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APRESENTAÇÃO

A Constituição Federal de 1988 consagrou, no seu artigo 37, o princípio da moralidade
como um daqueles a que todos os Poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos
municípios, devem obedecer no exercício de suas atividades administrativas.
Em face disso, republica-se o Código de Conduta da Alta Administração Federal (CCAAF)
HQRUPDVFRPSOHPHQWDUHVFRPD¿QDOLGDGHGHPHOKRUGLYXOJDUDVQRUPDVHSRVLo}HVDGRWDdas pela Comissão de Ética Pública.
Tendo a Constituição positivado, vale dizer, juridicizado a ética, esta deixou de ser um
conjunto de normas de conduta voltadas para cada um em particular, pois no centro das
FRQVLGHUDo}HV PRUDLV GD FRQGXWD KXPDQD HVWi R HX FRQIRUPH OLomR GH +DQQDK$UHQGW
Passou, assim, a ética a ter status jurídico e interessar diretamente ao Estado, visto que ele
HVWiQRFHQWURGDVFRQVLGHUDo}HVMXUtGLFDVGDFRQGXWDKXPDQD
A função de uma Comissão de Ética Pública vai além da obrigação de alertar o Poder Executivo de eventuais desvios de seus auxiliares. Tem ainda uma função de afastar o ceticismo
HGHVFRQ¿DQoDGDVRFLHGDGHFRPRV 3RGHUHV 3~EOLFRV3DUDWDQWRGHYHOXWDUSDUDTXHD
postura ética impere sobre toda a Administração.
1DGDSRGHVHUPDLVQRFLYRDRGHVHQYROYLPHQWRGHXPDVRFLHGDGHGRTXHDIDOWDGHFRQ¿DQça nos poderes constituídos, do que a descrença na sua própria capacidade de superar as di¿FXOGDGHVGRTXHDIDOWDGHDPRUSUySULRGHRUJXOKRGRVHXSDVVDGRHGHFUHQoDQRIXWXUR
$ &RPLVVmR GH eWLFD3~EOLFD &(3  QR HQWDQWRHVIRUoDVHDSHVDUGDV GL¿FXOGDGHVTXH
enfrenta, para cumprir sua missão.

Américo Lourenço Masset Lacombe
Presidente da Comissão de Ética Pública
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Decreto no 1.171, de 22 de junho de 1994
$SURYDR&yGLJRGHeWLFD3UR¿VVLRQDOGR6HUYLGRU3~blico Civil do Poder Executivo Federal

235(6,'(17('$5(3Ò%/,&$QRXVRGDVDWULEXLo}HVTXHOKHFRQIHUHRDUW
84, incisos IV e VI, e ainda tendo em vista o disposto no art. 37 da Constituição,
bem como nos arts. 116 e 117 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e nos
arts. 10, 11 e 12 da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992,
DECRETA:

Art. 1o )LFD DSURYDGR R &yGLJR GH eWLFD3UR¿VVLRQDOGR6HUYLGRU3~EOLFR&LYLO
do Poder Executivo Federal, que com este baixa.
Art. 2o Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta e indireta
implementarão, em sessenta dias, as providências necessárias à plena vigência
do Código de Ética, inclusive mediante a constituição da respectiva Comissão de
Ética, integrada por três servidores ou empregados titulares de cargo efetivo ou
emprego permanente.
Parágrafo único. A constituição da Comissão de Ética será comunicada à Secretaria da
Administração Federal da Presidência da República, com a indicação dos respectivos
membros titulares e suplentes.

Art. 3o Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de junho de 1994, 173o da Independência e 106o da República.

ITAMAR FRANCO
Romildo Canhim
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ANEXO
&yGLJRGHeWLFD3UR¿VVLRQDOGR6HUYLGRU3~EOLFR&LYLO
do Poder Executivo Federal
CAPÍTULO I
Seção I
Das Regras Deontológicas
I - $GLJQLGDGHRGHFRURR]HORDH¿FiFLDHDFRQVFLrQFLDGRVSULQFtSLRVPRUDLVVmRSULmados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função,
RX IRUD GHOH Mi TXH UHÀHWLUi R H[HUFtFLR GD YRFDomR GR SUySULR SRGHU HVWDWDO 6HXV DWRV
comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição
dos serviços públicos.
II - O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente
e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o
desonesto, consoante as regras contidas no art. 37, caput, e § 4o, da Constituição Federal.
III - A moralidade da Administração Pública não se limita à distinção entre o bem e o mal,
GHYHQGRVHUDFUHVFLGDGDLGHLDGHTXHR¿PpVHPSUHREHPFRPXP2HTXLOtEULRHQWUHD
OHJDOLGDGHHD¿QDOLGDGHQDFRQGXWDGRVHUYLGRUS~EOLFRpTXHSRGHUiFRQVROLGDUDPRUDlidade do ato administrativo.
IV - A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta ou indiretamente por todos, até por ele próprio, e por isso se exige, como contrapartida, que a moralidade administrativa se integre no Direito, como elemento indissociável de sua aplicação e
GHVXD¿QDOLGDGHHULJLQGRVHFRPRFRQVHTrQFLDHPIDWRUGHOHJDOLGDGH
V - O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão, integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio.
VI - $IXQomRS~EOLFDGHYHVHUWLGDFRPRH[HUFtFLRSUR¿VVLRQDOHSRUWDQWRVHLQWHJUDQDYLGD
SDUWLFXODUGHFDGDVHUYLGRUS~EOLFR$VVLPRVIDWRVHDWRVYHUL¿FDGRVQDFRQGXWDGRGLDD
dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional.
VII - 6DOYR RV FDVRV GH VHJXUDQoD QDFLRQDO LQYHVWLJDo}HV SROLFLDLV RX LQWHUHVVH VXSHULRU
do Estado e da Administração Pública, a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso, nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui
UHTXLVLWRGHH¿FiFLDHPRUDOLGDGHHQVHMDQGRVXDRPLVVmRFRPSURPHWLPHQWRpWLFRFRQWUDR
bem comum, imputável a quem a negar.
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VIII - Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda
que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da Administração Pública.
Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o poder corretivo do hábito do erro,
da opressão, ou da mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana quanto
mais a de uma Nação.
IX - A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público caracterizam
o esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos direta ou indiretamenWHVLJQL¿FDFDXVDUOKHGDQRPRUDO'DPHVPDIRUPDFDXVDUGDQRDTXDOTXHUEHPSHUWHQFHQWH
ao patrimônio público, deteriorando-o, por descuido ou má vontade, não constitui apenas uma
RIHQVDDRHTXLSDPHQWRHjVLQVWDODo}HVRXDR(VWDGRPDVDWRGRVRVKRPHQVGHERDYRQWDGH
que dedicaram sua inteligência, seu tempo, suas esperanças e seus esforços para construí-los.
X - Deixar o servidor público qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor em
TXHH[HUoDVXDVIXQo}HVSHUPLWLQGRDIRUPDomRGHORQJDV¿ODVRXTXDOTXHURXWUDHVSpFLH
de atraso na prestação do serviço, não caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de
desumanidade, mas principalmente grave dano moral aos usuários dos serviços públicos.
XI - O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, velando
atentamente por seu cumprimento, e, assim, evitando a conduta negligente. Os repetidos
erros, o descaso e o acúmulo de desvios tornam-se, às vezes, difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da função pública.
XII - 7RGDDXVrQFLDLQMXVWL¿FDGDGRVHUYLGRUGHVHXORFDOGHWUDEDOKRpIDWRUGHGHVPRUDOL]DomRGRVHUYLoRS~EOLFRRTXHTXDVHVHPSUHFRQGX]jGHVRUGHPQDVUHODo}HVKXPDQDV
XIII - O servidor que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando
seus colegas e cada concidadão, colabora e de todos pode receber colaboração, pois sua atividade pública é a grande oportunidade para o crescimento e o engrandecimento da Nação.
Seção II
Dos Principais Deveres do Servidor Público
XIV - São deveres fundamentais do servidor público:
a) GHVHPSHQKDU D WHPSR DV DWULEXLo}HV GR FDUJR IXQomR RX HPSUHJR S~EOLFR GH TXH
seja titular;
b) H[HUFHUVXDVDWULEXLo}HVFRPUDSLGH]SHUIHLomRHUHQGLPHQWRSRQGR¿PRXSURFXUDQGR
SULRULWDULDPHQWHUHVROYHUVLWXDo}HVSURFUDVWLQDWyULDVSULQFLSDOPHQWHGLDQWHGH¿ODVRXGH
qualquer outra espécie de atraso na prestação dos serviços pelo setor em que exerça suas
DWULEXLo}HVFRPR¿PGHHYLWDUGDQRPRUDODRXVXiULR
c) ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo
VHPSUHTXDQGRHVWLYHUGLDQWHGHGXDVRSo}HVDPHOKRUHDPDLVYDQWDMRVDSDUDREHPFRPXP
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d) jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens,
direitos e serviços da coletividade a seu cargo;
e) tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público;
f) ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na
adequada prestação dos serviços públicos;
g) ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as liPLWDo}HV LQGLYLGXDLV GH WRGRV RV XVXiULRV GR VHUYLoR S~EOLFR VHP TXDOTXHU HVSpFLH GH
preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e
posição social, abstendo-se, dessa forma, de causar-lhes dano moral;
h) ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o Poder Estatal;
i) UHVLVWLU D WRGDV DV SUHVV}HV GH VXSHULRUHV KLHUiUTXLFRV GH FRQWUDWDQWHV LQWHUHVVDGRV H
outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência
GHDo}HVLPRUDLVLOHJDLVRXDpWLFDVHGHQXQFLiODV
j) ]HODUQRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHJUHYHSHODVH[LJrQFLDVHVSHFt¿FDVGDGHIHVDGDYLGDH
da segurança coletiva;
k) VHUDVVtGXRHIUHTHQWHDRVHUYLoRQDFHUWH]DGHTXHVXDDXVrQFLDSURYRFDGDQRVDRWUDEDOKRRUGHQDGRUHÀHWLQGRQHJDWLYDPHQWHHPWRGRRVLVWHPD
l) comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo as providências cabíveis;
m) manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, seguindo os métodos mais adequados à sua organização e distribuição;
n) participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do exercício de
VXDVIXQo}HVWHQGRSRUHVFRSRDUHDOL]DomRGREHPFRPXP
o) apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função;
p) PDQWHUVHDWXDOL]DGRFRPDVLQVWUXo}HVDVQRUPDVGHVHUYLoRHDOHJLVODomRSHUWLQHQWHV
DRyUJmRRQGHH[HUFHVXDVIXQo}HV
q) FXPSULUGHDFRUGRFRPDVQRUPDVGRVHUYLoRHDVLQVWUXo}HVVXSHULRUHVDVWDUHIDVGHVHX
cargo ou função, tanto quanto possível, com critério, segurança e rapidez, mantendo tudo
sempre em boa ordem.
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r) IDFLOLWDUD¿VFDOL]DomRGHWRGRVDWRVRXVHUYLoRVSRUTXHPGHGLUHLWR
s) exercer, com estrita moderação, as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas,
abstendo-se de fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do serviço público e dos jurisdicionados administrativos;
t) DEVWHUVHGHIRUPDDEVROXWDGHH[HUFHUVXDIXQomRSRGHURXDXWRULGDGHFRP¿QDOLGDGH
estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei;
u) divulgar e informar a todos os integrantes da sua classe sobre a existência deste Código
de Ética, estimulando o seu integral cumprimento.
Seção III
'DV9HGDo}HVDR6HUYLGRU3~EOLFR
XV - É vedado ao servidor público:
a) RXVRGRFDUJRRXIXQomRIDFLOLGDGHVDPL]DGHVWHPSRSRVLomRHLQÀXrQFLDVSDUDREWHU
qualquer favorecimento, para si ou para outrem;
b) prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos que deles
dependam;
c) ser, em função de seu espírito de solidariedade, conivente com erro ou infração a este
&yGLJRGHeWLFDRXDR&yGLJRGHeWLFDGHVXDSUR¿VVmR
d) XVDUGHDUWLItFLRVSDUDSURFUDVWLQDURXGL¿FXOWDURH[HUFtFLRUHJXODUGHGLUHLWRSRUTXDOquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material;
e) GHL[DUGHXWLOL]DURVDYDQoRVWpFQLFRVHFLHQWt¿FRVDRVHXDOFDQFHRXGRVHXFRQKHFLPHQto para atendimento do seu mister;
f) SHUPLWLUTXHSHUVHJXLo}HVVLPSDWLDVDQWLSDWLDVFDSULFKRVSDL[}HVRXLQWHUHVVHVGHRUGHPSHVVRDOLQWHU¿UDPQRWUDWRFRPRS~EOLFRFRPRVMXULVGLFLRQDGRVDGPLQLVWUDWLYRVRX
com colegas hierarquicamente superiores ou inferiores;
g) SOHLWHDUVROLFLWDUSURYRFDUVXJHULURXUHFHEHUTXDOTXHUWLSRGHDMXGD¿QDQFHLUDJUDWL¿cação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie, para si, familiares ou
TXDOTXHUSHVVRDSDUDRFXPSULPHQWRGDVXDPLVVmRRXSDUDLQÀXHQFLDURXWURVHUYLGRUSDUD
RPHVPR¿P
h) alterar ou deturpar o teor de documentos que deva encaminhar para providências;
i) iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento em serviços públicos;
13

j) desviar servidor público para atendimento a interesse particular;
k) retirar da repartição pública, sem estar legalmente autorizado, qualquer documento, livro
ou bem pertencente ao patrimônio público;
l) ID]HUXVRGHLQIRUPDo}HVSULYLOHJLDGDVREWLGDVQRkPELWRLQWHUQRGHVHXVHUYLoRHPEHnefício próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros;
m) apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente;
n) dar o seu concurso a qualquer instituição que atente contra a moral, a honestidade ou a
dignidade da pessoa humana;
o) H[HUFHU DWLYLGDGH SUR¿VVLRQDO DpWLFD RX OLJDU R VHX QRPH D HPSUHHQGLPHQWRV GH
cunho duvidoso.
CAPÍTULO II
'DV&RPLVV}HVGHeWLFD
XVI - Em todos os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, indireta
DXWiUTXLFDHIXQGDFLRQDORXHPTXDOTXHUyUJmRRXHQWLGDGHTXHH[HUoDDWULEXLo}HVGHOHJDdas pelo poder público, deverá ser criada uma Comissão de Ética, encarregada de orientar
HDFRQVHOKDUVREUHDpWLFDSUR¿VVLRQDOGRVHUYLGRUQRWUDWDPHQWRFRPDVSHVVRDVHFRPR
patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou de procedimento susceptível de censura.

XVII - (Revogado pelo Decreto no 6.029, de 2007).
XVIII - À Comissão de Ética incumbe fornecer, aos organismos encarregados da
execução do quadro de carreira dos servidores, os registros sobre sua conduta
ética, SDUDRHIHLWRGHLQVWUXLUHIXQGDPHQWDUSURPRo}HVHSDUDWRGRVRVGHPDLV
procedimentos próprios da carreira do servidor público.
XIX - (Revogado pelo Decreto no 6.029, de 2007).
XX - (Revogado pelo Decreto no 6.029, de 2007).
XXI - (Revogado pelo Decreto no 6.029, de 2007).
XXII - A pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética é a de censura e sua
fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, com
ciência do faltoso.

XXIII - (Revogado pelo Decreto no 6.029, de 2007).
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XXIV - 3DUD¿QVGHDSXUDomRGRFRPSURPHWLPHQWRpWLFRHQWHQGHVHSRUVHUYLGRUS~EOLFR
todo aquele que, por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, preste serviços de naWXUH]DSHUPDQHQWHWHPSRUiULDRXH[FHSFLRQDODLQGDTXHVHPUHWULEXLomR¿QDQFHLUDGHVGH
que ligado direta ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, como as autarquias,
DVIXQGDo}HVS~EOLFDVDVHQWLGDGHVSDUDHVWDWDLVDVHPSUHVDVS~EOLFDVHDVVRFLHGDGHVGH
economia mista, ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado.

XXV - (Revogado pelo Decreto no 6.029, de 2007).
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Decreto de 26 de maio de 1999
Cria a Comissão de Ética Pública e dá outras providências
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, Inciso
VI, da Constituição,

DECRETA:
Art. 1o Fica criada a Comissão de Ética Pública, vinculada ao Presidente da RepúEOLFDFRPSHWLQGROKHSURFHGHUjUHYLVmRGDVQRUPDVTXHGLVS}HPVREUHFRQGXWD
ética na Administração Pública Federal, elaborar e propor a instituição do Código
GH&RQGXWDGDV$XWRULGDGHVQRkPELWRGR3RGHU([HFXWLYR)HGHUDO
Art. 2o (Revogado pelo Decreto no 6.029, de 2007)
Art. 3o (Revogado pelo Decreto no 6.029, de 2007).
Art. 4o Eventuais despesas com a execução do disposto neste Decreto, inclusive
as decorrentes de deslocamentos dos membros da Comissão de Ética, correrão à
conta da Presidência da República.
Art. 5o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de maio de 1999; 178o da Independência e 111o da República.
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Exposição de Motivos no 37, de 18 de agosto de 2000
Aprovado em 21/8/2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à elevada consideração de Vossa Excelência a anexa proposta de Código de Conduta da Alta Administração Federal, elaborado tendo em conta os trabalhos e a importante
contribuição da Comissão de Ética Pública – CEP, criada pelo Decreto de 26 de maio de
1999, que, por seus ilustres membros, os Drs. João Geraldo Piquet Carneiro, que a preside,
Célio Borja, Celina Vargas do Amaral Peixoto, Lourdes Sola, Miguel Reale Júnior e Roberto Teixeira da Costa, prestou os mais relevantes e inestimáveis serviços no desenvolvimento do tema.
Este Código, antes de tudo, valerá como compromisso moral das autoridades integrantes da
Alta Administração Federal com o Chefe de Governo, proporcionando elevado padrão de
comportamento ético capaz de assegurar, em todos os casos, a lisura e a transparência dos
atos praticados na condução da coisa pública.
A conduta dessas autoridades, ocupantes dos mais elevados postos da estrutura do Estado,
servirá como exemplo a ser seguido pelos demais servidores públicos, que, não obstante
VXMHLWRVjVGLYHUVDVQRUPDV¿[DGRUDVGHFRQGXWDVH[LJtYHLVWDLVFRPRR(VWDWXWRGR6HUvidor Público Civil, a Lei de Improbidade e o próprio Código Penal Brasileiro, além de
RXWUDVGHPHQRUKLHUDUTXLDDLQGDDVVLPVHPSUHVHVHQWLUmRHVWLPXODGRVSRUGHPRQVWUDo}HV
e exemplos de seus superiores.
Além disso, é de notar que a insatisfação social com a conduta ética do governo – Executivo, Legislativo e Judiciário – não é um fenômeno exclusivamente brasileiro e circunstancial. De modo geral, todos os países democráticos desenvolvidos, conforme demonstrado em recente estudo da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico
– OCDE, enfrentam o crescente ceticismo da opinião pública a respeito do comportamento
dos administradores públicos e da classe política. Essa tendência parece estar ligada principalmente a mudanças estruturais do papel do Estado como regulador da atividade econômica e como poder concedente da exploração, por particulares, de serviços públicos antes
sob regime de monopólio estatal.
(PFRQVHTrQFLDRVHWRUS~EOLFRSDVVRXDGHSHQGHUFDGDYH]PDLVGRUHFUXWDPHQWRGHSUR¿VVLRQDLVRULXQGRVGRVHWRUSULYDGRRTXHH[DFHUERXDSRVVLELOLGDGHGHFRQÀLWRGHLQWHUHVses e a necessidade de maior controle sobre as atividades privadas do administrador público.
Nesse novo cenário, é natural que a expectativa da sociedade a respeito da conduta do
administrador público se tenha tornado mais exigente. E está claro que mais importante
do que investigar as causas da insatisfação social é reconhecer que ela existe e se trata de
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uma questão política intimamente associada ao processo de mudança cultural, econômica e
administrativa que o País e o mundo atravessam.
A resposta ao anseio por uma administração pública orientada por valores éticos não se
HVJRWDQDDSURYDomRGHOHLVPDLVULJRURVDVDWpSRUTXHOHLVHGHFUHWRVHPYLJRUMiGLVS}HP
abundantemente sobre a conduta do servidor público, porém, em termos genéricos ou então
a partir de uma ótica apenas penal.
1DUHDOLGDGHJUDQGHSDUWHGDVDWXDLVTXHVW}HVpWLFDVVXUJHQD]RQDFLQ]HQWD±FDGDYH]PDLV
DPSOD±TXHVHSDUDRLQWHUHVVHS~EOLFRGRLQWHUHVVHSULYDGR7DLVTXHVW}HVHPJHUDOQmR
FRQ¿JXUDPYLRODomRGHQRUPDOHJDOPDVVLPGHVYLRGHFRQGXWDpWLFD&RPRHVVHVGHVYLRV
QmRVmRSDVVtYHLVGHSXQLomRHVSHFt¿FDDVRFLHGDGHSDVVDDWHUDVHQVDomRGHLPSXQLGDGH
que alimenta o ceticismo a respeito da licitude do processo decisório governamental.
Por essa razão, o aperfeiçoamento da conduta ética do servidor público não é uma questão
a ser enfrentada mediante proposição de mais um texto legislativo, que crie novas hipóteses
de delito administrativo. Ao contrário, esse aperfeiçoamento decorrerá da explicitação de
UHJUDVFODUDVGHFRPSRUWDPHQWRHGRGHVHQYROYLPHQWRGHXPDHVWUDWpJLDHVSHFt¿FDSDUD
sua implementação.
Na formulação dessa estratégia, partiu-se do pressuposto de que a base ética do funcionalismo de carreira é estruturalmente sólida, pois deriva de valores tradicionais da classe
média, onde ele é recrutado. Rejeita-se, portanto, o diagnóstico de que se está diante de um
problema “endêmico” de corrupção, eis que essa visão, além de equivocada, é injusta e
contraproducente, sendo capaz de causar a alienação do funcionalismo do esforço de aperfeiçoamento que a sociedade está a exigir. Dessa forma, o ponto de partida foi a tentativa de
prevenir condutas incompatíveis com o padrão ético almejado para o serviço público, tendo
HPYLVWDTXHQDSUiWLFDDUHSUHVVmRQHPVHPSUHpPXLWRH¿FD]$VVLPUHSXWDVHIXQGDPHQWDOLGHQWL¿FDUDViUHDVGDDGPLQLVWUDomRS~EOLFDHPTXHWDLVFRQGXWDVSRGHPRFRUUHU
FRPPDLRUIUHTrQFLDHGDUOKHVWUDWDPHQWRHVSHFt¿FR
Essa tarefa de envergadura deve ter início pelo nível mais alto da Administração – ministros
de estado, secretários-executivos, diretores de empresas estatais e de órgãos reguladores
– que detém poder decisório. Uma vez assegurado o cumprimento do Código de Conduta
pelo primeiro escalão do governo, o trabalho de difusão das novas regras nas demais esferas
GDDGPLQLVWUDomRSRUFHUWR¿FDUiIDFLOLWDGR
Outro objetivo é que o Código de Conduta constitua fator de segurança do administrador
S~EOLFRQRUWHDQGRRVHXFRPSRUWDPHQWRHQTXDQWRQRFDUJRHSURWHJHQGRRGHDFXVDo}HV
infundadas. Na ausência de regras claras e práticas de conduta, corre-se o risco de inibir o
cidadão honesto de aceitar cargo público de relevo.
Além disso, buscou-se criar mecanismo ágil de formulação dessas regras e de sua difusão e
¿VFDOL]DomRDOpPGHXPDLQVWkQFLDjTXDORVDGPLQLVWUDGRUHVSRVVDPUHFRUUHUHPFDVRGH
G~YLGDHGHDSXUDomRGHWUDQVJUHVV}HV±QRFDVRD&RPLVVmRGHeWLFD3~EOLFD
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Na verdade, o Código trata de um conjunto de normas às quais se sujeitam as pessoas
nomeadas pelo Presidente da República para ocupar qualquer dos cargos nele previstos,
sendo certo que a transgressão dessas normas não implicará, necessariamente, violação de
OHLPDVSULQFLSDOPHQWHGHVFXPSULPHQWRGHXPFRPSURPLVVRPRUDOHGRVSDGU}HVTXDlitativos estabelecidos para a conduta da Alta Administração. Em consequência, a punição
prevista é de caráter político: advertência e “censura ética”. Além disso, é prevista a sugestão de exoneração, dependendo da gravidade da transgressão.
A linguagem do Código é simples e acessível, evitando-se termos jurídicos excessivamente
técnicos. O objetivo é assegurar a clareza das regras de conduta do administrador, de modo
que a sociedade possa sobre elas exercer o controle inerente ao regime democrático.
Além de comportar-se de acordo com as normas estipuladas, o Código exige que o administrador observe o decoro inerente ao cargo. Ou seja, não basta ser ético; é necessário também
parecer ético, em sinal de respeito à sociedade.
$PHGLGDSURSRVWDYLVDDPHOKRULDTXDOLWDWLYDGRVSDGU}HVGHFRQGXWDGD$OWD$GPLQLVWUDção, de modo que esta Exposição de Motivos, uma vez aprovada, juntamente com o anexo
Código de Conduta da Alta Administração Federal, poderá informar a atuação das altas
autoridades federais, permitindo-me sugerir a publicação de ambos os textos, para imediato
conhecimento e aplicação.
(VWDV([FHOHQWtVVLPR6HQKRU3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFDDVUD]}HVTXHIXQGDPHQWDPDSURposta que ora submeto à elevada consideração de Vossa Excelência.
Respeitosamente,

