


Com mais de 45 anos de história, o Grupo Itax sempre honrou 

suas relações de forma ética e íntegra, tendo como princípios 

norteadores de seu crescimento a honestidade e o respeito. 

Buscando sempre atuar com as melhores práticas do mercado, o 

Grupo Itax destaca-se pelo seu comprometimento à gestão de 

excelência e, por isso, com imenso entusiasmo, apresentamos a 

você nosso Código de Conduta Ética, que visa consolidar a 

liderança exercida pelas empresas do grupo no mercado da 

construção pesada.

Através deste Código, e toda a inovação, sustentabilidade, 

segurança e valorização de pessoas que ele carrega, avançamos 

no fortalecimento da conduta ética em todas as nossas atividades.

Este documento servirá como referência para nossas atitudes 

diárias e deverá ser seguido fielmente por todos os diretores, 

colaboradores, prestadores de serviços, parceiros de negócios, 

entre outras pessoas envolvidas, que exercerem suas atividades 

em favor do Grupo Itax, por meio da adoção obrigatória de todas 

as diretrizes descritas, em respeito à transparência, ética e outras 

virtudes que o grupo estima.

Com obediência a todas as normas previstas neste Código, assim 

como a legislação pertinente, construiremos juntos relações mais 

harmônicas, íntegras e humanizadas, assegurando um ambiente 

de trabalho próspero e agradável, de responsabilidade de todos 

nós!

A Diretoria,

Anderson Schmitt, Ingrid Schmitt Karly e Anna Paula 

Wolbert Schmitt.
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O Grupo Itax tem como fundamento a busca 

pela excelência acima de qualquer outro fator, 

com comprometimento aos seus clientes e 

parceiros, contribuindo diretamente na qualidade 

dos serviços prestados. 

Sempre atuando de forma ética e sustentável, 

com equipe capacitada e especializada. 

Todo cuidado com a confiabilidade não se 

resume apenas à boa execução das obras e 

demais serviços prestados, mas abrange uma 

série de fatores que contribuem diretamente na 

qualidade de vida da comunidade que vivemos. 
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O objetivo do presente Código é 

estabelecer normas gerais de conduta 

ética, visando orientar as ações, 

atividades, atuação e decisão de todos 

que atuam com o Grupo Itax. 
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OBJETIVO E

ABRANGÊNCIA



DEFINIÇÕES
Agente Público: 

Qualquer pessoa tratada 

como autoridade 

governamental.

Agente Público: 

Qualquer pessoa tratada 

como autoridade 

governamental.

Brinde: Itens de caráter 

institucional que têm por 

objetivo divulgar marcas 

empresariais.

Brinde: Itens de caráter 

institucional que têm por 

objetivo divulgar marcas 

empresariais.

Presente: Item que é 

oferecido ou recebido 

como forma de fortalecer 

uma aliança comercial ou 

outra finalidade. 

Presente: Item que é 

oferecido ou recebido 

como forma de fortalecer 

uma aliança comercial ou 

outra finalidade. 

Canal de Denúncias: 

Ferramenta on-line 

disponibilizada para envio 

de relatos e/ou denúncias 

de prática de atos ilícitos.

Canal de Denúncias: 

Ferramenta on-line 

disponibilizada para envio 

de relatos e/ou denúncias 

de prática de atos ilícitos.

Normas Anticorrupção: 

Lei 12.846/13 e Decreto 

8.420/15, demais leis, 

regulamentações e normas 

anticorrupção vigentes 

aplicáveis ao Grupo Itax. 

Normas Anticorrupção: 

Lei 12.846/13 e Decreto 

8.420/15, demais leis, 

regulamentações e normas 

anticorrupção vigentes 

aplicáveis ao Grupo Itax. 

Abuso de Poder: Ato ou 

ação que caracteriza uso 

excessivo ou desvio de 

poder em razão do cargo 

ou da posição hierárquica 

na empresa.

Abuso de Poder: Ato ou 

ação que caracteriza uso 

excessivo ou desvio de 

poder em razão do cargo 

ou da posição hierárquica 

na empresa.

