPREV, me 

comprometendo a cumprir as normas nele estabelecidas e na legislaça o 

trabalhista, informando sobre violaço es ou suspeitas de violaço es e 

cooperando com qualquer investigaça o que envolva pra ticas antie ticas. 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, ______de ____________________de 20____. 

 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura 
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ANEXO II 

 
 
 

TERMO DE COMPROMISSO 
 
 
 

Eu, ____________________________________________________________, na qualidade de 

estagia rio/prestador de serviço/terceirizado, declaro ter recebido o Co digo 

de E tica da Fundaça o de Previde ncia Complementar do Estado do Rio de 

Janeiro - RJPREV, me comprometendo a cumprir as normas nele 

estabelecidas, e no contrato celebrado entre as partes, informando sobre 

violaço es ou suspeitas de violaço es e cooperando com qualquer investigaça o 

que envolva pra ticas antie ticas. 

 

 

 

Rio de Janeiro, ______de ____________________de 20____. 

 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura 
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ANEXO III 

 
 
 

TERMO DE COMPROMISSO 
 
 

 

Eu, ____________________________________________________________, na qualidade de 

membro da Diretoria Executiva/Conselho, declaro ter recebido o Co digo de 

E tica da Fundaça o de Previde ncia Complementar do Estado do Rio de Janeiro 

- RJPREV, me comprometendo a cumprir as normas nele estabelecidas, 

informando sobre violaço es ou suspeitas de violaço es e cooperando com 

qualquer investigaça o que envolva pra ticas antie ticas. 

 

 

 

Rio de Janeiro, ______de ____________________de 20____. 

 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura 

 