PEDRO PARENTE
Chefe da Casa Civil da Presidência da República
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Código de Conduta da Alta Administração Federal
Art. 1o Fica instituído o Código de Conduta da Alta Administração Federal, com as seguinWHV¿QDOLGDGHV
I - tornar claras as regras éticas de conduta das autoridades da alta Administração Pública
Federal, para que a sociedade possa aferir a integridade e a lisura do processo decisório
governamental;
II - FRQWULEXLUSDUDRDSHUIHLoRDPHQWRGRVSDGU}HVpWLFRVGD$GPLQLVWUDomR3~EOLFD)HGHUDO
a partir do exemplo dado pelas autoridades de nível hierárquico superior;
III - preservar a imagem e a reputação do administrador público, cuja conduta esteja de
acordo com as normas éticas estabelecidas neste Código;
IV - HVWDEHOHFHUUHJUDVEiVLFDVVREUHFRQÀLWRVGHLQWHUHVVHVS~EOLFRVHSULYDGRVHOLPLWDo}HV
jVDWLYLGDGHVSUR¿VVLRQDLVSRVWHULRUHVDRH[HUFtFLRGHFDUJRS~EOLFR
V - PLQLPL]DUDSRVVLELOLGDGHGHFRQÀLWRHQWUHRLQWHUHVVHSULYDGRHRGHYHUIXQFLRQDOGDV
autoridades públicas da Administração Pública Federal;
VI - criar mecanismo de consulta, destinado a possibilitar o prévio e pronto esclarecimento
de dúvidas quanto à conduta ética do administrador.
Art. 2o As normas deste Código aplicam-se às seguintes autoridades públicas:
I - Ministros e Secretários de Estado;
II - titulares de cargos de natureza especial, secretários-executivos, secretários ou autoridades equivalentes ocupantes de cargo do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores –
DAS, nível seis;
III - presidentes e diretores de agências nacionais, autarquias, inclusive as especiais, funGDo}HVPDQWLGDVSHOR3RGHU3~EOLFRHPSUHVDVS~EOLFDVHVRFLHGDGHVGHHFRQRPLDPLVWD
Art. 3o 1RH[HUFtFLRGHVXDVIXQo}HVDVDXWRULGDGHVS~EOLFDVGHYHUmRSDXWDUVHSHORVSDGU}HV GD pWLFD VREUHWXGR QR TXH GL] UHVSHLWR j LQWHJULGDGH j PRUDOLGDGH j FODUH]D GH
SRVLo}HVHDRGHFRURFRPYLVWDVDPRWLYDURUHVSHLWRHDFRQ¿DQoDGRS~EOLFRHPJHUDO
3DUiJUDIR~QLFR2VSDGU}HVpWLFRVGHTXHWUDWDHVWHDUWLJRVmRH[LJLGRVGDDXWRULGDGHS~blica na relação entre suas atividades públicas e privadas, de modo a prevenir eventuais
FRQÀLWRVGHLQWHUHVVHV
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Art. 4o Além da declaração de bens e rendas de que trata a Lei no 8.730, de 10 de novembro
de 1993, a autoridade pública, no prazo de dez dias contados de sua posse, enviará à Comissão de Ética Pública – CEP, criada pelo Decreto de 26 de maio de 1999, publicado no
'LiULR2¿FLDOGD8QLmRGRGLDVXEVHTHQWHQDIRUPDSRUHODHVWDEHOHFLGDLQIRUPDo}HV
VREUHVXDVLWXDomRSDWULPRQLDOTXHUHDORXSRWHQFLDOPHQWHSRVVDVXVFLWDUFRQÀLWRFRPR
interesse público, indicando o modo pelo qual irá evitá-lo.
Art. 5o $VDOWHUDo}HVUHOHYDQWHVQRSDWULP{QLRGDDXWRULGDGHS~EOLFDGHYHUmRVHULPHGLDWDmente comunicadas à CEP, especialmente quando se tratar de:
I - atos de gestão patrimonial que envolvam:
a) transferência de bens a cônjuge, ascendente, descendente ou parente na linha colateral;
b) aquisição, direta ou indireta, do controle de empresa; ou
c) RXWUDVDOWHUDo}HVVLJQL¿FDWLYDVRXUHOHYDQWHVQRYDORURXQDQDWXUH]DGRSDWULP{QLR
II - atos de gestão de bens, cujo valor possa ser substancialmente alterado por decisão ou
política governamental. (alterado pela Exposição de Motivos no 360, de 14/09/2001, aprovado em 18/09/2001)
§ 1o É vedado o investimento em bens cujo valor ou cotação possa ser afetado por decisão
RXSROtWLFDJRYHUQDPHQWDODUHVSHLWRGDTXDODDXWRULGDGHS~EOLFDWHQKDLQIRUPDo}HVSULvilegiadas, em razão do cargo ou função, inclusive investimentos de renda variável ou em
commoditiesFRQWUDWRVIXWXURVHPRHGDVSDUD¿PHVSHFXODWLYRH[FHWXDGDVDSOLFDo}HVHP
PRGDOLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRTXHD&(3YHQKDDHVSHFL¿FDU
§ 2o (PFDVRGHG~YLGDD&(3SRGHUiVROLFLWDULQIRUPDo}HVDGLFLRQDLVHHVFODUHFLPHQWRV
VREUHDOWHUDo}HVSDWULPRQLDLVDHODFRPXQLFDGDVSHODDXWRULGDGHS~EOLFDRXTXHSRUTXDOquer outro meio, cheguem ao seu conhecimento.
§ 3o $DXWRULGDGHS~EOLFDSRGHUiFRQVXOWDUSUHYLDPHQWHD&(3DUHVSHLWRGHDWRHVSHFt¿FR
de gestão de bens que pretenda realizar.
§ 4o $¿PGHSUHVHUYDURFDUiWHUVLJLORVRGDVLQIRUPDo}HVSHUWLQHQWHVjVLWXDomRSDWULPRQLDO
GDDXWRULGDGHS~EOLFDDVFRPXQLFDo}HVHFRQVXOWDVDSyVVHUHPFRQIHULGDVHUHVSRQGLGDV
serão acondicionadas em envelope lacrado, que somente poderá ser aberto por determinação da Comissão.
Art. 6o A autoridade pública que mantiver participação superior a cinco por cento do capital
GHVRFLHGDGHGHHFRQRPLDPLVWDGHLQVWLWXLomR¿QDQFHLUDRXGHHPSUHVDTXHQHJRFLHFRP
o Poder Público, tornará público este fato.
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Art. 7o A autoridade pública não poderá receber salário ou qualquer outra remuneração de
fonte privada em desacordo com a lei, nem receber transporte, hospedagem ou quaisquer
favores de particulares de forma a permitir situação que possa gerar dúvida sobre a sua
probidade ou honorabilidade.
Parágrafo único. É permitida a participação em seminários, congressos e eventos semelhantes, desde que tornada pública eventual remuneração, bem como o pagamento das despesas
de viagem pelo promotor do evento, o qual não poderá ter interesse em decisão a ser tomada
pela autoridade.
Art. 8o É permitido à autoridade pública o exercício não remunerado de encargo de mandatário, desde que não implique a prática de atos de comércio ou quaisquer outros incompatíveis com o exercício do seu cargo ou função, nos termos da lei.
Art. 9o É vedada à autoridade pública a aceitação de presentes, salvo de autoridades estrangeiras nos casos protocolares em que houver reciprocidade.
3DUiJUDIR~QLFR1mRVHFRQVLGHUDPSUHVHQWHVSDUDRV¿QVGHVWHDUWLJRRVEULQGHVTXH
I - não tenham valor comercial; ou
II - distribuídos por entidades de qualquer natureza a título de cortesia, propaganda, divulgação habitual ou por ocasião de eventos especiais ou datas comemorativas, não ultrapassem o valor de R$ 100,00 (cem reais).
Art. 10. No relacionamento com outros órgãos e funcionários da Administração, a autoriGDGHS~EOLFDGHYHUiHVFODUHFHUDH[LVWrQFLDGHHYHQWXDOFRQÀLWRGHLQWHUHVVHVEHPFRPR
FRPXQLFDUTXDOTXHUFLUFXQVWkQFLDRXIDWRLPSHGLWLYRGHVXDSDUWLFLSDomRHPGHFLVmRFROHtiva ou em órgão colegiado.
Art. 11. As divergências entre autoridades públicas serão resolvidas internamente, mediante
coordenação administrativa, não lhes cabendo manifestar-se publicamente sobre matéria
que não seja afeta a sua área de competência.
Art. 12. É vedado à autoridade pública opinar publicamente a respeito:
I - da honorabilidade e do desempenho funcional de outra autoridade pública federal; e
II - do mérito de questão que lhe será submetida, para decisão individual ou em órgão colegiado.
Art. 13. As propostas de trabalho ou de negócio futuro no setor privado, bem como qualquer
QHJRFLDomRTXHHQYROYDFRQÀLWRGHLQWHUHVVHVGHYHUmRVHULPHGLDWDPHQWHLQIRUPDGDVSHOD
autoridade pública à CEP, independentemente da sua aceitação ou rejeição.
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Art. 14. Após deixar o cargo, a autoridade pública não poderá:
I - atuar em benefício ou em nome de pessoa física ou jurídica, inclusive sindicato ou associação de classe, em processo ou negócio do qual tenha participado, em razão do cargo;
II - prestar consultoria a pessoa física ou jurídica, inclusive sindicato ou associação de clasVHYDOHQGRVHGHLQIRUPDo}HVQmRGLYXOJDGDVSXEOLFDPHQWHDUHVSHLWRGHSURJUDPDVRXSRlíticas do órgão ou da entidade da Administração Pública Federal a que esteve vinculado ou
com que tenha tido relacionamento direto e relevante nos seis meses anteriores ao término
do exercício de função pública.
Art. 15. Na ausência de lei dispondo sobre prazo diverso, será de quatro meses, contados da
exoneração, o período de interdição para atividade incompatível com o cargo anteriormente
exercido, obrigando-se a autoridade pública a observar, neste prazo, as seguintes regras:
I - QmRDFHLWDUFDUJRGHDGPLQLVWUDGRURXFRQVHOKHLURRXHVWDEHOHFHUYtQFXORSUR¿VVLRQDO
FRP SHVVRD ItVLFD RX MXUtGLFD FRP D TXDO WHQKD PDQWLGR UHODFLRQDPHQWR R¿FLDO GLUHWR H
relevante nos seis meses anteriores à exoneração;
II - não intervir, em benefício ou em nome de pessoa física ou jurídica, junto a órgão ou enWLGDGHGD$GPLQLVWUDomR3~EOLFD)HGHUDOFRPTXHWHQKDWLGRUHODFLRQDPHQWRR¿FLDOGLUHWRH
relevante nos seis meses anteriores à exoneração.
Art. 16. Para facilitar o cumprimento das normas previstas neste Código, a CEP informará à
DXWRULGDGHS~EOLFDDVREULJDo}HVGHFRUUHQWHVGDDFHLWDomRGHWUDEDOKRQRVHWRUSULYDGRDSyV
o seu desligamento do cargo ou função.
Art. 17. A violação das normas estipuladas neste Código acarretará, conforme sua gravidade, as seguintes providências:
I - advertência, aplicável às autoridades no exercício do cargo;
II - censura ética, aplicável às autoridades que já tiverem deixado o cargo.
3DUiJUDIR~QLFR$VVDQo}HVSUHYLVWDVQHVWHDUWLJRVHUmRDSOLFDGDVSHOD&(3TXHFRQIRUPH
o caso, poderá encaminhar sugestão de demissão à autoridade hierarquicamente superior.
Art. 18. O processo de apuração de prática de ato em desrespeito ao preceituado neste Código será instaurado pela CEP, de ofício ou em razão de denúncia fundamentada, desde que
KDMDLQGtFLRVVX¿FLHQWHV
§ 1o $DXWRULGDGHS~EOLFDVHUiR¿FLDGDSDUDPDQLIHVWDUVHQRSUD]RGHFLQFRGLDV
§ 2o O eventual denunciante, a própria autoridade pública, bem assim a CEP, de ofício,
poderão produzir prova documental.
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§ 3o A CEP poderá promover as diligências que considerar necessárias, bem assim solicitar
parecer de especialista quando julgar imprescindível.
§ 4o &RQFOXtGDVDVGLOLJrQFLDVPHQFLRQDGDVQRSDUiJUDIRDQWHULRUD&(3R¿FLDUiDDXWRULdade pública para nova manifestação, no prazo de três dias.
§ 5o Se a CEP concluir pela procedência da denúncia, adotará uma das penalidades previstas
no artigo anterior, com comunicação ao denunciado e ao seu superior hierárquico.
$UW$&(3VHHQWHQGHUQHFHVViULRSRGHUiID]HUUHFRPHQGDo}HVRXVXJHULUDR3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFDQRUPDVFRPSOHPHQWDUHVLQWHUSUHWDWLYDVHRULHQWDGRUDVGDVGLVSRVLo}HV
deste Código, bem assim responderá às consultas formuladas por autoridades públicas soEUHVLWXDo}HVHVSHFt¿FDV
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Exposição de Motivos no 360, de 14 de setembro de 2001
Aprovado em 18/9/2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à elevada consideração de Vossa Excelência a anexa proposta de alteração do
disposto no art. 5o do Código de Conduta da Alta Administração Federal, na parte que trata
da comunicação à Comissão de Ética Pública – CEP, criada pelo Decreto de 26 de maio de
GDVDOWHUDo}HVUHOHYDQWHVQRSDWULP{QLRGDDXWRULGDGHS~EOLFDVXEPHWLGDDR&yGLJR
A alteração sugerida tem por objetivo vedar à autoridade pública a execução de investimento que não esteja de acordo com os princípios éticos do Código de Conduta, permitir o meOKRUDFRPSDQKDPHQWRGHVXDYLGDHFRQ{PLFDH¿QDQFHLUDDOpPGHIRUQHFHUOKHPHFDQLVPR
de consulta capaz de esclarecer se eventual ato de gestão patrimonial que pretenda praticar
está de acordo com os mesmos princípios éticos.
A alteração é pertinente, uma vez que o dispositivo em vigor não proíbe que a autoridade
S~EOLFDIDoDLQYHVWLPHQWRVHVSHFXODWLYRVYDOHQGRVHGHLQIRUPDo}HVSULYLOHJLDGDVREWLGDV
em razão do cargo ou função, bastando, para tanto, uma simples comunicação à CEP, o que
QmRVHFRDGXQDFRPDV¿QDOLGDGHVJHUDLVGR&yGLJRGH&RQGXWD
7UDWDVHGHPHGLGDTXHYLVDRDSHUIHLoRDPHQWRGRVSDGU}HVGHFRQGXWDGD$OWD$GPLQLVWUDção Federal, de modo que esta Exposição de Motivos, uma vez aprovada, juntamente com
a alteração em anexo, poderá integrar o Código de Conduta da Alta Administração Federal,
SDUDR¿PGHLQIRUPDUDDWXDomRGDVDOWDVDXWRULGDGHVIHGHUDLVSHUPLWLQGRPHVXJHULUD
publicação de ambos os textos, para imediato conhecimento e aplicação.
(VWDV([FHOHQWtVVLPR6HQKRU3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFDVmRDVUD]}HVTXHIXQGDPHQWDPD
proposta que ora submeto à elevada consideração de Vossa Excelência.
Respeitosamente,