Colaboradores: Pessoas 

com vinculação direta que 

desempenhem um trabalho 

na organização, 

independentemente do 

cargo exercido.

Colaboradores: Pessoas 

com vinculação direta que 

desempenhem um trabalho 

na organização, 

independentemente do 

cargo exercido.

Corrupção: Ato ou efeito de 

corromper ou de se corromper, 

comportamento desonesto, 

fraudulento ou ilegal que implica 

a oferta ou recebimento de 

valores, dinheiro, serviços ou 

vantagens indevidas.

Corrupção: Ato ou efeito de 

corromper ou de se corromper, 

comportamento desonesto, 

fraudulento ou ilegal que implica 

a oferta ou recebimento de 

valores, dinheiro, serviços ou 

vantagens indevidas.

Due Dilligence: É um 

processo que envolve o 

estudo, a análise de 

informações relativas à 

reputação de uma 

determinada pessoa física 

ou jurídica.

DEFINIÇÕES



DEFINIÇÕESDEFINIÇÕES
Alta Direção: Corpo de 

dirigentes da organização.

Alta Direção: Corpo de 

dirigentes da organização.

Fraude: Qualquer ato 

ilegal caracterizado por 

engano, dissimulação ou 

violação de confiança.

Fraude: Qualquer ato 

ilegal caracterizado por 

engano, dissimulação ou 

violação de confiança.

Parceiros de Negócios: 

Fornecedores de produtos, 

prestadores de serviços, 

subcontratados, clientes e todas 

as partes que se relacionam 

com a organização.

Parceiros de Negócios: 

Fornecedores de produtos, 

prestadores de serviços, 

subcontratados, clientes e todas 

as partes que se relacionam 

com a organização.

Conflito de Interesses: 

Ocorre quando interesses 

pessoais dos colaboradores ou 

de terceiros entram em 

confronto com os interesses da 

organização, gerando possível 

favorecimento particular.

Conflito de Interesses: 

Ocorre quando interesses 

pessoais dos colaboradores ou 

de terceiros entram em 

confronto com os interesses da 

organização, gerando possível 

favorecimento particular.

Doação: O contrato em 

que a empresa, por 

liberalidade, transfere do 

seu patrimônio bens ou 

vantagens para outra 

instituição ou entidade.

Doação: O contrato em 

que a empresa, por 

liberalidade, transfere do 

seu patrimônio bens ou 

vantagens para outra 

instituição ou entidade.

Patrocínio:  Instrumento de 

comunicação pelo qual a 

empresa transfere dinheiro, 

bens ou serviços, para a 

viabilização de um 

determinado Projeto

Patrocínio:  Instrumento de 

comunicação pelo qual a 

empresa transfere dinheiro, 

bens ou serviços, para a 

viabilização de um 

determinado Projeto

PEP – Pessoas Expostas 

Politicamente: Os agentes 

públicos que desempenham ou 

tenham desempenhado nos 

últimos 5 anos cargos, 

empregos ou funções públicas 

relevantes.

PEP – Pessoas Expostas 

Politicamente: Os agentes 

públicos que desempenham ou 

tenham desempenhado nos 

últimos 5 anos cargos, 

empregos ou funções públicas 

relevantes.

Suborno: Incentivo ou 

recompensa para pessoa 

que está agindo ou 

deixando de agir em 

relação ao desempenho 

das suas obrigações.

Vantagem indevida: 

Consiste na oferta ou 

recebimento de qualquer 

benefício, com objetivo de 

subornar, corromper, fraudar 

ou priorizar interesses 

particulares contra os 

interesses da empresa.

Vantagem indevida: 

Consiste na oferta ou 

recebimento de qualquer 

benefício, com objetivo de 

subornar, corromper, fraudar 

ou priorizar interesses 

particulares contra os 

interesses da empresa.

Comitê de Ética: Órgão 

consultivo da empresa 

responsável pelas diretrizes, 

aprimoramentos e decisões 

estratégicas relacionadas ao 

Programa de Integridade.