PEDRO PARENTE
Chefe da Casa Civil da Presidência da República
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ALTERA O DISPOSITIVO NO ART. 5o DO CÓDIGO DE CONDUTA
DA ALTA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL
O art. 5o do Código de Conduta da Alta Administração Federal, aprovado pela Exposição
de Motivos no GHGHDJRVWRGHHSXEOLFDGRQR'LiULR2¿FLDOGD8QLmRGRGLD
GHDJRVWRGHSDVVDDYLJRUDUFRPDVVHJXLQWHVDOWHUDo}HV
“Art. 5o..........................................................................................................................
II - atos de gestão de bens, cujo valor possa ser substancialmente alterado por decisão ou
política governamental.
§ 1o É vedado o investimento em bens cujo valor ou cotação possa ser afetado por decisão
RXSROtWLFDJRYHUQDPHQWDODUHVSHLWRGDTXDODDXWRULGDGHS~EOLFDWHQKDLQIRUPDo}HVSULvilegiadas, em razão do cargo ou função, inclusive investimentos de renda variável ou em
commoditiesFRQWUDWRVIXWXURVHPRHGDVSDUD¿PHVSHFXODWLYRH[FHWXDGDVDSOLFDo}HVHP
PRGDOLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRTXHD&(3YHQKDDHVSHFL¿FDU
§ 2o (PFDVRGHG~YLGDD&(3SRGHUiVROLFLWDULQIRUPDo}HVDGLFLRQDLVHHVFODUHFLPHQWRV
VREUHDOWHUDo}HVSDWULPRQLDLVDHODFRPXQLFDGDVSHODDXWRULGDGHS~EOLFDRXTXHSRUTXDOquer outro meio, cheguem ao seu conhecimento.
§ 3o $DXWRULGDGHS~EOLFDSRGHUiFRQVXOWDUSUHYLDPHQWHD&(3DUHVSHLWRGHDWRHVSHFt¿FR
de gestão de bens que pretenda realizar.
§ 4o $¿PGHSUHVHUYDURFDUiWHUVLJLORVRGDVLQIRUPDo}HVSHUWLQHQWHVjVLWXDomRSDWULPRQLDO
GDDXWRULGDGHS~EOLFDDVFRPXQLFDo}HVHFRQVXOWDVDSyVVHUHPFRQIHULGDVHUHVSRQGLGDV
serão acondicionadas em envelope lacrado, que somente poderá ser aberto por determinação da Comissão.”
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Decreto no 4.081, de 11 de janeiro de 2002
Institui o Código de Conduta Ética dos Agentes Públicos em exercício na Presidência e Vice-Presidência
da República
235(6,'(17('$5(3Ò%/,&$QRXVRGDVDWULEXLo}HVTXHOKHFRQIHUHRDUWLQFLsos IV e VI, alínea “a”, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1o Fica instituído o Código de Conduta Ética dos Agentes Públicos em exercício na
Presidência e Vice-Presidência da República.
3DUiJUDIR~QLFR3DUD¿QVGHVWH&yGLJRHQWHQGHVHSRUDJHQWHS~EOLFRWRGRDTXHOHTXH
por força de lei, contrato ou de qualquer outro ato jurídico, preste serviços de natureza
permanente, temporária, excepcional ou eventual, na Presidência e Vice- Presidência da
República.
Art. 2o O Código de Conduta tem por objetivo:
I - WRUQDUFODURTXHRH[HUFtFLRGHDWLYLGDGHSUR¿VVLRQDOQD3UHVLGrQFLDH9LFH3UHVLGrQFLD
GD5HS~EOLFDFRQVWLWXLUDUDGLVWLQomRDRDJHQWHS~EOLFRRTXHSUHVVXS}HDGHVmRDQRUPDV
pWLFDVHVSHFt¿FDVGHFRQGXWDSUHYLVWDVQHVWH&yGLJR
II - estabelecer as regras de conduta inerentes ao exercício de cargo, emprego ou função na
Presidência e Vice-Presidência da República;
III - preservar a imagem e a reputação do agente público, cuja conduta esteja de acordo com
as normas estabelecidas neste Código;
IV - HYLWDUDRFRUUrQFLDGHVLWXDo}HVTXHSRVVDPVXVFLWDUFRQÀLWRVHQWUHRLQWHUHVVHSULYDGR
HDVDWULEXLo}HVS~EOLFDVGRDJHQWHS~EOLFR
V - criar mecanismo de consulta, destinado a possibilitar o prévio e pronto esclarecimento
GHG~YLGDVTXDQWRjFRUUHomRpWLFDGHFRQGXWDVHVSHFt¿FDV
VI - dar maior transparência às atividades da Presidência e Vice-Presidência da República.
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Art. 3o Fica criada a Comissão de Ética dos Agente Públicos da Presidência e Vice- Presidência da República – CEPR, com o objetivo de implementar este Código.
Parágrafo único. A CEPR vincula-se tecnicamente à Comissão de Ética Pública, criada
pelo Decreto de 26 de maio de 1999, e será composta por um representante de cada um dos
órgãos essenciais e integrantes da Presidência da República, de que trata o art. 1o da Lei
no 10.683, de 28 de maio de 2003, inclusive os de assessoramento imediato ao Presidente
da República, à exceção do Advogado-Geral da União, dos Conselhos e da ControladoriaGeral da União, e por um representante da Vice-Presidência da República, cabendo ao
representante da Casa Civil a presidência do colegiado. (Redação dada pelo Decreto no
6.580, de 26/9/2008)
Art. 4o 3DUDRV¿QVGRGLVSRVWRQHVWH&yGLJRRDJHQWHS~EOLFRGHYHUi
I - SDXWDUVHSHORVSULQFtSLRVGDOHJDOLGDGHLPSHVVRDOLGDGHSXEOLFLGDGHH¿FLrQFLDPRUDlidade e probidade;
II - PDQWHUFODUH]DGHSRVLo}HVHGHFRURFRPYLVWDVDPRWLYDUUHVSHLWRHFRQ¿DQoDGRS~blico em geral;
III - exercer com zelo e dedicação a sua atividade e manter respeito à hierarquia, observando as normas regulamentares da Presidência e Vice-Presidência da República, bem assim
dispensar atenção, presteza e urbanidade às pessoas em geral;
IV - manter fora do local de trabalho conduta compatível com o exercício da atividade
SUR¿VVLRQDOQD3UHVLGrQFLDH9LFH3UHVLGrQFLDGD5HS~EOLFD
V - divulgar e manter arquivada, na forma que for estabelecida pela CEPR, a agenda de
UHXQL}HVFRPSHVVRDVItVLFDVHMXUtGLFDVFRPDVTXDLVVHUHODFLRQHIXQFLRQDOPHQWHH
VI - PDQWHUUHJLVWURVXPiULRGDVPDWpULDVWUDWDGDVQDVUHXQL}HVUHIHULGDVQRLQFLVR9TXH
¿FDUmRGLVSRQtYHLVSDUDH[DPHSHOD&(35
Art. 5o O agente público ocupante de cargo equivalente a DAS 3, ou superior, prestará à
&(35LQIRUPDo}HVVREUHVXDVLWXDomRSDWULPRQLDOHGHUHQGDVTXHUHDORXSRWHQFLDOPHQWH
SRVVDVXVFLWDUFRQÀLWRFRPRLQWHUHVVHS~EOLFRQDIRUPDSRUHODHVWDEHOHFLGD
Parágrafo único. Ficam dispensados das exigências deste artigo, os agentes públicos que já
SUHVWDUDPWDLVLQIRUPDo}HVj&RPLVVmRGHeWLFD3~EOLFD
Art. 6o É vedado ao agente público opinar publicamente:
I - contra a honorabilidade e o desempenho funcional de outro agente público ou empregado público, independentemente da esfera de Poder ou de governo; e
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II - a respeito do mérito de questão que lhe será submetida para apreciação ou decisão individual ou em órgão colegiado.
Art. 7o O agente público não poderá valer-se do cargo ou da função para auferir benefícios
ou tratamento diferenciado, para si ou para outrem, em repartição pública ou entidade parWLFXODUQHPXWLOL]DUHPSURYHLWRSUySULRRXGHWHUFHLURRVPHLRVWpFQLFRVHUHFXUVRV¿QDQceiros que lhe tenham sido postos à disposição em razão do cargo.
Art. 8o Ficam vedados os atos de gestão de bens, cujo valor possa ser substancialmente
afetado por informação governamental da qual o agente público tenha conhecimento privilegiado, inclusive investimentos de renda variável ou em commodities, contratos futuros e
PRHGDVSDUD¿PHVSHFXODWLYR
Art. 9o Será informada à CEPR, na forma que esta regulamentar, a participação acionária
do agente público em empresa privada que mantenha qualquer tipo de relacionamento com
órgão ou entidade da Administração Pública, de qualquer esfera de Poder ou governo.
Art. 10. É vedado ao agente público, na relação com parte interessada não pertencente à
Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, ou de organismo internacional de que o Brasil participe:
I - prestar serviços ou aceitar proposta de trabalho, de natureza eventual ou permanente,
ainda que fora de seu horário de expediente;
II - receber presente, transporte, hospedagem, compensação ou quaisquer favores, assim
como aceitar convites para almoços, jantares, festas e outros eventos sociais;
III - SUHVWDULQIRUPDo}HVVREUHPDWpULDTXH
a) QmRVHMDGDVXDFRPSHWrQFLDHVSHFt¿FD
b) FRQVWLWXDSULYLOpJLRSDUDTXHPVROLFLWDRXTXHVHUH¿UDDLQWHUHVVHGHWHUFHLUR
§ 1o 1mRVHFRQVLGHUDPSUHVHQWHVSDUDRV¿QVGHVWHDUWLJRRVEULQGHVTXH
I - não tenham valor comercial; ou
II - sejam distribuídos de forma generalizada por entidades de qualquer natureza a título
de cortesia, propaganda, divulgação habitual ou por ocasião de eventos especiais ou datas
comemorativas, desde que não ultrapassem o valor de R$ 100,00 (cem reais).
§ 2o Os presentes que, por qualquer razão, não possam ser recusados ou devolvidos sem
ônus para o agente público, serão incorporados ao patrimônio da Presidência da República
RXGHVWLQDGRVDHQWLGDGHGHFDUiWHUFXOWXUDORX¿ODQWUySLFRQDIRUPDUHJXODGDSHOD&(35
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Art. 11. É permitida a participação em seminários, congressos e eventos semelhantes, promovidos por pessoa física ou jurídica, inclusive sindicato ou associação de classe, desde
que estes não tenham interesse em decisão da esfera de competência do agente público e
que sejam tornados públicos eventual remuneração e pagamento das despesas de viagem
pelo promotor do evento.
Art. 12. As audiências com pessoas físicas ou jurídicas, não pertencentes à Administração
Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios ou de organismo internacional do qual o Brasil participe, interessada em
decisão de alçada do agente público, serão:
I - VROLFLWDGDVIRUPDOPHQWHSHORSUySULRLQWHUHVVDGRFRPHVSHFL¿FDomRGRWHPDDVHUWUDWDGRHDLGHQWL¿FDomRGRVSDUWLFLSDQWHV
II - REMHWRGHUHJLVWURVHVSHFt¿FRVTXHGHYHUmRVHUPDQWLGRVSDUDHYHQWXDOFRQVXOWD
III - acompanhadas de pelo menos um outro servidor público ou militar.
Parágrafo único (Revogado pelo Decreto no 4.334, de 12/8/2002)
Art. 13. As propostas de trabalho ou de negócio futuro no setor privado serão imediatamente
informadas pelo agente público à CEPR, independentemente da sua aceitação ou rejeição.
Art. 14. Após deixar o cargo, o agente público não poderá, pelo prazo de quatro meses:
I - atuar em benefício ou em nome de pessoa física ou jurídica, inclusive sindicato ou associação de classe, em processo ou negócio do qual tenha participado em razão do cargo ou
função que ocupava;
II - prestar consultoria a pessoa física ou jurídica, inclusive sindicato ou associação de clasVH YDOHQGRVH GH LQIRUPDo}HV QmR GLYXOJDGDV SXEOLFDPHQWH D UHVSHLWR GH SURJUDPDV RX
políticas governamentais.
$UW$LQREVHUYkQFLDGDVQRUPDVHVWLSXODGDVQHVWH&yGLJRDFDUUHWDUiSDUDRDJHQWHS~EOLFRVHPSUHMXt]RGHRXWUDVVDQo}HVOHJDLVDVVHJXLQWHVFRQVHTrQFLDV
I - censura ética, a ser aplicada pela CEPR;
II - H[RQHUDomRGRFDUJRHPFRPLVVmRRXGLVSHQVDGDIXQomRGHFRQ¿DQoD
III - restituição à empresa contratada para prestação de serviço.
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Parágrafo único. Caso a CEPR tome conhecimento de que a conduta do agente público teQKDFRQ¿JXUDGRWUDQVJUHVVmRDQRUPDOHJDOHVSHFt¿FDDPDWpULDVHUiSRUHODHQFDPLQKDGD
à entidade ou ao órgão público com responsabilidade pela sua apuração, sem prejuízo do
seu exame e deliberação.
Art. 16. O procedimento de apuração de prática de ato contrário ao disposto neste Código
será instaurado pela CEPR, de ofício ou mediante representação, desde que os indícios
VHMDPFRQVLGHUDGRVVX¿FLHQWHV
§ 1o 2DJHQWHS~EOLFRVHUiR¿FLDGRSHOD&(35SDUDPDQLIHVWDUVHQRSUD]RGHFLQFRGLDV
§ 2o O eventual representante, o próprio agente público ou a CEPR, de ofício, poderá produzir prova documental.
§ 3o A CEPR poderá promover as diligências que considerar necessárias, bem como solicitar parecer de especialista quando julgar imprescindível.
§ 4o Concluídas as diligências mencionadas no § 3oD&(35R¿FLDUiDRDJHQWHS~EOLFRSDUD
que se manifeste novamente, no prazo de cinco dias.
§ 5o Se a CEPR concluir pela procedência da denúncia, adotará as medidas necessárias
para o cumprimento do disposto no art. 15, com comunicação ao agente público e ao seu
superior hierárquico.
Art. 17. O agente público poderá formular à CEPR, a qualquer tempo, consultas sobre a
DSOLFDomRGDVQRUPDVGHVWH&yGLJRjVVLWXDo}HVHVSHFt¿FDVUHODFLRQDGDVFRPVXDFRQGXWD
individual.
§ 1o As consultas deverão ser respondidas, de forma conclusiva, no prazo máximo de até
dez dias.
§ 2o (PFDVRGHGLVFRUGkQFLDFRPDUHVSRVWDDRDJHQWHS~EOLFRpDVVHJXUDGRRGLUHLWRGH
pedido de reconsideração à CEPR.
§ 3o O cumprimento da orientação dada pela CEPR exonera o agente público de eventual
censura ética em relação à matéria objeto da consulta, não o eximindo de responsabilidade
pelo descumprimento de dispositivo legal.
$UW$&(35SRGHUiID]HUUHFRPHQGDo}HVRXVXJHULUQRUPDVFRPSOHPHQWDUHVLQWHUSUHWDWLYDVHRULHQWDGRUDVGDVGLVSRVLo}HVGHVWH&yGLJRRXYLGDD&RPLVVmRGHeWLFD3~EOLFD