Comitê de Ética: Órgão 

consultivo da empresa 

responsável pelas diretrizes, 

aprimoramentos e decisões 

estratégicas relacionadas ao 

Programa de Integridade.



Observância às leis:

O Grupo Itax cumpre com todas as regras e leis que 

regulam sua atividade empresarial, reforçando ações e 

decisões pautadas em integridade, transparência, 

confiança e boa-fé.

Ambiente de trabalho saudável e seguro:

O Grupo Itax preza pelo bem-estar de seus 

colaboradores no ambiente de trabalho. 

A organização disponibiliza instalações e equipamentos 

de proteção adequados para as atividades a serem 

realizadas em cada área. 

Todos devem se atentar à utilização devida destes 

equipamentos, bem como respeitar as diretrizes e 

normas de saúde e segurança do trabalho.

É proibido aos colaboradores diretos ou indiretos 

trabalhar ou permanecer nas instalações da empresa 

sob a influência de álcool e quaisquer drogas ilícitas. 
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NORMAS GERAIS DE 

CONDUTA DO GRUPO ITAX



Responsabilidade ambiental

Todas as ações do Grupo Itax são pautadas 

em proteção ambiental. Acredita-se na 

sustentabilidade das atividades e no uso 

adequado dos recursos naturais como 

condição de existência, a longo prazo, da 

própria organização e das gerações futuras. 

Responsabilidade ambiental

Todas as ações do Grupo Itax são pautadas 

em proteção ambiental. Acredita-se na 

sustentabilidade das atividades e no uso 

adequado dos recursos naturais como 

condição de existência, a longo prazo, da 

própria organização e das gerações futuras. 

Respeito à pessoa

Promovemos e incentivamos o respeito ao próximo 

e a inclusão. Não são tolerados quaisquer atos de 

assédio moral, religioso, sexual e político, abuso 

de poder, ameaças, discriminação social ou de 

gênero, raça, etnia, idade, deficiência, condição 

física, orientação sexual, religião, opinião política, 

nacionalidade, e outras características que 

distingam cada ser humano em sua singularidade. 

É vedada qualquer prática que viole os direitos 

humanos, a contratação e a exploração do 

trabalho infantil, forçado ou escravo.



O Grupo Itax busca agir em conformidade e de modo íntegro 

constantemente, visando a prevenção, detecção e combate à 

corrupção a fim de assegurar que decisões e ações corporativas 

sejam reguladas pela legalidade, integridade e transparência.

É proibido quaisquer práticas de corrupção, suborno, fraude, 

lavagem de dinheiro, conflito de interesse, comportamento 

antiético ou qualquer outra conduta lesiva à Administração 

Pública. 

O Grupo Itax busca agir em conformidade e de modo íntegro 

constantemente, visando a prevenção, detecção e combate à 

corrupção a fim de assegurar que decisões e ações corporativas 

sejam reguladas pela legalidade, integridade e transparência.

É proibido quaisquer práticas de corrupção, suborno, fraude, 
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Pública. 

É vedado a todos:É vedado a todos:É vedado a todos:

POLÍTICA 

ANTICORRUPÇÃO

Ofertar, prometer, doar, aceitar ou solicitar vantagem 

indevida de qualquer valor para pessoa que está agindo ou 

deixando de agir em relação ao desempenho de suas 

funções e atribuições.

Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qual-

quer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos 

na Lei e Decreto Anticorrupção e demais leis aplicáveis.

Utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar 

ou dissimular seus reais interesses ilícitos ou a identidade dos 

beneficiários dos atos praticados.

Contratar PEP para cargo de nível gerencial quando isso 

sugestionar conflito de interesse ou quando houver qualquer 

relação direta do Grupo Itax.

Realizar atividades político-partidárias no ambiente de 

trabalho e no horário de expediente ou utilizar ativos da 

empresa para tal fim.

Ofertar, prometer, doar, aceitar ou solicitar vantagem 

indevida de qualquer valor para pessoa que está agindo ou 

deixando de agir em relação ao desempenho de suas 

funções e atribuições.

Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qual-

quer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos 

na Lei e Decreto Anticorrupção e demais leis aplicáveis.

Utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar 

ou dissimular seus reais interesses ilícitos ou a identidade dos 

beneficiários dos atos praticados.

Contratar PEP para cargo de nível gerencial quando isso 

sugestionar conflito de interesse ou quando houver qualquer 

relação direta do Grupo Itax.

Realizar atividades político-partidárias no ambiente de 

trabalho e no horário de expediente ou utilizar ativos da 

empresa para tal fim.



Relacionamento com agentes públicos

As interações do Grupo Itax com a administração pública e agentes públicos ocorrem de forma 

constante e, em todas elas, devem ser observados os princípios éticos, de integridade e conduta 

proba.

Toda e qualquer interação entre o Grupo Itax e a administração pública e seus agentes públicos, 

devem ocorrer com observância das leis e regulações vigentes, pautada pela transparência, ética, 

integridade e boa-fé. 



Oferecer vantagem indevida a agente público quando de fiscalizações, processos de 

autorizações, licenças, permissões, certidões, benefícios de incentivo e pagamento de tributos ou 

para dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes 

públicos, ou intervir em sua atuação;

Fraudar, subornar ou praticar qualquer outro ilícito previsto na legislação no tocante a licitações 

e contratos, em especial, frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 

expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;

Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;

Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de 

qualquer tipo; 

Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; 

Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou 

celebrar contrato administrativo;

Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações 

de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato 

convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou

Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a 

administração pública.

Proibida a contratação de agentes públicos e de colaboradores que tenham parentesco de até 

2º grau (pai, mãe, filhos, imãos, avós e netos), que não atenda a critérios técnicos de seleção e 

que possa caracterizar conflito de interesse. 

Fica proibido nas relações com agentes públicos ou administração pública:



Conflito de interesses

Ocorre conflito de interesses quando direta ou 

indiretamente as decisões ou atividades realizadas por 

colaborador em benefício próprio ou de terceiro se 

contrapõem aos interesses da organização.

A prática de qualquer ação ou decisão para obtenção 

de vantagem em prejuízo ao Grupo Itax viola as nossas 

diretrizes.

Enfatiza-se a importância da lealdade e da confiança, 

não sendo toleradas quaisquer ações de colaboradores 

e parceiros de negócios que possam caracterizar 

conflito de interesse. 

É vedado aos colaboradores, sócios, alta direção, 

intermediários e parceiros de negócios do Grupo Itax 

fraudar ou aceitar suborno ou vantagem indevida nas 

relações com fornecedores ou prestadores de serviços 

em detrimento dos interesses da organização. 



Brindes, presentes e hospitalidade

Consideram-se brindes, os itens de caráter institucional 

que têm por objetivo divulgar marcas empresariais. 

Consideram-se presentes os itens desvinculados de ação 

institucional, ofertados ou recebidos em razão de relação 

comercial ou estratégica. 

Hospitalidades também merecem atenção especial e 

podem ser de caráter social.

A prática dessas ações merece cautela, devendo serem 

respeitadas as seguintes diretrizes:

É vedado dar ou receber brinde e/ou presente, 

independentemente do valor, a agente público e pessoa 

politicamente exposta;

É vedado dar ou receber valor em espécie, 

independente da quantia;

É vedado dar ou receber brinde e/ou presente cujo valor 

estimado seja superior a R$300,00 (trezentos reais), 

salvo em casos excepcionais, mediante justificativa, que 

deverá ser reportado ao setor de compliance.



Não será permitido ainda a oferta ou recebimento de: 

Hospitalidades que de alguma forma possa prejudicar a reputação e a imagem do Grupo;

Hospitalidades que de alguma maneira possam ser interpretadas como manipuladoras de 

atitude ou decisão que vise obter vantagem indevida;

Hospitalidades a agentes públicos ou pessoas politicamente expostas;

Fica permitida a concessão de hospitalidades a terceiros ou nas relações do Grupo Itax 

somente quando as despesas estiverem diretamente vinculadas à atividade comercial do 

Grupo, desde que haja prévia autorização, ainda que verbal. Caso contrário, à hospitalidade é 

proibida. 