31

$UW$SOLFDPVHVXEVLGLDULDPHQWHDHVWH&yGLJRDVQRUPDVGR&yGLJRGHeWLFD3UR¿Vsional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal e do Código de Conduta da
Alta Administração Federal.
Art. 20. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de janeiro de 2002; 181o da Independência e 114o da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Parente
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Decreto no 4.187, de 8 de abril de 2002
Regulamenta os arts. 6o e 7o da Medida Provisória no
GHGHVHWHPEURGHTXHGLVS}HPVRbre o impedimento de autoridades exercerem atividades
ou prestarem serviços após a exoneração do cargo que
ocupavam e sobre a remuneração compensatória a elas
devida pela União, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso
IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1o Este Decreto regulamenta os arts. 6o e 7o da Medida Provisória no 2.225-45, de 4 de
VHWHPEURGHTXHGLVS}HPVREUHRLPSHGLPHQWRGHDXWRULGDGHVH[HUFHUHPDWLYLGDGHV
ou prestarem serviços após a exoneração do cargo que ocupavam e sobre a remuneração
compensatória a elas devida pela União.
Art. 2o Os titulares de cargos de Ministro de Estado, de Natureza Especial e do GrupoDireção e Assessoramento Superiores – DAS, nível 6, e as autoridades equivalentes, que
WHQKDPWLGRDFHVVRDLQIRUPDo}HVTXHSRVVDPWHUUHSHUFXVVmRHFRQ{PLFD¿FDPLPSHGLGRV
de exercer atividades ou de prestar qualquer serviço no setor de sua atuação, por um período
de quatro meses, contados da exoneração.
§ 1o As autoridades referidas no caput, e dentro do prazo nele estabelecido, estão ainda
impedidas de: (Redação dada pelo Decreto no 4.405, de 3/10/2002)
I - DFHLWDUFDUJRGHDGPLQLVWUDGRURXFRQVHOKHLURRXHVWDEHOHFHUYtQFXORSUR¿VVLRQDOFRP
SHVVRDItVLFDRXMXUtGLFDFRPDTXDOWHQKDPPDQWLGRUHODFLRQDPHQWRR¿FLDOGLUHWRHUHOHvante nos seis meses anteriores à exoneração; e
II - patrocinar, direta ou indiretamente, interesse de pessoa física ou jurídica perante órgão
RXHQWLGDGHGD$GPLQLVWUDomR3~EOLFD)HGHUDOFRPTXHWHQKDPWLGRUHODFLRQDPHQWRR¿FLDO
direto e relevante nos seis meses anteriores à exoneração.
§ 2o Incluem-se no período a que se refere o caput eventuais períodos de férias não gozadas.
Art. 3o 3DUD ¿QV GHVWH 'HFUHWR DXWRULGDGHV TXH WHQKDP WLGR DFHVVR D LQIRUPDo}HV TXH
possam ter repercussão econômica são exclusivamente os membros do Conselho de GoYHUQRGR&RQVHOKR0RQHWiULR1DFLRQDOGD&kPDUDGH3ROtWLFD(FRQ{PLFDHGD&kPDUDGH
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&RPpUFLR([WHULRUGR&RQVHOKRGH*RYHUQRGR&RPLWrGH*HVWmRGD&kPDUDGH&RPpUFLR
Exterior e do Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil. (Redação dada
pelo Decreto no 4.405, de 3/10/2002)
Art. 3o -A Compete à Comissão de Ética Pública, criada pelo Decreto de 26 de maio de
1999, decidir, em cada caso, sobre a ocorrência dos impedimentos a que se refere o art. 2o
e comunicar a sua decisão à autoridade interessada e ao órgão ao qual está ela vinculado.
(Incluído pelo Decreto no 4.405, de 3/10/2002)
Parágrafo único. As autoridades referidas no art. 3o devem comunicar, imediatamente, à
Comissão de Ética Pública as atividades ou os serviços que pretendem exercer ou prestar
no período estabelecido no caput do art. 2o. (Incluído pelo Decreto no 4.405, de 3/10/2002)
Art. 4o Durante o período de impedimento, as autoridades referidas no art. 2o¿FDPYLQFXladas ao órgão ou à autarquia em que atuaram e somente fazem jus a remuneração compensatória equivalente à do cargo que ocupavam, cujas despesas correrão por conta dos
respectivos orçamentos de custeio.
§ 1o2VHUYLGRUS~EOLFRIHGHUDOSRGHRSWDUSHORUHWRUQRDRGHVHPSHQKRGDVIXQo}HVGHVHX
FDUJRHIHWLYRQRVFDVRVHPTXHQmRKRXYHUFRQÀLWRGHLQWHUHVVHKLSyWHVHHPTXHQmRID]
jus à remuneração a que se refere o caput.
§ 2o A opção a que se refere o § 1o deve ser comunicada à unidade de pessoal do órgão ou da
autarquia em que o servidor exerceu o cargo de Ministro de Estado ou o cargo em comissão.
§ 3o2VHUYLGRUTXHQmR¿]HUDRSomRSUHYLVWDQRo tem apenas o direito de receber a
remuneração equivalente àquela que percebia à época em que exercia o cargo de Ministro
de Estado ou o cargo em comissão.
Art. 5o O servidor público federal exonerado ou aposentado de seu cargo efetivo após ter
feito a opção prevista no § 1o do art. 4o:
I - deve comunicar tal fato ao órgão ou à autarquia em que exerceu o cargo de Ministro de
Estado ou o cargo em comissão; e
II - ¿FDVXEPHWLGRDRLPSHGLPHQWRHVWDEHOHFLGRQRDUWo e faz jus à remuneração compensatória prevista no art. 4o pelo período que restou dos quatro meses, contado da exoneração
do cargo de Ministro de Estado ou do cargo em comissão.
Art. 6o O disposto nos arts. 4o e 5o não se aplica aos membros do Poder Legislativo de qualquer ente da Federação, nem aos membros do Ministério Público da União e dos Estados, e
nem aos servidores públicos estaduais, distritais e municipais.
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Art. 7o Durante o período de impedimento, a autoridade não pode utilizar os bens, os serviços e o pessoal que estavam à sua disposição quando ocupava o cargo de Ministro de Estado
ou o cargo em comissão.
Art. 8o O disposto neste Decreto aplica-se, também, aos casos de exoneração a pedido, desde que cumprido o interstício de seis meses no exercício dos cargos a que se refere o art. 3.
Art. 9o A nomeação para cargo de Ministro de Estado ou cargo em comissão da Administração Pública federal faz cessar todos os efeitos do impedimento, inclusive o pagamento da
remuneração compensatória a que se refere o art. 4.
$UW$VLQVWLWXLo}HV¿QDQFHLUDVS~EOLFDVIHGHUDLVSRGHUmRHVWDEHOHFHURLPSHGLPHQWRHD
remuneração compensatória de que tratam os arts. 2o e 4o para os seus diretores, observado
o disposto neste Decreto.
Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de abril de 2002; 181o da Independência e 114o da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Guilherme Gomes Dias
Pedro Parente
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Decreto no 4.334, de 12 de agosto de 2002
'LVS}H VREUH DV DXGLrQFLDV FRQFHGLGDV D SDUWLFXODUHV
por agentes públicos em exercício na Administração
3~EOLFD)HGHUDOGLUHWDQDVDXWDUTXLDVHIXQGDo}HVS~blicas federais.
235(6,'(17('$5(3Ò%/,&$QRXVRGDVDWULEXLo}HVTXHOKHFRQIHUHRDUWLQFLsos II e VI, alínea “a”, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1o Este Decreto disciplina as audiências concedidas a particulares por agentes públiFRVHPH[HUFtFLRQD$GPLQLVWUDomR3~EOLFD)HGHUDOGLUHWDQDVDXWDUTXLDVHQDVIXQGDo}HV
públicas federais.
3DUiJUDIR~QLFR3DUDRV¿QVGHVWH'HFUHWRFRQVLGHUDVH
I - agente público todo aquele, civil ou militar, que por força de lei, contrato ou qualquer
outro ato jurídico detenha atribuição de se manifestar ou decidir sobre ato ou fato sujeito à
sua área de atuação; e
II - particular todo aquele que, mesmo ocupante de cargo ou função pública, solicite audiência para tratar de interesse privado seu ou de terceiros.
Art. 2o O pedido de audiência efetuado por particular deverá ser dirigido ao agente público,
por escrito, por meio de fax ou meio eletrônico, indicando:
I - DLGHQWL¿FDomRGRUHTXHUHQWH
II - GDWDHKRUDHPTXHSUHWHQGHVHURXYLGRHTXDQGRIRURFDVRDVUD]}HVGDXUJrQFLD
III - o assunto a ser abordado; e
IV - DLGHQWL¿FDomRGHDFRPSDQKDQWHVVHKRXYHUHVHXLQWHUHVVHQRDVVXQWR
Art. 3o $VDXGLrQFLDVGHTXHWUDWDHVWH'HFUHWRWHUmRVHPSUHFDUiWHUR¿FLDODLQGDTXHUHDOLzadas fora do local de trabalho, devendo o agente público:
I - estar acompanhado nas audiências de pelo menos um outro servidor público ou militar; e
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II - PDQWHU UHJLVWUR HVSHFt¿FR GDV DXGLrQFLDV FRP D UHODomR GDV SHVVRDV SUHVHQWHV H RV
assuntos tratados.
Parágrafo único. Na audiência a se realizar fora do local de trabalho, o agente público pode
dispensar o acompanhamento de servidor público ou militar, sempre que reputar desnecessário, em função do tema a ser tratado.
Art. 4o As normas deste Decreto não geram direito a audiência.
Art. 5o Este Decreto não se aplica:
I - às audiências realizadas para tratar de matérias relacionadas à administração tributária, à
supervisão bancária, à segurança e a outras sujeitas a sigilo legal; e
II - às hipóteses de atendimento aberto ao público.
Art. 6o Este Decreto entra em vigor trinta dias após sua publicação.
Art. 7o Ficam revogados os Decretos nos 4.232, de 14 de maio de 2002, 4.268, de 12 de
junho de 2002, e o parágrafo único do art. 12 do Decreto no 4.081, de 11 de janeiro de 2002.
Brasília, 12 de agosto de 2002; 181o da Independência e 114o da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Parente
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Decreto no 6.029, de 1o de fevereiro de 2007
Institui Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo
Federal, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso
VI, alínea “a”, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1o)LFDLQVWLWXtGRR6LVWHPDGH*HVWmRGDeWLFDGR3RGHU([HFXWLYR)HGHUDOFRPD¿QDOLGDGHGHSURPRYHUDWLYLGDGHVTXHGLVS}HPVREUHDFRQGXWDpWLFDQRkPELWRGR([HFXWLYR
Federal, competindo-lhe:
I - LQWHJUDURVyUJmRVSURJUDPDVHDo}HVUHODFLRQDGDVFRPDpWLFDS~EOLFD
II - contribuir para a implementação de políticas públicas tendo a transparência e o acesso
à informação como instrumentos fundamentais para o exercício de gestão da ética pública;
III - promover, com apoio dos segmentos pertinentes, a compatibilização e interação de
normas, procedimentos técnicos e de gestão relativos à ética pública;
IV - DUWLFXODUDo}HVFRPYLVWDVDHVWDEHOHFHUHHIHWLYDUSURFHGLPHQWRVGHLQFHQWLYRHLQFUHmento ao desempenho institucional na gestão da ética pública do Estado brasileiro.
Art. 2o Integram o Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal:
I - a Comissão de Ética Pública – CEP, instituída pelo Decreto de 26 de maio de 1999;
II - DV&RPLVV}HVGHeWLFDGHTXHWUDWDR'HFUHWRQo 1.171, de 22 de junho de 1994; e
III - DVGHPDLV&RPLVV}HVGHeWLFDHHTXLYDOHQWHVQDVHQWLGDGHVHyUJmRVGR3RGHU([HFXtivo Federal.
Art. 3o A CEP será integrada por sete brasileiros que preencham os requisitos de idoneidade moral, reputação ilibada e notória experiência em administração pública, designados pelo Presidente da República, para mandatos de três anos, não coincidentes, permitida uma única recondução.
§ 1o$DWXDomRQRkPELWRGD&(3QmRHQVHMDTXDOTXHUUHPXQHUDomRSDUDVHXVPHPEURVH
os trabalhos nela desenvolvidos são considerados prestação de relevante serviço público.
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§ 2o23UHVLGHQWHWHUiRYRWRGHTXDOLGDGHQDVGHOLEHUDo}HVGD&RPLVVmR
§ 3o Os mandatos dos primeiros membros serão de um, dois e três anos, estabelecidos no
decreto de designação.
Art. 4o À CEP compete:
I - DWXDUFRPRLQVWkQFLDFRQVXOWLYDGR3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFDH0LQLVWURVGH(VWDGRHP
matéria de ética pública;
II - administrar a aplicação do Código de Conduta da Alta Administração Federal, devendo:
a) submeter ao Presidente da República medidas para seu aprimoramento;
b) dirimir dúvidas a respeito de interpretação de suas normas, deliberando sobre casos
omissos;
c) apurar, mediante denúncia, ou de ofício, condutas em desacordo com as normas nele
previstas, quando praticadas pelas autoridades a ele submetidas;
III - GLULPLUG~YLGDVGHLQWHUSUHWDomRVREUHDVQRUPDVGR&yGLJRGHeWLFD3UR¿VVLRQDOGR
Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal de que trata o Decreto no 1.171, de 1994;
IV - coordenar, avaliar e supervisionar o Sistema de Gestão da Ética Pública do Poder Executivo Federal;
V - aprovar o seu regimento interno; e
VI - escolher o seu Presidente.
Parágrafo único. A CEP contará com uma Secretaria-Executiva, vinculada à Casa Civil da
Presidência da República, à qual competirá prestar o apoio técnico e administrativo aos
trabalhos da Comissão.
Art. 5o Cada Comissão de Ética de que trata o Decreto no 1171, de 1994, será integrada por
três membros titulares e três suplentes, escolhidos entre servidores e empregados do seu
quadro permanente, e designados pelo dirigente máximo da respectiva entidade ou órgão,
para mandatos não coincidentes de três anos.
Art. 6o É dever do titular de entidade ou órgão da Administração Pública Federal, direta e
indireta:
I - DVVHJXUDUDVFRQGLo}HVGHWUDEDOKRSDUDTXHDV&RPLVV}HVGHeWLFDFXPSUDPVXDVIXQo}HVLQFOXVLYHSDUDTXHGRH[HUFtFLRGDVDWULEXLo}HVGHVHXVLQWHJUDQWHVQmROKHVUHVXOWH
qualquer prejuízo ou dano;
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II - FRQGX]LUHPVHXkPELWRDDYDOLDomRGDJHVWmRGDpWLFDFRQIRUPHSURFHVVRFRRUGHQDGR
pela Comissão de Ética Pública.
Art. 7o&RPSHWHjV&RPLVV}HVGHeWLFDGHTXHWUDWDPRVLQFLVRV,,H,,,GRDUWo:
I - DWXDUFRPRLQVWkQFLDFRQVXOWLYDGHGLULJHQWHVHVHUYLGRUHVQRkPELWRGHVHXUHVSHFWLYR
órgão ou entidade;
II - DSOLFDUR&yGLJRGHeWLFD3UR¿VVLRQDOGR6HUYLGRU3~EOLFR&LYLOGR3RGHU([HFXWLYR
Federal, aprovado pelo Decreto 1.171, de 1994, devendo:
a) submeter à Comissão de Ética Pública propostas para seu aperfeiçoamento;
b) dirimir dúvidas a respeito da interpretação de suas normas e deliberar sobre casos omissos;
c) apurar, mediante denúncia ou de ofício, conduta em desacordo com as normas éticas
pertinentes; e
d) UHFRPHQGDUDFRPSDQKDUHDYDOLDUQRkPELWRGRyUJmRRXHQWLGDGHDTXHHVWLYHUYLQFXODGDRGHVHQYROYLPHQWRGHDo}HVREMHWLYDQGRDGLVVHPLQDomRFDSDFLWDomRHWUHLQDPHQWR
sobre as normas de ética e disciplina;
III - representar a respectiva entidade ou órgão na Rede de Ética do Poder Executivo Federal a que se refere o art. 9o; e
IV - VXSHUYLVLRQDUDREVHUYkQFLDGR&yGLJRGH&RQGXWDGD$OWD$GPLQLVWUDomR)HGHUDOH
FRPXQLFDUj&(3VLWXDo}HVTXHSRVVDPFRQ¿JXUDUGHVFXPSULPHQWRGHVXDVQRUPDV
§ 1o Cada Comissão de Ética contará com uma Secretaria-Executiva, vinculada administraWLYDPHQWHjLQVWkQFLDPi[LPDGDHQWLGDGHRXyUJmRSDUDFXPSULUSODQRGHWUDEDOKRSRUHOD
DSURYDGRHSURYHURDSRLRWpFQLFRHPDWHULDOQHFHVViULRDRFXPSULPHQWRGDVVXDVDWULEXLo}HV
§ 2o$V 6HFUHWDULDV([HFXWLYDV GDV &RPLVV}HV GH eWLFD VHUmR FKH¿DGDV SRU VHUYLGRU RX
empregado do quadro permanente da entidade ou órgão, ocupante de cargo de direção compatível com sua estrutura, alocado sem aumento de despesas.
Art. 8o&RPSHWHjVLQVWkQFLDVVXSHULRUHVGRVyUJmRVHHQWLGDGHVGR3RGHU([HFXWLYR)HGHral, abrangendo a administração direta e indireta:
I - observar e fazer observar as normas de ética e disciplina;
II - constituir Comissão de Ética;
III - JDUDQWLURVUHFXUVRVKXPDQRVPDWHULDLVH¿QDQFHLURVSDUDTXHD&RPLVVmRFXPSUDFRP
VXDVDWULEXLo}HVH
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IV - DWHQGHUFRPSULRULGDGHjVVROLFLWDo}HVGD&(3
Art. 9o Fica constituída a Rede de Ética do Poder Executivo Federal, integrada pelos reSUHVHQWDQWHVGDV&RPLVV}HVGHeWLFDGHTXHWUDWDPRVLQFLVRV,,,H,,,GRDUWo, com o
objetivo de promover a cooperação técnica e a avaliação em gestão da ética.
Parágrafo único. Os integrantes da Rede de Ética se reunirão sob a coordenação da CoPLVVmRGHeWLFD3~EOLFDSHORPHQRVXPDYH]SRUDQRHPIyUXPHVSHFt¿FRSDUDDYDOLDUR
SURJUDPDHDVDo}HVSDUDDSURPRomRGDpWLFDQDDGPLQLVWUDomRS~EOLFD
$UW2VWUDEDOKRVGD&(3HGDVGHPDLV&RPLVV}HVGHeWLFDGHYHPVHUGHVHQYROYLGRV
FRPFHOHULGDGHHREVHUYkQFLDGRVVHJXLQWHVSULQFtSLRV
I - proteção à honra e à imagem da pessoa investigada;
II - proteção à identidade do denunciante, que deverá ser mantida sob reserva, se este assim
o desejar; e
III - independência e imparcialidade dos seus membros na apuração dos fatos, com as garantias asseguradas neste Decreto.
Art. 11. Qualquer cidadão, agente público, pessoa jurídica de direito privado, associação ou
entidade de classe poderá provocar a atuação da CEP ou de Comissão de Ética, visando à apuUDomRGHLQIUDomRpWLFDLPSXWDGDDDJHQWHS~EOLFRyUJmRRXVHWRUHVSHFt¿FRGHHQWHHVWDWDO
3DUiJUDIR~QLFR(QWHQGHVHSRUDJHQWHS~EOLFRSDUDRV¿QVGHVWH'HFUHWRWRGRDTXHOHTXH
por força de lei, contrato ou qualquer ato jurídico, preste serviços de natureza permanente,
WHPSRUiULDH[FHSFLRQDORXHYHQWXDODLQGDTXHVHPUHWULEXLomR¿QDQFHLUDDyUJmRRXHQWLdade da administração pública federal, direta e indireta.
Art. 12. O processo de apuração de prática de ato em desrespeito ao preceituado no Código de
&RQGXWDGD$OWD$GPLQLVWUDomR)HGHUDOHQR&yGLJRGHeWLFD3UR¿VVLRQDOGR6HUYLGRU3~EOLFR
Civil do Poder Executivo Federal será instaurado, de ofício ou em razão de denúncia fundamentada, respeitando-se, sempre, as garantias do contraditório e da ampla defesa, pela ComisVmRGHeWLFD3~EOLFDRX&RPLVV}HVGHeWLFDGHTXHWUDWDPRLQFLVRV,,H,,,GRDUWo, conforme
RFDVRTXHQRWL¿FDUiRLQYHVWLJDGRSDUDPDQLIHVWDUVHSRUHVFULWRQRSUD]RGHGH]GLDV
§ 1o O investigado poderá produzir prova documental necessária à sua defesa.
§ 2o$V&RPLVV}HVGHeWLFDSRGHUmRUHTXLVLWDURVGRFXPHQWRVTXHHQWHQGHUHPQHFHVViULRV
à instrução probatória e, também, promover diligências e solicitar parecer de especialista.
§ 3o Na hipótese de serem juntados aos autos da investigação, após a manifestação referida
no caput GHVWHDUWLJRQRYRVHOHPHQWRVGHSURYDRLQYHVWLJDGRVHUiQRWL¿FDGRSDUDQRYD
manifestação, no prazo de dez dias.
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§ 4o&RQFOXtGDDLQVWUXomRSURFHVVXDODV&RPLVV}HVGHeWLFDSURIHULUmRGHFLVmRFRQFOXVLYD
e fundamentada.
§ 5o Se a conclusão for pela existência de falta ética, além das providências previstas no
&yGLJRGH&RQGXWDGD$OWD$GPLQLVWUDomR)HGHUDOHQR&yGLJRGHeWLFD3UR¿VVLRQDOGR
6HUYLGRU3~EOLFR&LYLOGR3RGHU([HFXWLYR)HGHUDODV&RPLVV}HVGHeWLFDWRPDUmRDVVHguintes providências, no que couber:
I - HQFDPLQKDPHQWRGHVXJHVWmRGHH[RQHUDomRGHFDUJRRXIXQomRGHFRQ¿DQoDjDXWRULGDde hierarquicamente superior ou devolução ao órgão de origem, conforme o caso;
II - encaminhamento, conforme o caso, para a Controladoria-Geral da União ou unidade
HVSHFt¿FDGR6LVWHPDGH&RUUHLomRGR3RGHU([HFXWLYR)HGHUDOGHTXHWUDWDR'HFUHWRQo
GHGHMXQKRGHSDUDH[DPHGHHYHQWXDLVWUDQVJUHVV}HVGLVFLSOLQDUHVH
III - recomendação de abertura de procedimento administrativo, se a gravidade da conduta
assim o exigir.
Art. 13. Será mantido com a chancela de “reservado”, até que esteja concluído, qualquer
procedimento instaurado para apuração de prática em desrespeito às normas éticas.
§ 1o Concluída a investigação e após a deliberação da CEP ou da Comissão de Ética do
órgão ou entidade, os autos do procedimento deixarão de ser reservados.
§ 2o Na hipótese de os autos estarem instruídos com documento acobertado por sigilo legal,
o acesso a esse tipo de documento somente será permitido a quem detiver igual direito perante o órgão ou entidade originariamente encarregado da sua guarda.
§ 3o3DUDUHVJXDUGDURVLJLORGHGRFXPHQWRVTXHDVVLPGHYDPVHUPDQWLGRVDV&RPLVV}HV
de Ética, depois de concluído o processo de investigação, providenciarão para que tais documentos sejam desentranhados dos autos, lacrados e acautelados.
Art. 14. A qualquer pessoa que esteja sendo investigada é assegurado o direito de saber o
que lhe está sendo imputado, de conhecer o teor da acusação e de ter vista dos autos, no
UHFLQWRGDV&RPLVV}HVGHeWLFDPHVPRTXHDLQGDQmRWHQKDVLGRQRWL¿FDGDGDH[LVWrQFLD
do procedimento investigatório.
Parágrafo único. O direito assegurado neste artigo inclui o de obter cópia dos autos e de
certidão do seu teor.
Art. 15. Todo ato de posse, investidura em função pública ou celebração de contrato de
trabalho, dos agentes públicos referidos no parágrafo único do art. 11, deverá ser acomSDQKDGRGDSUHVWDomRGHFRPSURPLVVRVROHQHGHDFDWDPHQWRHREVHUYkQFLDGDVUHJUDVHVtabelecidas pelo Código de Conduta da Alta Administração Federal, pelo Código de Ética
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3UR¿VVLRQDOGR6HUYLGRU3~EOLFR&LYLOGR3RGHU([HFXWLYR)HGHUDOHSHOR&yGLJRGHeWLFD
do órgão ou entidade, conforme o caso.
Parágrafo único. A posse em cargo ou função pública que submeta a autoridade às normas do
Código de Conduta da Alta Administração Federal deve ser precedida de consulta da autoriGDGHj&RPLVVmRGHeWLFD3~EOLFDDFHUFDGHVLWXDomRTXHSRVVDVXVFLWDUFRQÀLWRGHLQWHUHVVHV
$UW$V&RPLVV}HVGHeWLFDQmRSRGHUmRHVFXVDUVHGHSURIHULUGHFLVmRVREUHPDWpULDGH
sua competência alegando omissão do Código de Conduta da Alta Administração Federal,
GR&yGLJRGHeWLFD3UR¿VVLRQDOGR6HUYLGRU3~EOLFR&LYLOGR3RGHU([HFXWLYR)HGHUDORX
do Código de Ética do órgão ou entidade, que, se existente, será suprida pela analogia e inYRFDomRDRVSULQFtSLRVGDOHJDOLGDGHLPSHVVRDOLGDGHPRUDOLGDGHSXEOLFLGDGHHH¿FLrQFLD
§ 1o Havendo dúvida quanto à legalidade, a Comissão de Ética competente deverá ouvir
previamente a área jurídica do órgão ou entidade.
§ 2o Cumpre à CEP responder a consultas sobre aspectos éticos que lhe forem dirigidas
SHODVGHPDLV&RPLVV}HVGHeWLFDHSHORVyUJmRVHHQWLGDGHVTXHLQWHJUDPR([HFXWLYR)Hderal, bem como pelos cidadãos e servidores que venham a ser indicados para ocupar cargo
ou função abrangida pelo Código de Conduta da Alta Administração Federal.
$UW$V&RPLVV}HVGHeWLFDVHPSUHTXHFRQVWDWDUHPDSRVVtYHORFRUUrQFLDGHLOtFLWRV
penais, civis, de improbidade administrativa ou de infração disciplinar, encaminharão cópia
dos autos às autoridades competentes para apuração de tais fatos, sem prejuízo das medidas
de sua competência.
$UW$VGHFLV}HVGDV&RPLVV}HVGHeWLFDQDDQiOLVHGHTXDOTXHUIDWRRXDWRVXEPHWLGR
à sua apreciação ou por ela levantado, serão resumidas em ementa e, com a omissão dos
nomes dos investigados, divulgadas no sítio do próprio órgão, bem como remetidas à Comissão de Ética Pública.
$UW2VWUDEDOKRVQDV&RPLVV}HVGHeWLFDGHTXHWUDWDPRVLQFLVRV,,H,,,GRDUWo são
FRQVLGHUDGRVUHOHYDQWHVHWrPSULRULGDGHVREUHDVDWULEXLo}HVSUySULDVGRVFDUJRVGRVVHXV
membros, quando estes não atuarem com exclusividade na Comissão.
Art. 20. Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal darão tratamento prioritáULRjVVROLFLWDo}HVGHGRFXPHQWRVQHFHVViULRVjLQVWUXomRGRVSURFHGLPHQWRVGHLQYHVWLJDomRLQVWDXUDGRVSHODV&RPLVV}HVGHeWLFD
§ 1o1DKLSyWHVHGHKDYHULQREVHUYkQFLDGRGHYHUIXQFLRQDOSUHYLVWRQRcaput, a Comissão
de Ética adotará as providências previstas no inciso III do § 5o do art. 12.
§ 2o As autoridades competentes não poderão alegar sigilo para deixar de prestar informaomRVROLFLWDGDSHODV&RPLVV}HVGHeWLFD
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Art. 21. A infração de natureza ética cometida por membro de Comissão de Ética de que
tratam os incisos II e III do art. 2o será apurada pela Comissão de Ética Pública.
$UW$&RPLVVmRGHeWLFD3~EOLFDPDQWHUiEDQFRGHGDGRVGHVDQo}HVDSOLFDGDVSHODV
&RPLVV}HVGHeWLFDGHTXHWUDWDPRVLQFLVRV,,H,,,GRDUWoHGHVXDVSUySULDVVDQo}HV
SDUD¿QVGHFRQVXOWDSHORVyUJmRVRXHQWLGDGHVGDDGPLQLVWUDomRS~EOLFDIHGHUDOHPFDVRV
GHQRPHDomRSDUDFDUJRHPFRPLVVmRRXGHDOWDUHOHYkQFLDS~EOLFD
3DUiJUDIR ~QLFR 2 EDQFR GH GDGRV UHIHULGR QHVWH DUWLJR HQJORED DV VDQo}HV DSOLFDGDV D
qualquer dos agentes públicos mencionados no parágrafo único do art. 11 deste Decreto.
$UW2VUHSUHVHQWDQWHVGDV&RPLVV}HVGHeWLFDGHTXHWUDWDPRVLQFLVRV,,H,,,GRDUWo
atuarão como elementos de ligação com a CEP, que disporá em Resolução própria sobre as
atividades que deverão desenvolver para o cumprimento desse mister.
Art. 24. As normas do Código de Conduta da Alta Administração Federal, do Código de
eWLFD3UR¿VVLRQDOGR6HUYLGRU3~EOLFR&LYLOGR3RGHU([HFXWLYR)HGHUDOHGR&yGLJRGH
Ética do órgão ou entidade aplicam-se, no que couber, às autoridades e agentes públicos
neles referidos, mesmo quando em gozo de licença.
Art. 25. Ficam revogados os incisos XVII, XIX, XX, XXI, XXIII e XXV do Código de
eWLFD 3UR¿VVLRQDO GR 6HUYLGRU 3~EOLFR &LYLO GR 3RGHU ([HFXWLYR )HGHUDO DSURYDGR SHOR
Decreto no 1.171, de 22 de junho de 1994, os arts. 2o e 3o do Decreto de 26 de maio de 1999,
que cria a Comissão de Ética Pública, e os Decretos de 30 de agosto de 2000 e de 18 de
PDLRGHTXHGLVS}HPVREUHD&RPLVVmRGHeWLFD3~EOLFD
Art. 26. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Brasília, 1o de fevereiro de 2007; 186o da Independência e 119o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Dilma Rousseff

Publicado no DOU de 2.2.2007.
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Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011
5HJXOD R DFHVVR D LQIRUPDo}HV SUHYLVWR QR LQFLVR
XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e no
§ 2o do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei
no 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei no
11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei no
8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1o(VWD/HLGLVS}HVREUHRVSURFHGLPHQWRVDVHUHPREVHUYDGRVSHOD8QLmR(VWDGRV
'LVWULWR)HGHUDOH0XQLFtSLRVFRPR¿PGHJDUDQWLURDFHVVRDLQIRUPDo}HVSUHYLVWRQR
inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e no § 2o do art. 216 da Constituição
Federal.
Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei:
I - os órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário e do Ministério Público;
II - DVDXWDUTXLDVDVIXQGDo}HVS~EOLFDVDVHPSUHVDVS~EOLFDVDVVRFLHGDGHVGHHFRQRPLD
mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito
Federal e Municípios.
Art. 2o$SOLFDPVHDVGLVSRVLo}HVGHVWD/HLQRTXHFRXEHUjVHQWLGDGHVSULYDGDVVHP¿QV
OXFUDWLYRVTXHUHFHEDPSDUDUHDOL]DomRGHDo}HVGHLQWHUHVVHS~EOLFRUHFXUVRVS~EOLFRV
GLUHWDPHQWHGRRUoDPHQWRRXPHGLDQWHVXEYHQo}HVVRFLDLVFRQWUDWRGHJHVWmRWHUPRGH
parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres.
Parágrafo único. A publicidade a que estão submetidas as entidades citadas no caput refereVHjSDUFHODGRVUHFXUVRVS~EOLFRVUHFHELGRVHjVXDGHVWLQDomRVHPSUHMXt]RGDVSUHVWDo}HV
de contas a que estejam legalmente obrigadas.
Art. 3o Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito fundamental
de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos
da administração pública e com as seguintes diretrizes:
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I - REVHUYkQFLDGDSXEOLFLGDGHFRPRSUHFHLWRJHUDOHGRVLJLORFRPRH[FHomR
II - GLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HVGHLQWHUHVVHS~EOLFRLQGHSHQGHQWHPHQWHGHVROLFLWDo}HV
III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação;
IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública;
V - desenvolvimento do controle social da administração pública.
Art. 4o Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I - informação: dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato;
II - GRFXPHQWRXQLGDGHGHUHJLVWURGHLQIRUPDo}HVTXDOTXHUTXHVHMDRVXSRUWHRXIRUPDWR
III - informação sigilosa: aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público
em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado;
IV - LQIRUPDomRSHVVRDODTXHODUHODFLRQDGDjSHVVRDQDWXUDOLGHQWL¿FDGDRXLGHQWL¿FiYHO
V - WUDWDPHQWRGDLQIRUPDomRFRQMXQWRGHDo}HVUHIHUHQWHVjSURGXomRUHFHSomRFODVVL¿cação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento,
armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação;
VI - disponibilidade: qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados;
VII - autenticidade: qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida
RXPRGL¿FDGDSRUGHWHUPLQDGRLQGLYtGXRHTXLSDPHQWRRXVLVWHPD
VIII - LQWHJULGDGH TXDOLGDGH GD LQIRUPDomR QmR PRGL¿FDGD LQFOXVLYH TXDQWR j RULJHP
WUkQVLWRHGHVWLQR
IX - primariedade: qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhaPHQWRSRVVtYHOVHPPRGL¿FDo}HV
Art. 5o É dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, que será franqueada,
mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de
fácil compreensão.
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CAPÍTULO II
DO ACESSO A INFORMAÇÕES E DA SUA DIVULGAÇÃO
Art. 6o Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimenWRVHVSHFt¿FRVDSOLFiYHLVDVVHJXUDUD
I - gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação;
II - proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e integridade; e
III - proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso.
Art. 7o O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os direitos
de obter:
I - orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre o local
onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada;
II - informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por seus
órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos;
III - informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente de
qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo já tenha cessado;
IV - informação primária, íntegra, autêntica e atualizada;
V - informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à
sua política, organização e serviços;
VI - informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos
públicos, licitação, contratos administrativos; e
VII - informação relativa:
a) j LPSOHPHQWDomR DFRPSDQKDPHQWR H UHVXOWDGRV GRV SURJUDPDV SURMHWRV H Do}HV GRV
órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos;
b) DRUHVXOWDGRGHLQVSHo}HVDXGLWRULDVSUHVWDo}HVHWRPDGDVGHFRQWDVUHDOL]DGDVSHORV
yUJmRVGHFRQWUROHLQWHUQRHH[WHUQRLQFOXLQGRSUHVWDo}HVGHFRQWDVUHODWLYDVDH[HUFtFLRV
anteriores.
§ 1o O acesso à informação previsto no caputQmRFRPSUHHQGHDVLQIRUPDo}HVUHIHUHQWHVD
SURMHWRVGHSHVTXLVDHGHVHQYROYLPHQWRFLHQWt¿FRVRXWHFQROyJLFRVFXMRVLJLORVHMDLPSUHVcindível à segurança da sociedade e do Estado.
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§ 2o Quando não for autorizado acesso integral à informação por ser ela parcialmente sigilosa, é assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com
ocultação da parte sob sigilo.
§ 3o2GLUHLWRGHDFHVVRDRVGRFXPHQWRVRXjVLQIRUPDo}HVQHOHVFRQWLGDVXWLOL]DGRVFRPR
fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo será assegurado com a edição do
ato decisório respectivo.
§ 4o$QHJDWLYDGHDFHVVRjVLQIRUPDo}HVREMHWRGHSHGLGRIRUPXODGRDRVyUJmRVHHQWLGDGHV
referidas no art. 1o, quando não fundamentada, sujeitará o responsável a medidas disciplinares, nos termos do art. 32 desta Lei.
§ 5o Informado do extravio da informação solicitada, poderá o interessado requerer à auWRULGDGHFRPSHWHQWHDLPHGLDWDDEHUWXUDGHVLQGLFkQFLDSDUDDSXUDURGHVDSDUHFLPHQWRGD
respectiva documentação.
§ 6o9HUL¿FDGDDKLSyWHVHSUHYLVWDQRo deste artigo, o responsável pela guarda da inforPDomRH[WUDYLDGDGHYHUiQRSUD]RGH GH] GLDVMXVWL¿FDURIDWRHLQGLFDUWHVWHPXQKDV
que comprovem sua alegação.
Art. 8o É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requeriPHQWRVDGLYXOJDomRHPORFDOGHIiFLODFHVVRQRkPELWRGHVXDVFRPSHWrQFLDVGHLQIRUPDo}HVGHLQWHUHVVHFROHWLYRRXJHUDOSRUHOHVSURGX]LGDVRXFXVWRGLDGDV
§ 1o1DGLYXOJDomRGDVLQIRUPDo}HVDTXHVHUHIHUHRcaput, deverão constar, no mínimo:
I - registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público;
II - UHJLVWURVGHTXDLVTXHUUHSDVVHVRXWUDQVIHUrQFLDVGHUHFXUVRV¿QDQFHLURV
III - registros das despesas;
IV - LQIRUPDo}HVFRQFHUQHQWHVDSURFHGLPHQWRVOLFLWDWyULRVLQFOXVLYHRVUHVSHFWLYRVHGLWDLV
e resultados, bem como a todos os contratos celebrados;
V - GDGRVJHUDLVSDUDRDFRPSDQKDPHQWRGHSURJUDPDVDo}HVSURMHWRVHREUDVGHyUJmRV
e entidades; e
VI - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade.
§ 2o Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar
todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação
HPVtWLRVR¿FLDLVGDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHV LQWHUQHW 
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§ 3o Os sítios de que trata o § 2o deverão, na forma de regulamento, atender, entre outros,
aos seguintes requisitos:
I - conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma
objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão;
II - possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e
QmRSURSULHWiULRVWDLVFRPRSODQLOKDVHWH[WRGHPRGRDIDFLOLWDUDDQiOLVHGDVLQIRUPDo}HV
III - possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina;
IV - divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da informação;
V - JDUDQWLUDDXWHQWLFLGDGHHDLQWHJULGDGHGDVLQIRUPDo}HVGLVSRQtYHLVSDUDDFHVVR
VI - PDQWHUDWXDOL]DGDVDVLQIRUPDo}HVGLVSRQtYHLVSDUDDFHVVR
VII - LQGLFDUORFDOHLQVWUXo}HVTXHSHUPLWDPDRLQWHUHVVDGRFRPXQLFDUVHSRUYLDHOHWU{QLca ou telefônica, com o órgão ou entidade detentora do sítio; e
VIII - adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas
FRPGH¿FLrQFLDQRVWHUPRVGRDUWGD/HLQo 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e do
art. 9o GD&RQYHQomRVREUHRV'LUHLWRVGDV3HVVRDVFRP'H¿FLrQFLDDSURYDGDSHOR'HFUHWR
Legislativo no 186, de 9 de julho de 2008.
§ 4o2V0XQLFtSLRVFRPSRSXODomRGHDWp GH]PLO KDELWDQWHV¿FDPGLVSHQVDGRV
da divulgação obrigatória na internet a que se refere o § 2o, mantida a obrigatoriedade de
GLYXOJDomRHPWHPSRUHDOGHLQIRUPDo}HVUHODWLYDVjH[HFXomRRUoDPHQWiULDH¿QDQFHLUD
nos critérios e prazos previstos no art. 73-B da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de
2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
Art. 9o2DFHVVRDLQIRUPDo}HVS~EOLFDVVHUiDVVHJXUDGRPHGLDQWH
I - FULDomRGHVHUYLoRGHLQIRUPDo}HVDRFLGDGmRQRVyUJmRVHHQWLGDGHVGRSRGHUS~EOLFR
HPORFDOFRPFRQGLo}HVDSURSULDGDVSDUD
a) DWHQGHUHRULHQWDURS~EOLFRTXDQWRDRDFHVVRDLQIRUPDo}HV
b) informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas unidades;
c) SURWRFROL]DUGRFXPHQWRVHUHTXHULPHQWRVGHDFHVVRDLQIRUPDo}HVH
II - realização de audiências ou consultas públicas, incentivo à participação popular ou a
outras formas de divulgação.
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CAPÍTULO III
DO PROCEDIMENTO DE ACESSO À INFORMAÇÃO
Seção I
Do Pedido de Acesso
$UW4XDOTXHULQWHUHVVDGRSRGHUiDSUHVHQWDUSHGLGRGHDFHVVRDLQIRUPDo}HVDRVyUJmRV
e entidades referidos no art. 1o desta Lei, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido
FRQWHUDLGHQWL¿FDomRGRUHTXHUHQWHHDHVSHFL¿FDomRGDLQIRUPDomRUHTXHULGD
§ 1o3DUDRDFHVVRDLQIRUPDo}HVGHLQWHUHVVHS~EOLFRDLGHQWL¿FDomRGRUHTXHUHQWHQmR
pode conter exigências que inviabilizem a solicitação.
§ 2o Os órgãos e entidades do poder público devem viabilizar alternativa de encaminhamenWRGHSHGLGRVGHDFHVVRSRUPHLRGHVHXVVtWLRVR¿FLDLVQDLQWHUQHW
§ 3o São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação
GHLQIRUPDo}HVGHLQWHUHVVHS~EOLFR
Art. 11. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à
informação disponível.
§ 1o Não sendo possível conceder o acesso imediato, na forma disposta no caput, o órgão ou
entidade que receber o pedido deverá, em prazo não superior a 20 (vinte) dias:
I - comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter
a certidão;
II - LQGLFDUDVUD]}HVGHIDWRRXGHGLUHLWRGDUHFXVDWRWDORXSDUFLDOGRDFHVVRSUHWHQGLGRRX
III - comunicar que não possui a informação, indicar, se for do seu conhecimento, o órgão
ou a entidade que a detém, ou, ainda, remeter o requerimento a esse órgão ou entidade,
FLHQWL¿FDQGRRLQWHUHVVDGRGDUHPHVVDGHVHXSHGLGRGHLQIRUPDomR
§ 2o O prazo referido no § 1o poderá ser prorrogado por mais 10 (dez) dias, mediante justi¿FDWLYDH[SUHVVDGDTXDOVHUiFLHQWL¿FDGRRUHTXHUHQWH
§ 3o6HPSUHMXt]RGDVHJXUDQoDHGDSURWHomRGDVLQIRUPDo}HVHGRFXPSULPHQWRGDOHJLVlação aplicável, o órgão ou entidade poderá oferecer meios para que o próprio requerente
possa pesquisar a informação de que necessitar.
§ 4o Quando não for autorizado o acesso por se tratar de informação total ou parcialmente
sigilosa, o requerente deverá ser informado sobre a possibilidade de recurso, prazos e conGLo}HVSDUDVXDLQWHUSRVLomRGHYHQGRDLQGDVHUOKHLQGLFDGDDDXWRULGDGHFRPSHWHQWHSDUD
sua apreciação.
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§ 5o A informação armazenada em formato digital será fornecida nesse formato, caso haja
anuência do requerente.
§ 6o Caso a informação solicitada esteja disponível ao público em formato impresso, eletrônico ou em qualquer outro meio de acesso universal, serão informados ao requerente,
por escrito, o lugar e a forma pela qual se poderá consultar, obter ou reproduzir a referida
informação, procedimento esse que desonerará o órgão ou entidade pública da obrigação
de seu fornecimento direto, salvo se o requerente declarar não dispor de meios para realizar
por si mesmo tais procedimentos.
Art. 12. O serviço de busca e fornecimento da informação é gratuito, salvo nas hipóteses de
reprodução de documentos pelo órgão ou entidade pública consultada, situação em que poderá ser cobrado exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento do custo dos serviços
e dos materiais utilizados.
Parágrafo único. Estará isento de ressarcir os custos previstos no caput todo aquele cuja
situação econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família,
declarada nos termos da Lei no 7.115, de 29 de agosto de 1983.
Art. 13. Quando se tratar de acesso à informação contida em documento cuja manipulação
SRVVDSUHMXGLFDUVXDLQWHJULGDGHGHYHUiVHURIHUHFLGDDFRQVXOWDGHFySLDFRPFHUWL¿FDomR
de que esta confere com o original.
Parágrafo único. Na impossibilidade de obtenção de cópias, o interessado poderá solicitar
que, a suas expensas e sob supervisão de servidor público, a reprodução seja feita por outro
meio que não ponha em risco a conservação do documento original.
Art. 14. É direito do requerente obter o inteiro teor de decisão de negativa de acesso, por
certidão ou cópia.
Seção II
Dos Recursos
$UW1RFDVRGHLQGHIHULPHQWRGHDFHVVRDLQIRUPDo}HVRXjVUD]}HVGDQHJDWLYDGR
acesso, poderá o interessado interpor recurso contra a decisão no prazo de 10 (dez) dias a
contar da sua ciência.
Parágrafo único. O recurso será dirigido à autoridade hierarquicamente superior à que exarou a decisão impugnada, que deverá se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.
Art. 16. Negado o acesso a informação pelos órgãos ou entidades do Poder Executivo Federal, o requerente poderá recorrer à Controladoria-Geral da União, que deliberará no prazo
de 5 (cinco) dias se:
I - RDFHVVRjLQIRUPDomRQmRFODVVL¿FDGDFRPRVLJLORVDIRUQHJDGR
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II - DGHFLVmRGHQHJDWLYDGHDFHVVRjLQIRUPDomRWRWDORXSDUFLDOPHQWHFODVVL¿FDGDFRPR
VLJLORVDQmRLQGLFDUDDXWRULGDGHFODVVL¿FDGRUDRXDKLHUDUTXLFDPHQWHVXSHULRUDTXHPSRVVDVHUGLULJLGRSHGLGRGHDFHVVRRXGHVFODVVL¿FDomR
III - RVSURFHGLPHQWRVGHFODVVL¿FDomRGHLQIRUPDomRVLJLORVDHVWDEHOHFLGRVQHVWD/HLQmR
tiverem sido observados; e
IV - estiverem sendo descumpridos prazos ou outros procedimentos previstos nesta Lei.
§ 1o O recurso previsto neste artigo somente poderá ser dirigido à Controladoria-Geral da
União depois de submetido à apreciação de pelo menos uma autoridade hierarquicamente
superior àquela que exarou a decisão impugnada, que deliberará no prazo de 5 (cinco) dias.
§ 2o9HUL¿FDGDDSURFHGrQFLDGDVUD]}HVGRUHFXUVRD&RQWURODGRULD*HUDOGD8QLmRGHWHUminará ao órgão ou entidade que adote as providências necessárias para dar cumprimento
ao disposto nesta Lei.
§ 3o Negado o acesso à informação pela Controladoria-Geral da União, poderá ser interSRVWRUHFXUVRj&RPLVVmR0LVWDGH5HDYDOLDomRGH,QIRUPDo}HVDTXHVHUHIHUHRDUW
$UW1RFDVRGHLQGHIHULPHQWRGHSHGLGRGHGHVFODVVL¿FDomRGHLQIRUPDomRSURWRFRlado em órgão da administração pública federal, poderá o requerente recorrer ao Ministro
de Estado da área, sem prejuízo das competências da Comissão Mista de Reavaliação de
,QIRUPDo}HVSUHYLVWDVQRDUWHGRGLVSRVWRQRDUW
§ 1o O recurso previsto neste artigo somente poderá ser dirigido às autoridades mencionadas depois de submetido à apreciação de pelo menos uma autoridade hierarquicamente
superior à autoridade que exarou a decisão impugnada e, no caso das Forças Armadas, ao
respectivo Comando.
§ 2o Indeferido o recurso previsto no caputTXHWHQKDFRPRREMHWRDGHVFODVVL¿FDomRGH
informação secreta ou ultrassecreta, caberá recurso à Comissão Mista de Reavaliação de
,QIRUPDo}HVSUHYLVWDQRDUW
$UW2VSURFHGLPHQWRVGHUHYLVmRGHGHFLV}HVGHQHJDWyULDVSURIHULGDVQRUHFXUVRSUHYLVWRQRDUWHGHUHYLVmRGHFODVVL¿FDomRGHGRFXPHQWRVVLJLORVRVVHUmRREMHWRGHUHJXlamentação própria dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público, em seus
UHVSHFWLYRVkPELWRVDVVHJXUDGRDRVROLFLWDQWHHPTXDOTXHUFDVRRGLUHLWRGHVHULQIRUPDGR
sobre o andamento de seu pedido.
Art. 19. (VETADO).
§ 1o (VETADO).
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§ 2o Os órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público informarão ao Conselho NacioQDOGH-XVWLoDHDR&RQVHOKR1DFLRQDOGR0LQLVWpULR3~EOLFRUHVSHFWLYDPHQWHDVGHFLV}HV
TXHHPJUDXGHUHFXUVRQHJDUHPDFHVVRDLQIRUPDo}HVGHLQWHUHVVHS~EOLFR
Art. 20. Aplica-se subsidiariamente, no que couber, a Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999,
ao procedimento de que trata este Capítulo.
CAPÍTULO IV
DAS RESTRIÇÕES DE ACESSO À INFORMAÇÃO
Seção I
'LVSRVLo}HV*HUDLV
Art. 21. Não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais.
3DUiJUDIR ~QLFR$V LQIRUPDo}HV RX GRFXPHQWRV TXH YHUVHP VREUH FRQGXWDV TXH LPSOLquem violação dos direitos humanos praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas não poderão ser objeto de restrição de acesso.
Art. 22. O disposto nesta Lei não exclui as demais hipóteses legais de sigilo e de segredo de
justiça nem as hipóteses de segredo industrial decorrentes da exploração direta de atividade
econômica pelo Estado ou por pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo
com o poder público.
Seção II
'D&ODVVL¿FDomRGD,QIRUPDomRTXDQWRDR*UDXH3UD]RVGH6LJLOR
Art. 23. São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanWRSDVVtYHLVGHFODVVL¿FDomRDVLQIRUPDo}HVFXMDGLYXOJDomRRXDFHVVRLUUHVWULWRSRVVDP
I - pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional;
II - SUHMXGLFDURXS{UHPULVFRDFRQGXomRGHQHJRFLDo}HVRXDVUHODo}HVLQWHUQDFLRQDLVGR
País, ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e organismos
internacionais;
III - pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população;
IV - RIHUHFHUHOHYDGRULVFRjHVWDELOLGDGH¿QDQFHLUDHFRQ{PLFDRXPRQHWiULDGR3DtV
V - SUHMXGLFDURXFDXVDUULVFRDSODQRVRXRSHUDo}HVHVWUDWpJLFRVGDV)RUoDV$UPDGDV
VI - SUHMXGLFDURXFDXVDUULVFRDSURMHWRVGHSHVTXLVDHGHVHQYROYLPHQWRFLHQWt¿FRRXWHFQROyJLFRDVVLPFRPRDVLVWHPDVEHQVLQVWDODo}HVRXiUHDVGHLQWHUHVVHHVWUDWpJLFRQDFLRQDO
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VII - S{UHPULVFRDVHJXUDQoDGHLQVWLWXLo}HVRXGHDOWDVDXWRULGDGHVQDFLRQDLVRXHVWUDQgeiras e seus familiares; ou
VIII - FRPSURPHWHUDWLYLGDGHVGHLQWHOLJrQFLDEHPFRPRGHLQYHVWLJDomRRX¿VFDOL]DomR
HPDQGDPHQWRUHODFLRQDGDVFRPDSUHYHQomRRXUHSUHVVmRGHLQIUDo}HV
Art. 24. A informação em poder dos órgãos e entidades públicas, observado o seu teor e
em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, poderá ser
FODVVL¿FDGDFRPRXOWUDVVHFUHWDVHFUHWDRXUHVHUYDGD
§ 1o2VSUD]RVPi[LPRVGHUHVWULomRGHDFHVVRjLQIRUPDomRFRQIRUPHDFODVVL¿FDomRSUHvista no caput, vigoram a partir da data de sua produção e são os seguintes:
I - ultrassecreta: 25 (vinte e cinco) anos;
II - secreta: 15 (quinze) anos; e
III - reservada: 5 (cinco) anos.
§ 2o$VLQIRUPDo}HVTXHSXGHUHPFRORFDUHPULVFRDVHJXUDQoDGR3UHVLGHQWHH9LFH3UHVLGHQWH
GD5HS~EOLFDHUHVSHFWLYRVF{QMXJHVH¿OKRV DV VHUmRFODVVL¿FDGDVFRPRUHVHUYDGDVH¿FDUmR
sob sigilo até o término do mandato em exercício ou do último mandato, em caso de reeleição.
§ 3o Alternativamente aos prazos previstos no § 1oSRGHUiVHUHVWDEHOHFLGDFRPRWHUPR¿QDO
de restrição de acesso a ocorrência de determinado evento, desde que este ocorra antes do
WUDQVFXUVRGRSUD]RPi[LPRGHFODVVL¿FDomR
§ 4o7UDQVFRUULGRRSUD]RGHFODVVL¿FDomRRXFRQVXPDGRRHYHQWRTXHGH¿QDRVHXWHUPR
¿QDODLQIRUPDomRWRUQDUVHiDXWRPDWLFDPHQWHGHDFHVVRS~EOLFR
§ 5o3DUDDFODVVL¿FDomRGDLQIRUPDomRHPGHWHUPLQDGRJUDXGHVLJLORGHYHUiVHUREVHUYDGRR
interesse público da informação e utilizado o critério menos restritivo possível, considerados:
I - a gravidade do risco ou dano à segurança da sociedade e do Estado; e
II - RSUD]RPi[LPRGHUHVWULomRGHDFHVVRRXRHYHQWRTXHGH¿QDVHXWHUPR¿QDO
Seção III
'D3URWHomRHGR&RQWUROHGH,QIRUPDo}HV6LJLORVDV
$UWeGHYHUGR(VWDGRFRQWURODURDFHVVRHDGLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HVVLJLORVDVSURduzidas por seus órgãos e entidades, assegurando a sua proteção.
§ 1o2DFHVVRDGLYXOJDomRHRWUDWDPHQWRGHLQIRUPDomRFODVVL¿FDGDFRPRVLJLORVD¿FDrão restritos a pessoas que tenham necessidade de conhecê-la e que sejam devidamente
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FUHGHQFLDGDVQDIRUPDGRUHJXODPHQWRVHPSUHMXt]RGDVDWULEXLo}HVGRVDJHQWHVS~EOLFRV
autorizados por lei.
§ 2o2DFHVVRjLQIRUPDomRFODVVL¿FDGDFRPRVLJLORVDFULDDREULJDomRSDUDDTXHOHTXHD
obteve de resguardar o sigilo.
§ 3o Regulamento disporá sobre procedimentos e medidas a serem adotados para o tratamento de informação sigilosa, de modo a protegê-la contra perda, alteração indevida,
acesso, transmissão e divulgação não autorizados.
Art. 26. As autoridades públicas adotarão as providências necessárias para que o pessoal a
elas subordinado hierarquicamente conheça as normas e observe as medidas e procedimenWRVGHVHJXUDQoDSDUDWUDWDPHQWRGHLQIRUPDo}HVVLJLORVDV
Parágrafo único. A pessoa física ou entidade privada que, em razão de qualquer vínculo com
RSRGHUS~EOLFRH[HFXWDUDWLYLGDGHVGHWUDWDPHQWRGHLQIRUPDo}HVVLJLORVDVDGRWDUiDVSURvidências necessárias para que seus empregados, prepostos ou representantes observem as