É dever de todo colaborador recusar de forma educada o recebimento destes benefícios, sejam 

brindes, presentes ou hospitalidades, quando vierem a ferir as regras dispostas neste Código, 

devendo sua ocorrência ser reportada ao setor de Compliance, diretamente ou através do Canal 

de Denúncias. 

Em caso de dúvidas sobre a licitude da oferta ou do recebimento, deve o interessado se informar 

junto ao setor de Compliance.

É vedada a oferta ou aceitação de brindes e/ou presentes em situações que possam 

caracterizar conflito de interesse, influenciar decisões ou acarretar a necessidade de retribuição. 



Registros financeiros e contábeis

Com base na cultura ética e na transparência, os registros contábeis e demonstrações financeiras do 
Grupo Itax devem ser realizados de forma clara, precisa, com total veracidade, refletindo de forma 
completa as transações financeiras e assegurando o cumprimento das normas e legislação aplicável. 

Sigilo de Informações

É dever de todos os colaboradores, sócios, alta direção, intermediários e parceiros de negócios, 

sejam pessoas físicas ou jurídicas, assegurar o sigilo de todos os dados e informações que tiverem 

acesso em decorrência da atividade exercida, independentemente de cargo ou função, devendo 

cumprir, inclusive, de modo rigoroso, as determinações da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 

(Lei 13.853/2019).

É proibida a utilização de referidos dados e informações a título de interesse pessoal, tais como 

troca, venda ou qualquer outra modalidade de negociação, com o fim de obter para si ou para 

outrem vantagens indevidas.

É de responsabilidade de todos a guarda confidencial e sigilosa de informações e dados, bem como 

a proteção da integridade e da autenticidade desses dados e informações.



Uso de ativos da organização

São considerados ativos da organização: O nome, a logomarca, os equipamentos e demais bens 

móveis, os bens imóveis, o know how técnico, os projetos, as metodologias de trabalho, os dados 

pessoais armazenados e qualquer outra atividade, conhecimento ou bem (material e imaterial) 

utilizados pela organização.

A gestão de ativos patrimoniais deve ser realizada com rigor suficiente para se evitar desperdícios, 

perdas, utilização indevida, conflito de interesses, prejuízos financeiros e reputacionais à 

organização. 

O Grupo Itax disponibiliza aos colaboradores e terceirizados vários ativos como ferramenta de 

trabalho, que devem ser manuseados com atenção e respeito às normas técnicas de uso, visando a 

segurança de todos os envolvidos. Sendo assim, é dever de todos agir com cautela e zelo para 

conservar os ativos da organização disponibilizados para o exercício das atividades pactuadas com a 

empresa, podendo o colaborador ser responsabilizado por eventual mau uso ou dano a bens 

materiais e a terceiros durante o exercício de sua função.

É terminantemente proibida a utilização indevida dos ativos, em especial para realização de interesse 

pessoal ou de terceiro em conflito com os interesses do Grupo Itax. 

Caso algum ativo não esteja mais em condições adequadas de utilização ou em caso de sobra de 

materiais, o fato deverá ser reportado imediatamente ao superior hierárquico para que providencie 

sua destinação correta.

Para fins de cumprimento do presente, é facultado à organização monitorar todos os ambientes 

mediante câmeras de monitoramento, dentre outros meios que exerçam esta função, podendo ainda 

manter os respectivos arquivos de vídeo gerados devidamente armazenados, na forma que dispõe a 

legislação.



Relacionamento com parceiros de negócios

São parceiros de negócios do Grupo Itax todos os fornecedores, prestadores de serviços, clientes, 

intermediários e demais partes que se relacionam com a empresa, sejam elas pessoas físicas ou 

jurídicas.

O Grupo Itax reconhece a importância da livre concorrência para o desenvolvimento do mercado, 

bem como do país e da sociedade em geral. 

Todas as empresas do Grupo incentivam e são comprometidas com as normas concorrenciais, 

prezando por relacionamentos fundamentados na ética, transparência, confiabilidade e qualidade. 

O Grupo Itax repudia concorrência desleal, práticas ilícitas e demais condutas indevidas.