PHGLGDVHSURFHGLPHQWRVGHVHJXUDQoDGDVLQIRUPDo}HVUHVXOWDQWHVGDDSOLFDomRGHVWD/HL
Seção IV
'RV3URFHGLPHQWRVGH&ODVVL¿FDomR5HFODVVL¿FDomRH'HVFODVVL¿FDomR
$UW$FODVVL¿FDomRGRVLJLORGHLQIRUPDo}HVQRkPELWRGDDGPLQLVWUDomRS~EOLFDIHGHral é de competência:
I - no grau de ultrassecreto, das seguintes autoridades:
a) Presidente da República;
b) Vice-Presidente da República;
c) Ministros de Estado e autoridades com as mesmas prerrogativas;
d) Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica; e
e) &KHIHVGH0LVV}HV'LSORPiWLFDVH&RQVXODUHVSHUPDQHQWHVQRH[WHULRU
II - no grau de secreto, das autoridades referidas no inciso I, dos titulares de autarquias,
IXQGDo}HVRXHPSUHVDVS~EOLFDVHVRFLHGDGHVGHHFRQRPLDPLVWDH
III - no grau de reservado, das autoridades referidas nos incisos I e II e das que exerçam
IXQo}HVGHGLUHomRFRPDQGRRXFKH¿DQtYHO'$6RXVXSHULRUGR*UXSR'LUHomRH
Assessoramento Superiores, ou de hierarquia equivalente, de acordo com regulamentação
HVSHFt¿FDGHFDGDyUJmRRXHQWLGDGHREVHUYDGRRGLVSRVWRQHVWD/HL
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§ 1o$FRPSHWrQFLDSUHYLVWDQRVLQFLVRV,H,,QRTXHVHUHIHUHjFODVVL¿FDomRFRPRXOWUDVVHcreta e secreta, poderá ser delegada pela autoridade responsável a agente público, inclusive
em missão no exterior, vedada a subdelegação.
§ 2o$FODVVL¿FDomRGHLQIRUPDomRQRJUDXGHVLJLORXOWUDVVHFUHWRSHODVDXWRULGDGHVSUHYLVWDVQDVDOtQHDV³G´H³H´GRLQFLVR,GHYHUiVHUUDWL¿FDGDSHORVUHVSHFWLYRV0LQLVWURVGH
Estado, no prazo previsto em regulamento.
§ 3o$DXWRULGDGHRXRXWURDJHQWHS~EOLFRTXHFODVVL¿FDULQIRUPDomRFRPRXOWUDVVHFUHWD
deverá encaminhar a decisão de que trata o art. 28 à Comissão Mista de Reavaliação de
,QIRUPDo}HVDTXHVHUHIHUHRDUWQRSUD]RSUHYLVWRHPUHJXODPHQWR
$UW$FODVVL¿FDomRGHLQIRUPDomRHPTXDOTXHUJUDXGHVLJLORGHYHUiVHUIRUPDOL]DGD
em decisão que conterá, no mínimo, os seguintes elementos:
I - assunto sobre o qual versa a informação;
II - IXQGDPHQWRGDFODVVL¿FDomRREVHUYDGRVRVFULWpULRVHVWDEHOHFLGRVQRDUW
III - LQGLFDomRGRSUD]RGHVLJLORFRQWDGRHPDQRVPHVHVRXGLDVRXGRHYHQWRTXHGH¿QD
RVHXWHUPR¿QDOFRQIRUPHOLPLWHVSUHYLVWRVQRDUWH
IV - LGHQWL¿FDomRGDDXWRULGDGHTXHDFODVVL¿FRX
Parágrafo único. A decisão referida no caput será mantida no mesmo grau de sigilo da
LQIRUPDomRFODVVL¿FDGD
$UW$FODVVL¿FDomRGDVLQIRUPDo}HVVHUiUHDYDOLDGDSHODDXWRULGDGHFODVVL¿FDGRUDRX
por autoridade hierarquicamente superior, mediante provocação ou de ofício, nos termos e
SUD]RVSUHYLVWRVHPUHJXODPHQWRFRPYLVWDVjVXDGHVFODVVL¿FDomRRXjUHGXomRGRSUD]R
de sigilo, observado o disposto no art. 24.
§ 1o O regulamento a que se refere o caput deverá considerar as peculiaridades das informao}HVSURGX]LGDVQRH[WHULRUSRUDXWRULGDGHVRXDJHQWHVS~EOLFRV
§ 2o Na reavaliação a que se refere o caput, deverão ser examinadas a permanência dos
motivos do sigilo e a possibilidade de danos decorrentes do acesso ou da divulgação da
informação.
§ 3o Na hipótese de redução do prazo de sigilo da informação, o novo prazo de restrição
manterá como termo inicial a data da sua produção.
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Art. 30. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade publicará, anualmente, em sítio à
GLVSRVLomRQDLQWHUQHWHGHVWLQDGRjYHLFXODomRGHGDGRVHLQIRUPDo}HVDGPLQLVWUDWLYDVQRV
termos de regulamento:
I - UROGDVLQIRUPDo}HVTXHWHQKDPVLGRGHVFODVVL¿FDGDVQRV~OWLPRV GR]H PHVHV
II - UROGHGRFXPHQWRVFODVVL¿FDGRVHPFDGDJUDXGHVLJLORFRPLGHQWL¿FDomRSDUDUHIHrência futura;
III - relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendiGRVHLQGHIHULGRVEHPFRPRLQIRUPDo}HVJHQpULFDVVREUHRVVROLFLWDQWHV
§ 1o Os órgãos e entidades deverão manter exemplar da publicação prevista no caput para
consulta pública em suas sedes.
§ 2o2VyUJmRVHHQWLGDGHVPDQWHUmRH[WUDWRFRPDOLVWDGHLQIRUPDo}HVFODVVL¿FDGDVDFRPSDQKDGDVGDGDWDGRJUDXGHVLJLORHGRVIXQGDPHQWRVGDFODVVL¿FDomR
Seção V
'DV,QIRUPDo}HV3HVVRDLV
$UW2WUDWDPHQWRGDVLQIRUPDo}HVSHVVRDLVGHYHVHUIHLWRGHIRUPDWUDQVSDUHQWHHFRP
respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades
e garantias individuais.
§ 1o$VLQIRUPDo}HVSHVVRDLVDTXHVHUHIHUHHVWHDUWLJRUHODWLYDVjLQWLPLGDGHYLGDSULYDda, honra e imagem:
I - WHUmRVHXDFHVVRUHVWULWRLQGHSHQGHQWHPHQWHGHFODVVL¿FDomRGHVLJLORHSHORSUD]RPiximo de 100 (cem) anos a contar da sua data de produção, a agentes públicos legalmente
autorizados e à pessoa a que elas se referirem; e
II - poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiros diante de previsão legal
ou consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem.
§ 2o$TXHOHTXHREWLYHUDFHVVRjVLQIRUPDo}HVGHTXHWUDWDHVWHDUWLJRVHUiUHVSRQVDELOL]DGR
por seu uso indevido.
§ 3o O consentimento referido no inciso II do § 1oQmRVHUiH[LJLGRTXDQGRDVLQIRUPDo}HV
forem necessárias:
I - à prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz,
e para utilização única e exclusivamente para o tratamento médico;
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II - jUHDOL]DomRGHHVWDWtVWLFDVHSHVTXLVDVFLHQWt¿FDVGHHYLGHQWHLQWHUHVVHS~EOLFRRXJHUDO
SUHYLVWRVHPOHLVHQGRYHGDGDDLGHQWL¿FDomRGDSHVVRDDTXHDVLQIRUPDo}HVVHUHIHULUHP
III - ao cumprimento de ordem judicial;
IV - à defesa de direitos humanos; ou
V - à proteção do interesse público e geral preponderante.
§ 4o A restrição de acesso à informação relativa à vida privada, honra e imagem de pessoa
não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar processo de apuração de irregularidaGHVHPTXHRWLWXODUGDVLQIRUPDo}HVHVWLYHUHQYROYLGREHPFRPRHPDo}HVYROWDGDVSDUD
DUHFXSHUDomRGHIDWRVKLVWyULFRVGHPDLRUUHOHYkQFLD
§ 5o Regulamento disporá sobre os procedimentos para tratamento de informação pessoal.
CAPÍTULO V
DAS RESPONSABILIDADES
Art. 32. Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público ou militar:
I - recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta Lei, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta
ou imprecisa;
II - XWLOL]DULQGHYLGDPHQWHEHPFRPRVXEWUDLUGHVWUXLULQXWLOL]DUGHV¿JXUDUDOWHUDURXRFXOtar, total ou parcialmente, informação que se encontre sob sua guarda ou a que tenha acesso
RXFRQKHFLPHQWRHPUD]mRGRH[HUFtFLRGDVDWULEXLo}HVGHFDUJRHPSUHJRRXIXQomRS~EOLFD
III - DJLUFRPGRORRXPiIpQDDQiOLVHGDVVROLFLWDo}HVGHDFHVVRjLQIRUPDomR
IV - divulgar ou permitir a divulgação ou acessar ou permitir acesso indevido à informação
sigilosa ou informação pessoal;
V - LPSRUVLJLORjLQIRUPDomRSDUDREWHUSURYHLWRSHVVRDORXGHWHUFHLURRXSDUD¿QVGH
ocultação de ato ilegal cometido por si ou por outrem;
VI - RFXOWDUGDUHYLVmRGHDXWRULGDGHVXSHULRUFRPSHWHQWHLQIRUPDomRVLJLORVDSDUDEHQH¿ciar a si ou a outrem, ou em prejuízo de terceiros; e
VII - destruir ou subtrair, por qualquer meio, documentos concernentes a possíveis violao}HVGHGLUHLWRVKXPDQRVSRUSDUWHGHDJHQWHVGR(VWDGR
§ 1o Atendido o princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, as
condutas descritas no caput serão consideradas:
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I - SDUD ¿QV GRV UHJXODPHQWRV GLVFLSOLQDUHV GDV )RUoDV$UPDGDV WUDQVJUHVV}HV PLOLWDUHV
PpGLDVRXJUDYHVVHJXQGRRVFULWpULRVQHOHVHVWDEHOHFLGRVGHVGHTXHQmRWLSL¿FDGDVHPOHL
como crime ou contravenção penal; ou
II - SDUD¿QVGRGLVSRVWRQD/HLQoGHGHGH]HPEURGHHVXDVDOWHUDo}HV
LQIUDo}HVDGPLQLVWUDWLYDVTXHGHYHUmRVHUDSHQDGDVQRPtQLPRFRPVXVSHQVmRVHJXQGR
os critérios nela estabelecidos.
§ 2o Pelas condutas descritas no caput, poderá o militar ou agente público responder, também, por improbidade administrativa, conforme o disposto nas Leis nos 1.079, de 10 de abril
de 1950, e 8.429, de 2 de junho de 1992.
$UW$SHVVRDItVLFDRXHQWLGDGHSULYDGDTXHGHWLYHULQIRUPDo}HVHPYLUWXGHGHYtQFXOR
de qualquer natureza com o poder público e deixar de observar o disposto nesta Lei estará
VXMHLWDjVVHJXLQWHVVDQo}HV
I - advertência;
II - multa;
III - rescisão do vínculo com o poder público;
IV - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
administração pública por prazo não superior a 2 (dois) anos; e
V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, até
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
§ 1o$VVDQo}HVSUHYLVWDVQRVLQFLVRV,,,,H,9SRGHUmRVHUDSOLFDGDVMXQWDPHQWHFRPDGR
inciso II, assegurado o direito de defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo
de 10 (dez) dias.
§ 2o A reabilitação referida no inciso V será autorizada somente quando o interessado efetivar o ressarcimento ao órgão ou entidade dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo
da sanção aplicada com base no inciso IV.
§ 3o A aplicação da sanção prevista no inciso V é de competência exclusiva da autoridade
máxima do órgão ou entidade pública, facultada a defesa do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista.
Art. 34. Os órgãos e entidades públicas respondem diretamente pelos danos causados em
GHFRUUrQFLDGDGLYXOJDomRQmRDXWRUL]DGDRXXWLOL]DomRLQGHYLGDGHLQIRUPDo}HVVLJLORVDV
RXLQIRUPDo}HVSHVVRDLVFDEHQGRDDSXUDomRGHUHVSRQVDELOLGDGHIXQFLRQDOQRVFDVRVGH
dolo ou culpa, assegurado o respectivo direito de regresso.
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Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se à pessoa física ou entidade privada que,
em virtude de vínculo de qualquer natureza com órgãos ou entidades, tenha acesso a informação sigilosa ou pessoal e a submeta a tratamento indevido.
CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 35. (VETADO).
§ 1oeLQVWLWXtGDD&RPLVVmR0LVWDGH5HDYDOLDomRGH,QIRUPDo}HVTXHGHFLGLUiQRkPELWR
GDDGPLQLVWUDomRS~EOLFDIHGHUDOVREUHRWUDWDPHQWRHDFODVVL¿FDomRGHLQIRUPDo}HVVLJLlosas e terá competência para:
I - UHTXLVLWDUGDDXWRULGDGHTXHFODVVL¿FDULQIRUPDomRFRPRXOWUDVVHFUHWDHVHFUHWDHVFODUHcimento ou conteúdo, parcial ou integral da informação;
II - UHYHUDFODVVL¿FDomRGHLQIRUPDo}HVXOWUDVVHFUHWDVRXVHFUHWDVGHRItFLRRXPHGLDQWH
provocação de pessoa interessada, observado o disposto no art. 7o e demais dispositivos
desta Lei; e
III - SURUURJDURSUD]RGHVLJLORGHLQIRUPDomRFODVVL¿FDGDFRPRXOWUDVVHFUHWDVHPSUHSRU
prazo determinado, enquanto o seu acesso ou divulgação puder ocasionar ameaça externa à
VREHUDQLDQDFLRQDORXjLQWHJULGDGHGRWHUULWyULRQDFLRQDORXJUDYHULVFRjVUHODo}HVLQWHUnacionais do País, observado o prazo previsto no § 1o do art. 24.
§ 2o O prazo referido no inciso III é limitado a uma única renovação.
§ 3o A revisão de ofício a que se refere o inciso II do § 1o deverá ocorrer, no máximo, a
cada 4 (quatro) anos, após a reavaliação prevista no art. 39, quando se tratar de documentos
ultrassecretos ou secretos.
§ 4o$QmRGHOLEHUDomRVREUHDUHYLVmRSHOD&RPLVVmR0LVWDGH5HDYDOLDomRGH,QIRUPDo}HV
nos prazos previstos no § 3oLPSOLFDUiDGHVFODVVL¿FDomRDXWRPiWLFDGDVLQIRUPDo}HV
§ 5o Regulamento disporá sobre a composição, organização e funcionamento da Comissão
0LVWD GH 5HDYDOLDomR GH ,QIRUPDo}HV REVHUYDGR R PDQGDWR GH  GRLV  DQRV SDUD VHXV
LQWHJUDQWHVHGHPDLVGLVSRVLo}HVGHVWD/HL
Art. 36. O tratamento de informação sigilosa resultante de tratados, acordos ou atos internaFLRQDLVDWHQGHUijVQRUPDVHUHFRPHQGDo}HVFRQVWDQWHVGHVVHVLQVWUXPHQWRV
$UWeLQVWLWXtGRQRkPELWRGR*DELQHWHGH6HJXUDQoD,QVWLWXFLRQDOGD3UHVLGrQFLDGD
República, o Núcleo de Segurança e Credenciamento (NSC), que tem por objetivos:
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I - promover e propor a regulamentação do credenciamento de segurança de pessoas físicas,
HPSUHVDVyUJmRVHHQWLGDGHVSDUDWUDWDPHQWRGHLQIRUPDo}HVVLJLORVDVH
II - JDUDQWLUDVHJXUDQoDGHLQIRUPDo}HVVLJLORVDVLQFOXVLYHDTXHODVSURYHQLHQWHVGHSDtVHV
RXRUJDQL]Do}HVLQWHUQDFLRQDLVFRPRVTXDLVD5HS~EOLFD)HGHUDWLYDGR%UDVLOWHQKD¿UPDdo tratado, acordo, contrato ou qualquer outro ato internacional, sem prejuízo das atribuio}HVGR0LQLVWpULRGDV5HODo}HV([WHULRUHVHGRVGHPDLVyUJmRVFRPSHWHQWHV
Parágrafo único. Regulamento disporá sobre a composição, organização e funcionamento
do NSC.
Art. 38. Aplica-se, no que couber, a Lei no 9.507, de 12 de novembro de 1997, em relação à
informação de pessoa, física ou jurídica, constante de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público.
$UW2VyUJmRVHHQWLGDGHVS~EOLFDVGHYHUmRSURFHGHUjUHDYDOLDomRGDVLQIRUPDo}HV
FODVVL¿FDGDVFRPRXOWUDVVHFUHWDVHVHFUHWDVQRSUD]RPi[LPRGH GRLV DQRVFRQWDGRGR
termo inicial de vigência desta Lei.
§ 1o$UHVWULomRGHDFHVVRDLQIRUPDo}HVHPUD]mRGDUHDYDOLDomRSUHYLVWDQRcaput, deverá
REVHUYDURVSUD]RVHFRQGLo}HVSUHYLVWRVQHVWD/HL
§ 2o1RkPELWRGDDGPLQLVWUDomRS~EOLFDIHGHUDODUHDYDOLDomRSUHYLVWDQRcaput poderá ser
UHYLVWDDTXDOTXHUWHPSRSHOD&RPLVVmR0LVWDGH5HDYDOLDomRGH,QIRUPDo}HVREVHUYDGRV
os termos desta Lei.
§ 3o Enquanto não transcorrido o prazo de reavaliação previsto no caput, será mantida a
FODVVL¿FDomRGDLQIRUPDomRQRVWHUPRVGDOHJLVODomRSUHFHGHQWH
§ 4o$VLQIRUPDo}HVFODVVL¿FDGDVFRPRVHFUHWDVHXOWUDVVHFUHWDVQmRUHDYDOLDGDVQRSUD]R
previsto no caput serão consideradas, automaticamente, de acesso público.
Art. 40. No prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da vigência desta Lei, o dirigente máximo de cada órgão ou entidade da administração pública federal direta e indireta designará
DXWRULGDGHTXHOKHVHMDGLUHWDPHQWHVXERUGLQDGDSDUDQRkPELWRGRUHVSHFWLYRyUJmRRX
HQWLGDGHH[HUFHUDVVHJXLQWHVDWULEXLo}HV
I - DVVHJXUDURFXPSULPHQWRGDVQRUPDVUHODWLYDVDRDFHVVRDLQIRUPDomRGHIRUPDH¿FLHQte e adequada aos objetivos desta Lei;
II - monitorar a implementação do disposto nesta Lei e apresentar relatórios periódicos sobre o seu cumprimento;
III - recomendar as medidas indispensáveis à implementação e ao aperfeiçoamento das normas e procedimentos necessários ao correto cumprimento do disposto nesta Lei; e
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IV - orientar as respectivas unidades no que se refere ao cumprimento do disposto nesta Lei
e seus regulamentos.
Art. 41. O Poder Executivo Federal designará órgão da administração pública federal
responsável:
I - pela promoção de campanha de abrangência nacional de fomento à cultura da transparência na administração pública e conscientização do direito fundamental de acesso
à informação;
II - pelo treinamento de agentes públicos no que se refere ao desenvolvimento de práticas
relacionadas à transparência na administração pública;
III - SHORPRQLWRUDPHQWRGDDSOLFDomRGDOHLQRkPELWRGDDGPLQLVWUDomRS~EOLFDIHGHUDOFRQFHQWUDQGRHFRQVROLGDQGRDSXEOLFDomRGHLQIRUPDo}HVHVWDWtVWLFDVUHODFLRQDGDVQRDUW
IV - SHORHQFDPLQKDPHQWRDR&RQJUHVVR1DFLRQDOGHUHODWyULRDQXDOFRPLQIRUPDo}HVDWLnentes à implementação desta Lei.
Art. 42. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Lei no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias a contar da data de sua publicação.
Art. 43. O inciso VI do art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 116. ...........................................................................................................................
VI - levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da
autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de
outra autoridade competente para apuração;
.................................................................................” (NR)
Art. 44. O Capítulo IV do Título IV da Lei no 8.112, de 1990, passa a vigorar acrescido do
seguinte art. 126-A:
“Art. 126-A. Nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente por dar ciência à autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento
desta, a outra autoridade competente para apuração de informação concernente à prática de
crimes ou improbidade de que tenha conhecimento, ainda que em decorrência do exercício
de cargo, emprego ou função pública.”
Art. 45. Cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, em legislação própria, obeGHFLGDVDVQRUPDVJHUDLVHVWDEHOHFLGDVQHVWD/HLGH¿QLUUHJUDVHVSHFt¿FDVHVSHFLDOPHQWH
quanto ao disposto no art. 9o e na Seção II do Capítulo III.
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Art. 46. Revogam-se:
I - a Lei no 11.111, de 5 de maio de 2005; e
II - os arts. 22 a 24 da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991.
Art. 47. Esta Lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias após a data de sua publicação.
Brasília, 18 de novembro de 2011; 190o da Independência e 123o da República.
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Decreto no 7.724, de 16 de maio de 2012
Regulamenta a Lei no 12.527, de 18 de novembro de
TXHGLVS}HVREUHRDFHVVRDLQIRUPDo}HVSUHYLVWR
no inciso XXXIII do caput do art. 5o, no inciso II do §
3o do art. 37 e no § 2o do art. 216 da Constituição.
$35(6,'(17$'$5(3Ò%/,&$QRXVRGDVDWULEXLo}HVTXHOKHFRQIHUHRDUWcaput,
incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei no 12.527,
de 18 de novembro de 2011,
DECRETA:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1o(VWH'HFUHWRUHJXODPHQWDQRkPELWRGR3RGHU([HFXWLYRIHGHUDORVSURFHGLPHQWRV
SDUDDJDUDQWLDGRDFHVVRjLQIRUPDomRHSDUDDFODVVL¿FDomRGHLQIRUPDo}HVVREUHVWULomR
de acesso, observados grau e prazo de sigilo, conforme o disposto na Lei no 12.527, de 18
GHQRYHPEURGHTXHGLVS}HVREUHRDFHVVRDLQIRUPDo}HVSUHYLVWRQRLQFLVR;;;,,,
do caput do art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e no § 2o do art. 216 da Constituição.
Art. 2o Os órgãos e as entidades do Poder Executivo federal assegurarão, às pessoas naturais e jurídicas, o direito de acesso à informação, que será proporcionado mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão, observados os princípios da administração pública e as diretrizes previstas na
Lei no 12.527, de 2011.
Art. 3o Para os efeitos deste Decreto, considera-se:
I - informação – dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e
transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato;
II - dados processados – dados submetidos a qualquer operação ou tratamento por meio de processamento eletrônico ou por meio automatizado com o emprego de tecnologia da informação;
III - GRFXPHQWR±XQLGDGHGHUHJLVWURGHLQIRUPDo}HVTXDOTXHUTXHVHMDRVXSRUWHRXIRUPDWR
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IV - informação sigilosa – informação submetida temporariamente à restrição de acesso
público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado, e
aquelas abrangidas pelas demais hipóteses legais de sigilo;
V - LQIRUPDomRSHVVRDO±LQIRUPDomRUHODFLRQDGDjSHVVRDQDWXUDOLGHQWL¿FDGDRXLGHQWL¿cável, relativa à intimidade, vida privada, honra e imagem;
VI - WUDWDPHQWRGDLQIRUPDomR±FRQMXQWRGHDo}HVUHIHUHQWHVjSURGXomRUHFHSomRFODVVL¿FDomRXWLOL]DomRDFHVVRUHSURGXomRWUDQVSRUWHWUDQVPLVVmRGLVWULEXLomRDUTXLYDPHQWR
armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação;
VII - disponibilidade – qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por
indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados;
VIII - autenticidade – qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebiGDRXPRGL¿FDGDSRUGHWHUPLQDGRLQGLYtGXRHTXLSDPHQWRRXVLVWHPD
IX - LQWHJULGDGH ± TXDOLGDGH GD LQIRUPDomR QmR PRGL¿FDGD LQFOXVLYH TXDQWR j RULJHP
WUkQVLWRHGHVWLQR
X - primariedade – qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhaPHQWRSRVVtYHOVHPPRGL¿FDo}HV
XI - informação atualizada – informação que reúne os dados mais recentes sobre o tema,
GHDFRUGRFRPVXDQDWXUH]DFRPRVSUD]RVSUHYLVWRVHPQRUPDVHVSHFt¿FDVRXFRQIRUPHD
periodicidade estabelecida nos sistemas informatizados que a organizam; e
XII - documento preparatório – documento formal utilizado como fundamento da tomada
de decisão ou de ato administrativo, a exemplo de pareceres e notas técnicas.
Art. 4o A busca e o fornecimento da informação são gratuitos, ressalvada a cobrança do
valor referente ao custo dos serviços e dos materiais utilizados, tais como reprodução de
documentos, mídias digitais e postagem.
Parágrafo único. Está isento de ressarcir os custos dos serviços e dos materiais utilizados
aquele cuja situação econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou
da família, declarada nos termos da Lei no 7.115, de 29 de agosto de 1983.
CAPÍTULO II
DA ABRANGÊNCIA
Art. 5o Sujeitam-se ao disposto neste Decreto os órgãos da administração direta, as autarTXLDVDVIXQGDo}HVS~EOLFDVDVHPSUHVDVS~EOLFDVDVVRFLHGDGHVGHHFRQRPLDPLVWDHDV
demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União.
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§ 1o$GLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HVGHHPSUHVDVS~EOLFDVVRFLHGDGHGHHFRQRPLDPLVWDH
demais entidades controladas pela União que atuem em regime de concorrência, sujeitas ao
disposto no art. 173 da Constituição, estará submetida às normas pertinentes da Comissão
GH9DORUHV0RELOLiULRVD¿PGHDVVHJXUDUVXDFRPSHWLWLYLGDGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDH
quando houver, os interesses de acionistas minoritários.
§ 2o1mRVHVXMHLWDPDRGLVSRVWRQHVWH'HFUHWRDVLQIRUPDo}HVUHODWLYDVjDWLYLGDGHHPpresarial de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado obtidas pelo Banco Central do
Brasil, pelas agências reguladoras ou por outros órgãos ou entidades no exercício de atividade de controle, regulação e supervisão da atividade econômica cuja divulgação possa