É proibido aos parceiros de negócios oferecer qualquer vantagem indevida ou espécie de 

pagamento para agente público e pessoa exposta politicamente, ou por meio de terceiros ou 

qualquer pessoa indicada, com o objetivo de obter favorecimento, subornar ou receber tratamento 

diferenciado. 

É obrigatório o cumprimento de toda e qualquer legislação em vigor que envolva as relações 

profissionais, contratuais e empresariais. 

Periodicamente é realizado processo de avaliação dos parceiros de negócios por meio de 

investigação (“Due Diligence”), devendo estes receberem cópia do Código de Conduta Ética e 

assinar Termo de Comprometimento Anticorrupção. 
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Doações, patrocínios e permutas

A empresa preza por relações institucionais saudáveis, 

éticas e com responsabilidade social. 

Para tanto, toda e qualquer doação, patrocínio e 

permuta deverá ser previamente aprovada pela 

Diretoria. 

A depender do volume e da regularidade da 

concessão, sua aprovação deve ser precedida de 

realização de Due Diligence de integridade no(s) 

beneficiário(s), com o objetivo de afastar eventual 

conflito de interesse, vantagem indevida ou demais 

práticas ilícitas.

Fica proibida a prática de doações e patrocínios com 

finalidades diversas às atividades beneficentes, como 

ocultação de pagamentos indevidos, obtenção de 

benefícios ou favorecimentos indevidos. 

Todas as doações, patrocínios e permutas devem ser 

formalizadas e assinadas pelas partes envolvidas.



Lavagem de dinheiro

O Grupo Itax repudia qualquer ação ou decisão que vise dissimular, fraudar ou manipular 

transações, origem de valores e ativos que possam parecer ou configurar lavagem de dinheiro.

Enfatiza-se a importância e o comprometimento com a realização de negócios transparentes e 

íntegros, reforçando o compromisso das empresas com a transparência, exatidão e clareza nas 

demonstrações contábeis e financeiras.

Seguem abaixo algumas condutas que podem configurar indícios de tentativa de lavagem de 

dinheiro e que são expressamente proibidas pelo Grupo Itax:

Solicitação para realização de pagamento para pessoa diversa daquela contratada, salvo 

quando expressamente acordado e registrado formalmente para fins de controle e 

transparência;

Solicitação para realização ou recebimento de pagamentos em espécie, quando esse não for o 

único meio possível ou de costume, salvo em casos excepcionais mediante justificativa e desde 

que os valores não sejam altos, respeitadas as obrigações contábeis e financeiras.

Os colaboradores e parceiros de negócios devem se recusar a praticar atos suspeitos e duvidosos 

que não condizem com as normas da organização, bem como atos ilícitos e indevidos. Em caso 

de dúvidas e suspeitas, a ocorrência deverá ser reportada ao setor de Compliance ou mediante 

Canal de Denúncia.



APLICAÇÃO E CUMPRIMENTO

DO CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA 

Condutas que violem este Código devem ser 

imediatamente reportadas ao Canal de Denúncias. 

Tais condutas serão apuradas e punidas conforme os 

procedimentos estabelecidos pelo Comitê de Ética, 

em observância ao presente Código e legislação 

aplicável. 

Condutas que violem este Código devem ser 

imediatamente reportadas ao Canal de Denúncias. 

Tais condutas serão apuradas e punidas conforme os 

procedimentos estabelecidos pelo Comitê de Ética, 

em observância ao presente Código e legislação 

aplicável. 

Condutas que violem este Código devem ser 

imediatamente reportadas ao Canal de Denúncias. 

Tais condutas serão apuradas e punidas conforme os 

procedimentos estabelecidos pelo Comitê de Ética, 

em observância ao presente Código e legislação 

aplicável. 

Canal de denúncias

A fim de assegurar uma comunicação eficaz e segura, o 

Grupo Itax disponibiliza a todos  um canal de denúncias 

sigiloso, confidencial e que possibilita relatos anônimos.