representar vantagem competitiva a outros agentes econômicos.
Art. 6o O acesso à informação disciplinado neste Decreto não se aplica:
I - jVKLSyWHVHVGHVLJLORSUHYLVWDVQDOHJLVODomRFRPR¿VFDOEDQFiULRGHRSHUDo}HVHVHUYLoRVQRPHUFDGRGHFDSLWDLVFRPHUFLDOSUR¿VVLRQDOLQGXVWULDOHVHJUHGRGHMXVWLoDH
II - jVLQIRUPDo}HVUHIHUHQWHVDSURMHWRVGHSHVTXLVDHGHVHQYROYLPHQWRFLHQWt¿FRVRXWHFnológicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, na forma
do §1o do art. 7o da Lei no 12.527, de 2011.
CAPÍTULO III
DA TRANSPARÊNCIA ATIVA
Art. 7o É dever dos órgãos e entidades promover, independente de requerimento, a divulJDomR HP VHXV VtWLRV QD ,QWHUQHW GH LQIRUPDo}HV GH LQWHUHVVH FROHWLYR RX JHUDO SRU HOHV
produzidas ou custodiadas, observado o disposto nos arts. 7o e 8o da Lei no 12.527, de 2011.
§ 1o2VyUJmRVHHQWLGDGHVGHYHUmRLPSOHPHQWDUHPVHXVVtWLRVQD,QWHUQHWVHomRHVSHFt¿FD
SDUDDGLYXOJDomRGDVLQIRUPDo}HVGHTXHWUDWDRcaput.
§ 2o Serão disponibilizados nos sítios na Internet dos órgãos e entidades, conforme padrão
estabelecido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República:
I - bannerQDSiJLQDLQLFLDOTXHGDUiDFHVVRjVHomRHVSHFt¿FDGHTXHWUDWDRo; e
II - barra de identidade do Governo federal, contendo ferramenta de redirecionamento de
página para o Portal Brasil e para o sítio principal sobre a Lei no 12.527, de 2011.
§ 3o'HYHUmRVHUGLYXOJDGDVQDVHomRHVSHFt¿FDGHTXHWUDWDRoLQIRUPDo}HVVREUH
I - estrutura organizacional, competências, legislação aplicável, principais cargos e seus
ocupantes, endereço e telefones das unidades, horários de atendimento ao público;
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II - SURJUDPDVSURMHWRVDo}HVREUDVHDWLYLGDGHVFRPLQGLFDomRGDXQLGDGHUHVSRQViYHO
principais metas e resultados e, quando existentes, indicadores de resultado e impacto;
III - UHSDVVHVRXWUDQVIHUrQFLDVGHUHFXUVRV¿QDQFHLURV
IV - H[HFXomRRUoDPHQWiULDH¿QDQFHLUDGHWDOKDGD
V - OLFLWDo}HVUHDOL]DGDVHHPDQGDPHQWRFRPHGLWDLVDQH[RVHUHVXOWDGRVDOpPGRVFRQWUDWRV¿UPDGRVHQRWDVGHHPSHQKRHPLWLGDV
VI - remuneração e subsídio recebidos por ocupante de cargo, posto, graduação, função e
emprego público, incluindo auxílios, ajudas de custo, jetons e quaisquer outras vantagens
SHFXQLiULDVEHPFRPRSURYHQWRVGHDSRVHQWDGRULDHSHQV}HVGDTXHOHVTXHHVWLYHUHPQD
ativa, de maneira individualizada, conforme ato do Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão;
VII - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade; e
VIII - contato da autoridade de monitoramento, designada nos termos do art. 40 da Lei
noGHHWHOHIRQHHFRUUHLRHOHWU{QLFRGR6HUYLoRGH,QIRUPDo}HVDR&LGDGmR
– SIC.
§ 4o$VLQIRUPDo}HVSRGHUmRVHUGLVSRQLELOL]DGDVSRUPHLRGHIHUUDPHQWDGHUHGLUHFLRQDmento de página na Internet, quando estiverem disponíveis em outros sítios governamentais.
§ 5o No caso das empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas pela União que atuem em regime de concorrência, sujeitas ao disposto no art. 173
da Constituição, aplica-se o disposto no § 1o do art. 5o.
§ 6o2%DQFR&HQWUDOGR%UDVLOGLYXOJDUiSHULRGLFDPHQWHLQIRUPDo}HVUHODWLYDVjVRSHUDo}HVGHFUpGLWRSUDWLFDGDVSHODVLQVWLWXLo}HV¿QDQFHLUDVLQFOXVLYHDVWD[DVGHMXURVPtQLPD
máxima e média e as respectivas tarifas bancárias.
§ 7o$GLYXOJDomRGDVLQIRUPDo}HVSUHYLVWDVQRo não exclui outras hipóteses de publicaomRHGLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HVSUHYLVWDVQDOHJLVODomR
Art. 8o Os sítios na Internet dos órgãos e entidades deverão, em cumprimento às normas
estabelecidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, atender aos seguintes
requisitos, entre outros:
I - conter formulário para pedido de acesso à informação;
II - conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma
objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão;
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III - possibilitar gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive
abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise
GDVLQIRUPDo}HV
IV - possibilitar acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina;
V - divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da informação;
VI - JDUDQWLUDXWHQWLFLGDGHHLQWHJULGDGHGDVLQIRUPDo}HVGLVSRQtYHLVSDUDDFHVVR
VII - LQGLFDU LQVWUXo}HV TXH SHUPLWDP DR UHTXHUHQWH FRPXQLFDUVH SRU YLD HOHWU{QLFD RX
telefônica, com o órgão ou entidade; e
VIII - JDUDQWLUDDFHVVLELOLGDGHGHFRQWH~GRSDUDSHVVRDVFRPGH¿FLrQFLD
CAPÍTULO IV
DA TRANSPARÊNCIA PASSIVA
Seção I
Do Serviço de Informação ao Cidadão
Art. 9o2VyUJmRVHHQWLGDGHVGHYHUmRFULDU6HUYLoRGH,QIRUPDo}HVDR&LGDGmR±6,&FRP
o objetivo de:
I - atender e orientar o público quanto ao acesso à informação;
II - informar sobre a tramitação de documentos nas unidades; e
III - receber e registrar pedidos de acesso à informação.
Parágrafo único. Compete ao SIC:
I - o recebimento do pedido de acesso e, sempre que possível, o fornecimento imediato da
informação;
,,RUHJLVWURGRSHGLGRGHDFHVVRHPVLVWHPDHOHWU{QLFRHVSHFt¿FRHDHQWUHJDGHQ~PHUR
do protocolo, que conterá a data de apresentação do pedido; e
III - o encaminhamento do pedido recebido e registrado à unidade responsável pelo fornecimento da informação, quando couber.
$UW26,&VHUiLQVWDODGRHPXQLGDGHItVLFDLGHQWL¿FDGDGHIiFLODFHVVRHDEHUWD
ao público.
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§ 1o Nas unidades descentralizadas em que não houver SIC será oferecido serviço de recebimento e registro dos pedidos de acesso à informação.
§ 2o Se a unidade descentralizada não detiver a informação, o pedido será encaminhado ao
SIC do órgão ou entidade central, que comunicará ao requerente o número do protocolo e a
data de recebimento do pedido, a partir da qual se inicia o prazo de resposta.
Seção II
Do Pedido de Acesso à Informação
Art. 11. Qualquer pessoa, natural ou jurídica, poderá formular pedido de acesso à informação.
§ 1o O pedido será apresentado em formulário padrão, disponibilizado em meio eletrônico
e físico, no sítio na Internet e no SIC dos órgãos e entidades.
§ 2o O prazo de resposta será contado a partir da data de apresentação do pedido ao SIC.
§ 3o É facultado aos órgãos e entidades o recebimento de pedidos de acesso à informação
por qualquer outro meio legítimo, como contato telefônico, correspondência eletrônica ou
física, desde que atendidos os requisitos do art. 12.
§ 4o Na hipótese do § 3o, será enviada ao requerente comunicação com o número de
protocolo e a data do recebimento do pedido pelo SIC, a partir da qual se inicia o prazo
de resposta.
Art. 12. O pedido de acesso à informação deverá conter:
I - nome do requerente;
II - Q~PHURGHGRFXPHQWRGHLGHQWL¿FDomRYiOLGR
III - HVSHFL¿FDomRGHIRUPDFODUDHSUHFLVDGDLQIRUPDomRUHTXHULGDH
IV - HQGHUHoRItVLFRRXHOHWU{QLFRGRUHTXHUHQWHSDUDUHFHELPHQWRGHFRPXQLFDo}HVRXGD
informação requerida.
Art. 13. Não serão atendidos pedidos de acesso à informação:
I - genéricos;
II - desproporcionais ou desarrazoados; ou
III - que exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados e
LQIRUPDo}HVRXVHUYLoRGHSURGXomRRXWUDWDPHQWRGHGDGRVTXHQmRVHMDGHFRPSHWrQFLD
do órgão ou entidade.
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Parágrafo único. Na hipótese do inciso III do caput, o órgão ou entidade deverá, caso tenha
FRQKHFLPHQWRLQGLFDURORFDORQGHVHHQFRQWUDPDVLQIRUPDo}HVDSDUWLUGDVTXDLVRUHTXHrente poderá realizar a interpretação, consolidação ou tratamento de dados.
Art. 14. São vedadas exigências relativas aos motivos do pedido de acesso à informação.
Seção III
Do Procedimento de Acesso à Informação
Art. 15. Recebido o pedido e estando a informação disponível, o acesso será imediato.
§ 1o Caso não seja possível o acesso imediato, o órgão ou entidade deverá, no prazo de
até vinte dias:
I - enviar a informação ao endereço físico ou eletrônico informado;
II - comunicar data, local e modo para realizar consulta à informação, efetuar reprodução
ou obter certidão relativa à informação;
III - comunicar que não possui a informação ou que não tem conhecimento de sua existência;
IV - indicar, caso tenha conhecimento, o órgão ou entidade responsável pela informação ou
que a detenha; ou
V - LQGLFDUDVUD]}HVGDQHJDWLYDWRWDORXSDUFLDOGRDFHVVR
§ 2o Nas hipóteses em que o pedido de acesso demandar manuseio de grande volume de
documentos, ou a movimentação do documento puder comprometer sua regular tramitação,
será adotada a medida prevista no inciso II do § 1o.
§ 3o Quando a manipulação puder prejudicar a integridade da informação ou do documento,
o órgão ou entidade deverá indicar data, local e modo para consulta, ou disponibilizar cópia,
FRPFHUWL¿FDomRGHTXHFRQIHUHFRPRRULJLQDO
§ 4o Na impossibilidade de obtenção de cópia de que trata o § 3o, o requerente poderá solicitar que, às suas expensas e sob supervisão de servidor público, a reprodução seja feita por
outro meio que não ponha em risco a integridade do documento original.
Art. 16. O prazo para resposta do pedido poderá ser prorrogado por dez dias, mediante
MXVWL¿FDWLYDHQFDPLQKDGDDRUHTXHUHQWHDQWHVGRWpUPLQRGRSUD]RLQLFLDOGHYLQWHGLDV
Art. 17. Caso a informação esteja disponível ao público em formato impresso, eletrônico ou
em outro meio de acesso universal, o órgão ou entidade deverá orientar o requerente quanto
ao local e modo para consultar, obter ou reproduzir a informação.
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Parágrafo único. Na hipótese do caput o órgão ou entidade desobriga-se do fornecimento
direto da informação, salvo se o requerente declarar não dispor de meios para consultar,
obter ou reproduzir a informação.
Art. 18. Quando o fornecimento da informação implicar reprodução de documentos, o órgão ou entidade, observado o prazo de resposta ao pedido, disponibilizará ao requerente
Guia de Recolhimento da União – GRU ou documento equivalente, para pagamento dos
custos dos serviços e dos materiais utilizados.
Parágrafo único. A reprodução de documentos ocorrerá no prazo de dez dias, contado da comprovação do pagamento pelo requerente ou da entrega de declaração de
pobreza por ele firmada, nos termos da Lei no 7.115, de 1983, ressalvadas hipóteses
justificadas em que, devido ao volume ou ao estado dos documentos, a reprodução
demande prazo superior.
Art. 19. Negado o pedido de acesso à informação, será enviada ao requerente, no prazo de
resposta, comunicação com:
I - UD]}HVGDQHJDWLYDGHDFHVVRHVHXIXQGDPHQWROHJDO
II - possibilidade e prazo de recurso, com indicação da autoridade que o apreciará; e
III - SRVVLELOLGDGHGHDSUHVHQWDomRGHSHGLGRGHGHVFODVVL¿FDomRGDLQIRUPDomRTXDQGRIRU
RFDVRFRPLQGLFDomRGDDXWRULGDGHFODVVL¿FDGRUDTXHRDSUHFLDUi
§1o$VUD]}HVGHQHJDWLYDGHDFHVVRDLQIRUPDomRFODVVL¿FDGDLQGLFDUmRRIXQGDPHQWR
OHJDOGDFODVVL¿FDomRDDXWRULGDGHTXHDFODVVL¿FRXHRFyGLJRGHLQGH[DomRGRGRFXPHQWRFODVVL¿FDGR
§ 2o Os órgãos e entidades disponibilizarão formulário padrão para apresentação de recurso
HGHSHGLGRGHGHVFODVVL¿FDomR
Art. 20. O acesso a documento preparatório ou informação nele contida, utilizados como
fundamento de tomada de decisão ou de ato administrativo, será assegurado a partir da
edição do ato ou decisão.
3DUiJUDIR ~QLFR 2 0LQLVWpULR GD )D]HQGD H R %DQFR &HQWUDO GR %UDVLO FODVVL¿FDUmR RV
GRFXPHQWRV TXH HPEDVDUHP GHFLV}HV GH SROtWLFD HFRQ{PLFD WDLV FRPR ¿VFDO WULEXWiULD
monetária e regulatória.
Seção IV
Dos Recursos
$UW1RFDVRGHQHJDWLYDGHDFHVVRjLQIRUPDomRRXGHQmRIRUQHFLPHQWRGDVUD]}HVGD
negativa do acesso, poderá o requerente apresentar recurso no prazo de dez dias, contado
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da ciência da decisão, à autoridade hierarquicamente superior à que adotou a decisão, que
deverá apreciá-lo no prazo de cinco dias, contado da sua apresentação.
Parágrafo único. Desprovido o recurso de que trata o caput, poderá o requerente apresentar
recurso no prazo de dez dias, contado da ciência da decisão, à autoridade máxima do órgão
ou entidade, que deverá se manifestar em cinco dias contados do recebimento do recurso.
Art. 22. No caso de omissão de resposta ao pedido de acesso à informação, o requerente
poderá apresentar reclamação no prazo de dez dias à autoridade de monitoramento de que
trata o art. 40 da Lei no 12.527, de 2011, que deverá se manifestar no prazo de cinco dias,
contado do recebimento da reclamação.
§ 1o O prazo para apresentar reclamação começará trinta dias após a apresentação do pedido.
§ 2o A autoridade máxima do órgão ou entidade poderá designar outra autoridade que lhe seja
diretamente subordinada como responsável pelo recebimento e apreciação da reclamação.
Art. 23. Desprovido o recurso de que trata o parágrafo único do art. 21 ou infrutífera a reclamação de que trata o art. 22, poderá o requerente apresentar recurso no prazo de dez dias,
contado da ciência da decisão, à Controladoria-Geral da União, que deverá se manifestar no
prazo de cinco dias, contado do recebimento do recurso.
§ 1o A Controladoria-Geral da União poderá determinar que o órgão ou entidade preste
esclarecimentos.
§ 2o3URYLGRRUHFXUVRD&RQWURODGRULD*HUDOGD8QLmR¿[DUiSUD]RSDUDRFXPSULPHQWRGD
decisão pelo órgão ou entidade.
$UW1RFDVRGHQHJDWLYDGHDFHVVRjLQIRUPDomRRXjVUD]}HVGDQHJDWLYDGRDFHVVR
de que trata o caput do art. 21, desprovido o recurso pela Controladoria-Geral da União, o
requerente poderá apresentar, no prazo de dez dias, contado da ciência da decisão, recurso
j&RPLVVmR0LVWDGH5HDYDOLDomRGH,QIRUPDo}HVREVHUYDGRVRVSURFHGLPHQWRVSUHYLVWRV
no Capítulo VI.
CAPÍTULO V
DAS INFORMAÇÕES CLASSIFICADAS EM GRAU DE SIGILO
Seção I
'D&ODVVL¿FDomRGH,QIRUPDo}HVTXDQWRDR*UDXH3UD]RVGH6LJLOR
$UW6mRSDVVtYHLVGHFODVVL¿FDomRDVLQIRUPDo}HVFRQVLGHUDGDVLPSUHVFLQGtYHLVjVHJXrança da sociedade ou do Estado, cuja divulgação ou acesso irrestrito possam:
I - pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional;
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II - SUHMXGLFDURXS{UHPULVFRDFRQGXomRGHQHJRFLDo}HVRXDVUHODo}HVLQWHUQDFLRQDLV
do País;
III - SUHMXGLFDURXS{UHPULVFRLQIRUPDo}HVIRUQHFLGDVHPFDUiWHUVLJLORVRSRURXWURV(VWDdos e organismos internacionais;
IV - pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população;
V - RIHUHFHUHOHYDGRULVFRjHVWDELOLGDGH¿QDQFHLUDHFRQ{PLFDRXPRQHWiULDGR3DtV
VI - SUHMXGLFDURXFDXVDUULVFRDSODQRVRXRSHUDo}HVHVWUDWpJLFRVGDV)RUoDV$UPDGDV
VII - SUHMXGLFDU RX FDXVDU ULVFR D SURMHWRV GH SHVTXLVD H GHVHQYROYLPHQWR FLHQWt¿FR RX
WHFQROyJLFRDVVLPFRPRDVLVWHPDVEHQVLQVWDODo}HVRXiUHDVGHLQWHUHVVHHVWUDWpJLFRQDcional, observado o disposto no inciso II do caput do art. 6o;
VIII - S{UHPULVFRDVHJXUDQoDGHLQVWLWXLo}HVRXGHDOWDVDXWRULGDGHVQDFLRQDLVRXHVWUDQgeiras e seus familiares; ou
IX - FRPSURPHWHUDWLYLGDGHVGHLQWHOLJrQFLDGHLQYHVWLJDomRRXGH¿VFDOL]DomRHPDQGDPHQWRUHODFLRQDGDVFRPSUHYHQomRRXUHSUHVVmRGHLQIUDo}HV
Art. 26. A informação em poder dos órgãos e entidades, observado o seu teor e em razão de
VXDLPSUHVFLQGLELOLGDGHjVHJXUDQoDGDVRFLHGDGHRXGR(VWDGRSRGHUiVHUFODVVL¿FDGDQR
grau ultrassecreto, secreto ou reservado.
$UW3DUDDFODVVL¿FDomRGDLQIRUPDomRHPJUDXGHVLJLORGHYHUiVHUREVHUYDGRRLQWHresse público da informação e utilizado o critério menos restritivo possível, considerados:
I - a gravidade do risco ou dano à segurança da sociedade e do Estado; e
II - RSUD]RPi[LPRGHFODVVL¿FDomRHPJUDXGHVLJLORRXRHYHQWRTXHGH¿QDVHXWHUPR¿QDO
$UW2VSUD]RVPi[LPRVGHFODVVL¿FDomRVmRRVVHJXLQWHV
I - grau ultrassecreto: vinte e cinco anos;
II - grau secreto: quinze anos; e
III - grau reservado: cinco anos.
3DUiJUDIR~QLFR3RGHUiVHUHVWDEHOHFLGDFRPRWHUPR¿QDOGHUHVWULomRGHDFHVVRDRFRUUrQFLDGHGHWHUPLQDGRHYHQWRREVHUYDGRVRVSUD]RVPi[LPRVGHFODVVL¿FDomR
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$UW$VLQIRUPDo}HVTXHSXGHUHPFRORFDUHPULVFRDVHJXUDQoDGR3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFD9LFH3UHVLGHQWHHVHXVF{QMXJHVH¿OKRVVHUmRFODVVL¿FDGDVQRJUDXUHVHUYDGRH
¿FDUmRVREVLJLORDWpRWpUPLQRGRPDQGDWRHPH[HUFtFLRRXGR~OWLPRPDQGDWRHPFDVR
de reeleição.
$UW$FODVVL¿FDomRGHLQIRUPDomRpGHFRPSHWrQFLD
I - no grau ultrassecreto, das seguintes autoridades:
a) Presidente da República;
b) Vice-Presidente da República;
c) Ministros de Estado e autoridades com as mesmas prerrogativas;
d) Comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica; e
e) &KHIHVGH0LVV}HV'LSORPiWLFDVH&RQVXODUHVSHUPDQHQWHVQRH[WHULRU
II - no grau secreto, das autoridades referidas no inciso I do caput, dos titulares de autarTXLDVIXQGDo}HVHPSUHVDVS~EOLFDVHVRFLHGDGHVGHHFRQRPLDPLVWDH
III - no grau reservado, das autoridades referidas nos incisos I e II do caput e das que exeroDPIXQo}HVGHGLUHomRFRPDQGRRXFKH¿DGR*UXSR'LUHomRH$VVHVVRUDPHQWR6XSHULRres – DAS, nível DAS 101.5 ou superior, e seus equivalentes.
§ 1oeYHGDGDDGHOHJDomRGDFRPSHWrQFLDGHFODVVL¿FDomRQRVJUDXVGHVLJLORXOWUDVVHFUHWR
ou secreto.
§ 2o2GLULJHQWHPi[LPRGRyUJmRRXHQWLGDGHSRGHUiGHOHJDUDFRPSHWrQFLDSDUDFODVVL¿FDomRQRJUDXUHVHUYDGRDDJHQWHS~EOLFRTXHH[HUoDIXQomRGHGLUHomRFRPDQGRRXFKH¿D
§ 3o É vedada a subdelegação da competência de que trata o § 2o.
§ 4o Os agentes públicos referidos no § 2o GHYHUmR GDU FLrQFLD GR DWR GH FODVVL¿FDomR j
autoridade delegante, no prazo de noventa dias.
§ 5o$ FODVVL¿FDomR GH LQIRUPDomR QR JUDX XOWUDVVHFUHWR SHODV DXWRULGDGHV SUHYLVWDV QDV
alíneas “d” e “e” do inciso I do caput GHYHUi VHU UDWL¿FDGD SHOR 0LQLVWUR GH (VWDGR QR
prazo de trinta dias.
§ 6o(QTXDQWRQmRUDWL¿FDGDDFODVVL¿FDomRGHTXHWUDWDRo considera-se válida, para
todos os efeitos legais.
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Seção II
'RV3URFHGLPHQWRVSDUD&ODVVL¿FDomRGH,QIRUPDomR
$UW$GHFLVmRTXHFODVVL¿FDUDLQIRUPDomRHPTXDOTXHUJUDXGHVLJLORGHYHUiVHUIRUPDOL]DGDQR7HUPRGH&ODVVL¿FDomRGH,QIRUPDomR±7&,FRQIRUPHPRGHORFRQWLGRQR
Anexo, e conterá o seguinte:
I - código de indexação de documento;
II - grau de sigilo;
III - categoria na qual se enquadra a informação;
IV - tipo de documento;
V - data da produção do documento;
VI - LQGLFDomRGHGLVSRVLWLYROHJDOTXHIXQGDPHQWDDFODVVL¿FDomR
VII - UD]}HVGDFODVVL¿FDomRREVHUYDGRVRVFULWpULRVHVWDEHOHFLGRVQRDUW
VIII - LQGLFDomRGRSUD]RGHVLJLORFRQWDGRHPDQRVPHVHVRXGLDVRXGRHYHQWRTXHGH¿QDRVHXWHUPR¿QDOREVHUYDGRVRVOLPLWHVSUHYLVWRVQRDUW
IX - GDWDGDFODVVL¿FDomRH
X - LGHQWL¿FDomRGDDXWRULGDGHTXHFODVVL¿FRXDLQIRUPDomR
§ 1o O TCI seguirá anexo à informação.
§ 2o$VLQIRUPDo}HVSUHYLVWDVQRLQFLVR9,,GRcaput deverão ser mantidas no mesmo grau
GHVLJLORTXHDLQIRUPDomRFODVVL¿FDGD
§ 3o$UDWL¿FDomRGDFODVVL¿FDomRGHTXHWUDWDRo do art. 30 deverá ser registrada no TCI.
$UW$DXWRULGDGHRXRXWURDJHQWHS~EOLFRTXHFODVVL¿FDULQIRUPDomRQRJUDXXOWUDVsecreto ou secreto deverá encaminhar cópia do TCI à Comissão Mista de Reavaliação de
,QIRUPDo}HVQRSUD]RGHWULQWDGLDVFRQWDGRGDGHFLVmRGHFODVVL¿FDomRRXGHUDWL¿FDomR
$UW1DKLSyWHVHGHGRFXPHQWRTXHFRQWHQKDLQIRUPDo}HVFODVVL¿FDGDVHPGLIHUHQWHV
graus de sigilo, será atribuído ao documento tratamento do grau de sigilo mais elevado,
¿FDQGRDVVHJXUDGRRDFHVVRjVSDUWHVQmRFODVVL¿FDGDVSRUPHLRGHFHUWLGmRH[WUDWRRX
cópia, com ocultação da parte sob sigilo.
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Art. 34. Os órgãos e entidades poderão constituir Comissão Permanente de Avaliação de
'RFXPHQWRV6LJLORVRV±&3$'6FRPDVVHJXLQWHVDWULEXLo}HV
I - RSLQDUVREUHDLQIRUPDomRSURGX]LGDQRkPELWRGHVXDDWXDomRSDUD¿QVGHFODVVL¿FDomR
em qualquer grau de sigilo;
II - DVVHVVRUDUDDXWRULGDGHFODVVL¿FDGRUDRXDDXWRULGDGHKLHUDUTXLFDPHQWHVXSHULRUTXDQWR
jGHVFODVVL¿FDomRUHFODVVL¿FDomRRXUHDYDOLDomRGHLQIRUPDomRFODVVL¿FDGDHPTXDOTXHU
grau de sigilo;
III - SURSRURGHVWLQR¿QDOGDVLQIRUPDo}HVGHVFODVVL¿FDGDVLQGLFDQGRRVGRFXPHQWRVSDUD
guarda permanente, observado o disposto na Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e
IV - VXEVLGLDUDHODERUDomRGRURODQXDOGHLQIRUPDo}HVGHVFODVVL¿FDGDVHGRFXPHQWRVFODVVL¿FDGRVHPFDGDJUDXGHVLJLORDVHUGLVSRQLELOL]DGRQD,QWHUQHW
Seção III
'D'HVFODVVL¿FDomRH5HDYDOLDomRGD,QIRUPDomR&ODVVL¿FDGDHP*UDXGH6LJLOR
$UW$FODVVL¿FDomRGDVLQIRUPDo}HVVHUiUHDYDOLDGDSHODDXWRULGDGHFODVVL¿FDGRUDRX
por autoridade hierarquicamente superior, mediante provocação ou de ofício, para desclasVL¿FDomRRXUHGXomRGRSUD]RGHVLJLOR
Parágrafo único. Para o cumprimento do disposto no caput, além do disposto no art. 27,
deverá ser observado:
I - o prazo máximo de restrição de acesso à informação, previsto no art. 28;
II - RSUD]RPi[LPRGHTXDWURDQRVSDUDUHYLVmRGHRItFLRGDVLQIRUPDo}HVFODVVL¿FDGDVQR
grau ultrassecreto ou secreto, previsto no inciso I do caput do art. 47;
III - DSHUPDQrQFLDGDVUD]}HVGDFODVVL¿FDomR
IV - a possibilidade de danos ou riscos decorrentes da divulgação ou acesso irrestrito da
informação; e
V - DSHFXOLDULGDGHGDVLQIRUPDo}HVSURGX]LGDVQRH[WHULRUSRUDXWRULGDGHVRXDJHQWHVS~EOLFRV
$UW2SHGLGRGHGHVFODVVL¿FDomRRXGHUHDYDOLDomRGDFODVVL¿FDomRSRGHUiVHUDSUHVHQtado aos órgãos e entidades independente de existir prévio pedido de acesso à informação.
Parágrafo único. O pedido de que trata o caputVHUiHQGHUHoDGRjDXWRULGDGHFODVVL¿FDGRUD
que decidirá no prazo de trinta dias.