Toda e qualquer suspeita de atividades que contrariam a 

legislação vigente, a cultura da empresa, este Código de 

Conduta Ética e às políticas e procedimentos de 

integridade do Grupo Itax, deverá imediatamente ser 

relatada em nosso Canal de Denúncias. 

Os direitos do denunciante e denunciado serão 

resguardados, em observância à Legislação.



0800 891 4636

www.resguarda.com/grupoitax

linhaeticaitax@resguarda.com

Canal de denúncias: 

Garantia de não retaliação 

Qualquer pessoa pode informar preocupações ou denúncias através do canal, sem risco de sofrer 

represália ou prejuízo.

Não serão toleradas retaliações ou discriminações contra qualquer pessoa que, de boa-fé, expuser 

suas preocupações ou questões relacionadas às condutas inadequadas, mediante denúncia ao 

canal.



Comitê de Ética 

O Comitê de Ética do Grupo Itax tem como principal objetivo nortear os assuntos referentes à 

aplicação do Código de Conduta Ética e outras políticas do Programa de Integridade, bem como 

examinar, apurar, estudar e investigar as denúncias e demais comunicações com imparcialidade e 

confidencialidade, adotando as medidas cabíveis nos termos da legislação vigente.

O Comitê deverá se reunir de forma periódica a fim de realizar adequações primordiais de 

monitoramento e aprimoramento do Programa de Integridade. 

Ele será composto por colaboradores do Grupo Itax, nomeados mediante Portaria específica pela 

Diretoria e sua composição deve respeitar: 

Exercício de mandato por tempo determinado; 

Rodízio entre os membros; 

Representantes de diversos setores da empresa; 

Mínimo de 3 (três) membros.

Comite de ética

Julia Gabriela Sandrin Teixeira

Telefone: (42) 3141 2020 

E-mail: juridico@itax.com.br

E-mail: compliance@itax.com.br

Compliance officer



Descumprimento e medidas disciplinares

O descumprimento das diretrizes e normas presente neste Código por qualquer colaborador, 

prestador de serviço, parceiro de negócio, entre outras pessoas físicas e jurídicas que atuem em 

conjunto, em favor ou em nome da organização, será analisado pelo Comitê de Ética e poderá 

acarretar a aplicação de medidas disciplinares, tais como:

Advertência verbal;

Advertência escrita;

Suspensão;

Encerramento da relação contratual.

A aplicação da penalidade será feita imediatamente após a conclusão do relatório e as sanções 

aplicadas devem ser justas e proporcionais à falta cometida. A penalidade deve observar a 

legislação aplicável. 
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CONSIDERAÇÕES 

FINAIS

O Grupo Itax compromete-se a rever periodicamente seu 

Programa de Integridade, de modo a atualizar seu 

Código de Conduta Ética e demais políticas e 

procedimentos para que estejam sempre adequados às 

normas vigentes e melhores práticas de mercado.

Reforçamos a todos a necessidade do compromisso 

como o conhecimento, a prática e o aprimoramento da 

cultura ética, tanto em nível pessoal, quanto profissional, 

em benefício da sociedade e da nossa própria 

sustentabilidade enquanto organização. 

O Grupo Itax compromete-se a rever periodicamente seu 

Programa de Integridade, de modo a atualizar seu 

Código de Conduta Ética e demais políticas e 

procedimentos para que estejam sempre adequados às 

normas vigentes e melhores práticas de mercado.

Reforçamos a todos a necessidade do compromisso 

como o conhecimento, a prática e o aprimoramento da 

cultura ética, tanto em nível pessoal, quanto profissional, 

em benefício da sociedade e da nossa própria 

sustentabilidade enquanto organização. 

O Grupo Itax compromete-se a rever periodicamente seu 

Programa de Integridade, de modo a atualizar seu 

Código de Conduta Ética e demais políticas e 

procedimentos para que estejam sempre adequados às 

normas vigentes e melhores práticas de mercado.

Reforçamos a todos a necessidade do compromisso 

como o conhecimento, a prática e o aprimoramento da 

cultura ética, tanto em nível pessoal, quanto profissional, 

em benefício da sociedade e da nossa própria 

sustentabilidade enquanto organização. 