76

$UW1HJDGRRSHGLGRGHGHVFODVVL¿FDomRRXGHUHDYDOLDomRSHODDXWRULGDGHFODVVL¿FDdora, o requerente poderá apresentar recurso no prazo de dez dias, contado da ciência da
negativa, ao Ministro de Estado ou à autoridade com as mesmas prerrogativas, que decidirá
no prazo de trinta dias.
§ 1o1RVFDVRVHPTXHDDXWRULGDGHFODVVL¿FDGRUDHVWHMDYLQFXODGDDDXWDUTXLDIXQGDomR
empresa pública ou sociedade de economia mista, o recurso será apresentado ao dirigente
máximo da entidade.
§ 2o No caso das Forças Armadas, o recurso será apresentado primeiramente perante o respectivo Comandante, e, em caso de negativa, ao Ministro de Estado da Defesa.
§ 3o1RFDVRGHLQIRUPDo}HVSURGX]LGDVSRUDXWRULGDGHVRXDJHQWHVS~EOLFRVQRH[WHULRUR
UHTXHULPHQWRGHGHVFODVVL¿FDomRHUHDYDOLDomRVHUiDSUHFLDGRSHODDXWRULGDGHKLHUDUTXLFDmente superior que estiver em território brasileiro.
§ 4o Desprovido o recurso de que tratam o caput e os §§1o a 3o, poderá o requerente apresenWDUUHFXUVRj&RPLVVmR0LVWDGH5HDYDOLDomRGH,QIRUPDo}HVQRSUD]RGHGH]GLDVFRQWDGR
da ciência da decisão.
$UW $ GHFLVmR GD GHVFODVVL¿FDomR UHFODVVL¿FDomR RX UHGXomR GR SUD]R GH VLJLOR GH
LQIRUPDo}HVFODVVL¿FDGDVGHYHUiFRQVWDUGDVFDSDVGRVSURFHVVRVVHKRXYHUHGHFDPSR
apropriado no TCI.
Seção IV
'LVSRVLo}HV*HUDLV
$UW$VLQIRUPDo}HVFODVVL¿FDGDVQRJUDXXOWUDVVHFUHWRRXVHFUHWRVHUmRGH¿QLWLYDPHQWH
preservadas, nos termos da Lei no 8.159, de 1991, observados os procedimentos de restrição
GHDFHVVRHQTXDQWRYLJRUDURSUD]RGDFODVVL¿FDomR
$UW$VLQIRUPDo}HVFODVVL¿FDGDVFRPRGRFXPHQWRVGHJXDUGDSHUPDQHQWHTXHIRUHP
REMHWRGHGHVFODVVL¿FDomRVHUmRHQFDPLQKDGDVDR$UTXLYR1DFLRQDODRDUTXLYRSHUPDQHQWHGRyUJmRS~EOLFRGDHQWLGDGHS~EOLFDRXGDLQVWLWXLomRGHFDUiWHUS~EOLFRSDUD¿QVGH
organização, preservação e acesso.
$UW$VLQIRUPDo}HVVREUHFRQGXWDVTXHLPSOLTXHPYLRODomRGRVGLUHLWRVKXPDQRVSUDticada por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas não poderão ser objeto de
FODVVL¿FDomRHPTXDOTXHUJUDXGHVLJLORQHPWHUVHXDFHVVRQHJDGR
$UW1mRSRGHUiVHUQHJDGRDFHVVRjVLQIRUPDo}HVQHFHVViULDVjWXWHODMXGLFLDORXDGPLnistrativa de direitos fundamentais.
3DUiJUDIR~QLFR2UHTXHUHQWHGHYHUiDSUHVHQWDUUD]}HVTXHGHPRQVWUHPDH[LVWrQFLDGH
QH[RHQWUHDVLQIRUPDo}HVUHTXHULGDVHRGLUHLWRTXHVHSUHWHQGHSURWHJHU
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$UW  2 DFHVVR D GLYXOJDomR H R WUDWDPHQWR GH LQIRUPDomR FODVVL¿FDGD HP TXDOTXHU
JUDXGHVLJLOR¿FDUmRUHVWULWRVDSHVVRDVTXHWHQKDPQHFHVVLGDGHGHFRQKHFrODHTXHVHMDP
FUHGHQFLDGDVVHJXQGRDVQRUPDV¿[DGDVSHOR1~FOHRGH6HJXUDQoDH&UHGHQFLDPHQWRLQVWLWXtGRQRkPELWRGR*DELQHWHGH6HJXUDQoD,QVWLWXFLRQDOGD3UHVLGrQFLDGD5HS~EOLFDVHP
SUHMXt]RGDVDWULEXLo}HVGHDJHQWHVS~EOLFRVDXWRUL]DGRVSRUOHL
Art. 44. As autoridades do Poder Executivo federal adotarão as providências necessárias para que o pessoal a elas subordinado conheça as normas e observe as medidas e
SURFHGLPHQWRVGHVHJXUDQoDSDUDWUDWDPHQWRGHLQIRUPDo}HVFODVVL¿FDGDVHPTXDOTXHU
grau de sigilo.
Parágrafo único. A pessoa natural ou entidade privada que, em razão de qualquer vínculo
FRPR3RGHU3~EOLFRH[HFXWDUDWLYLGDGHVGHWUDWDPHQWRGHLQIRUPDo}HVFODVVL¿FDGDV
adotará as providências necessárias para que seus empregados, prepostos ou representantes
REVHUYHPDVPHGLGDVHSURFHGLPHQWRVGHVHJXUDQoDGDVLQIRUPDo}HV
Art. 45. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade publicará anualmente, até o dia 1°
de junho, em sítio na Internet:
I - UROGDVLQIRUPDo}HVGHVFODVVL¿FDGDVQRV~OWLPRVGR]HPHVHV
II - UROGDVLQIRUPDo}HVFODVVL¿FDGDVHPFDGDJUDXGHVLJLORTXHGHYHUiFRQWHU
a) código de indexação de documento;
b) categoria na qual se enquadra a informação;
c) LQGLFDomRGHGLVSRVLWLYROHJDOTXHIXQGDPHQWDDFODVVL¿FDomRH
d) GDWDGDSURGXomRGDWDGDFODVVL¿FDomRHSUD]RGDFODVVL¿FDomR
III - relatório estatístico com a quantidade de pedidos de acesso à informação recebidos,
atendidos e indeferidos; e
IV - LQIRUPDo}HVHVWDWtVWLFDVDJUHJDGDVGRVUHTXHUHQWHV
3DUiJUDIR ~QLFR 2V yUJmRV H HQWLGDGHV GHYHUmR PDQWHU HP PHLR ItVLFR DV LQIRUPDo}HV
previstas no caput, para consulta pública em suas sedes.
CAPÍTULO VI
DA COMISSÃO MISTA DE REAVALIAÇÃO DE INFORMAÇÕES CLASSIFICADAS
$UW$&RPLVVmR0LVWDGH5HDYDOLDomRGH,QIRUPDo}HVLQVWLWXtGDQRVWHUPRVGRo do
art. 35 da Lei no 12.527, de 2011, será integrada pelos titulares dos seguintes órgãos:
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I - Casa Civil da Presidência da República, que a presidirá;
II - Ministério da Justiça;
III - 0LQLVWpULRGDV5HODo}HV([WHULRUHV
IV - Ministério da Defesa;
V - Ministério da Fazenda;
VI - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;
VII - Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República;
VIII - Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República;
IX - Advocacia-Geral da União; e
X - Controladoria Geral da União.
Parágrafo único. Cada integrante indicará suplente a ser designado por ato do Presidente
da Comissão.
$UW&RPSHWHj&RPLVVmR0LVWDGH5HDYDOLDomRGH,QIRUPDo}HV
I - UHYHUGHRItFLRRXPHGLDQWHSURYRFDomRDFODVVL¿FDomRGHLQIRUPDomRQRJUDXXOWUDVVHcreto ou secreto ou sua reavaliação, no máximo a cada quatro anos;
II - UHTXLVLWDUGDDXWRULGDGHTXHFODVVL¿FDULQIRUPDomRQRJUDXXOWUDVVHFUHWRRXVHFUHWRHVFODUHFLPHQWRRXFRQWH~GRSDUFLDORXLQWHJUDOGDLQIRUPDomRTXDQGRDVLQIRUPDo}HVFRQVWDQWHVGR7&,QmRIRUHPVX¿FLHQWHVSDUDDUHYLVmRGDFODVVL¿FDomR
III - decidir recursos apresentados contra decisão proferida:
a) pela Controladoria-Geral da União, em grau recursal, a pedido de acesso à informação ou
jVUD]}HVGDQHJDWLYDGHDFHVVRjLQIRUPDomRRX
b) pelo Ministro de Estado ou autoridade com a mesma prerrogativa, em grau recursal, a
SHGLGRGHGHVFODVVL¿FDomRRXUHDYDOLDomRGHLQIRUPDomRFODVVL¿FDGD
IV - prorrogar por uma única vez, e por período determinado não superior a vinte e cinco
DQRVRSUD]RGHVLJLORGHLQIRUPDomRFODVVL¿FDGDQRJUDXXOWUDVVHFUHWRHQTXDQWRVHXDFHVso ou divulgação puder ocasionar ameaça externa à soberania nacional, à integridade do
WHUULWyULRQDFLRQDORXJUDYHULVFRjVUHODo}HVLQWHUQDFLRQDLVGR3DtVOLPLWDGRDRPi[LPRGH
FLQTXHQWDDQRVRSUD]RWRWDOGDFODVVL¿FDomRH
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V - HVWDEHOHFHURULHQWDo}HVQRUPDWLYDVGHFDUiWHUJHUDOD¿PGHVXSULUHYHQWXDLVODFXQDVQD
aplicação da Lei no 12.527, de 2011.
Parágrafo único. A não deliberação sobre a revisão de ofício no prazo previsto no inciso I
do caputLPSOLFDUiDGHVFODVVL¿FDomRDXWRPiWLFDGDVLQIRUPDo}HV
$UW$&RPLVVmR0LVWDGH5HDYDOLDomRGH,QIRUPDo}HVVHUHXQLUiRUGLQDULDPHQWHXPD
vez por mês, e, extraordinariamente, sempre que convocada por seu Presidente.
3DUiJUDIR~QLFR$VUHXQL}HVVHUmRUHDOL]DGDVFRPDSUHVHQoDGHQRPtQLPRVHLVLQWHJUDQWHV
$UW2VUHTXHULPHQWRVGHSURUURJDomRGRSUD]RGHFODVVL¿FDomRGHLQIRUPDomRQRJUDX
ultrassecreto, a que se refere o inciso IV do caput do art. 47, deverão ser encaminhados à
&RPLVVmR0LVWDGH5HDYDOLDomRGH,QIRUPDo}HVHPDWpXPDQRDQWHVGRYHQFLPHQWRGR
WHUPR¿QDOGHUHVWULomRGHDFHVVR
Parágrafo único. O requerimento de prorrogação do prazo de sigilo de informação classi¿FDGDQRJUDXXOWUDVVHFUHWRGHYHUiVHUDSUHFLDGRLPSUHWHULYHOPHQWHHPDWpWUrVVHVV}HV
VXEVHTXHQWHVjGDWDGHVXDDXWXDomR¿FDQGRVREUHVWDGDVDWpTXHVHXOWLPHDYRWDomRWRGDV
DVGHPDLVGHOLEHUDo}HVGD&RPLVVmR
$UW$&RPLVVmR0LVWDGH5HDYDOLDomRGH,QIRUPDo}HVGHYHUiDSUHFLDURVUHFXUVRVSUHvistos no inciso III do caput do art. 47, impreterivelmente, até a terceira reunião ordinária
subsequente à data de sua autuação.
$UW$UHYLVmRGHRItFLRGDLQIRUPDomRFODVVL¿FDGDQRJUDXXOWUDVVHFUHWRRXVHFUHWRVHUi
DSUHFLDGDHPDWpWUrVVHVV}HVDQWHULRUHVjGDWDGHVXDGHVFODVVL¿FDomRDXWRPiWLFD
$UW$VGHOLEHUDo}HVGD&RPLVVmR0LVWDGH5HDYDOLDomRGH,QIRUPDo}HVVHUmRWRPDGDV
I - por maioria absoluta, quando envolverem as competências previstas nos incisos I e IV
do caput do art.47; e
II - por maioria simples dos votos, nos demais casos.
Parágrafo único. A Casa Civil da Presidência da República poderá exercer, além do voto
ordinário, o voto de qualidade para desempate.
$UW$&DVD&LYLOGD3UHVLGrQFLDGD5HS~EOLFDH[HUFHUiDVIXQo}HVGH6HFUHWDULD([HFXWLYDGD&RPLVVmR0LVWDGH5HDYDOLDomRGH,QIRUPDo}HVFXMDVFRPSHWrQFLDVVHUmRGH¿QLGDV
em regimento interno.
$UW$&RPLVVmR0LVWDGH5HDYDOLDomRGH,QIRUPDo}HVDSURYDUiSRUPDLRULDDEVROXWD
regimento interno que disporá sobre sua organização e funcionamento.
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3DUiJUDIR~QLFR2UHJLPHQWRLQWHUQRGHYHUiVHUSXEOLFDGRQR'LiULR2¿FLDOGD8QLmRQR
prazo de noventa dias após a instalação da Comissão.
CAPÍTULO VII
DAS INFORMAÇÕES PESSOAIS
$UW$VLQIRUPDo}HVSHVVRDLVUHODWLYDVjLQWLPLGDGHYLGDSULYDGDKRQUDHLPDJHPGHtidas pelos órgãos e entidades:
I - terão acesso restrito a agentes públicos legalmente autorizados e a pessoa a que se reIHULUHPLQGHSHQGHQWHPHQWHGHFODVVL¿FDomRGHVLJLORSHORSUD]RPi[LPRGHFHPDQRVD
contar da data de sua produção; e
II - poderão ter sua divulgação ou acesso por terceiros autorizados por previsão legal ou
consentimento expresso da pessoa a que se referirem.
3DUiJUDIR~QLFR&DVRRWLWXODUGDVLQIRUPDo}HVSHVVRDLVHVWHMDPRUWRRXDXVHQWHRVGLreitos de que trata este artigo assistem ao cônjuge ou companheiro, aos descendentes ou
ascendentes, conforme o disposto no parágrafo único do art. 20 da Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002, e na Lei no 9.278, de 10 de maio de 1996.
$UW2WUDWDPHQWRGDVLQIRUPDo}HVSHVVRDLVGHYHVHUIHLWRGHIRUPDWUDQVSDUHQWHHFRP
respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades
e garantias individuais.
Art. 57. O consentimento referido no inciso II do caput do art. 55 não será exigido quando
o acesso à informação pessoal for necessário:
I - à prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz,
e para utilização exclusivamente para o tratamento médico;
II - jUHDOL]DomRGHHVWDWtVWLFDVHSHVTXLVDVFLHQWt¿FDVGHHYLGHQWHLQWHUHVVHS~EOLFRRXJHUDO
SUHYLVWRVHPOHLYHGDGDDLGHQWL¿FDomRGDSHVVRDDTXHDLQIRUPDomRVHUHIHULU
III - ao cumprimento de decisão judicial;
IV - à defesa de direitos humanos de terceiros; ou
V - à proteção do interesse público geral e preponderante.
$UW$UHVWULomRGHDFHVVRDLQIRUPDo}HVSHVVRDLVGHTXHWUDWDRDUWQmRSRGHUi
ser invocada:
I - com o intuito de prejudicar processo de apuração de irregularidades, conduzido pelo
3RGHU3~EOLFRHPTXHRWLWXODUGDVLQIRUPDo}HVIRUSDUWHRXLQWHUHVVDGRRX
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II - TXDQGRDVLQIRUPDo}HVSHVVRDLVQmRFODVVL¿FDGDVHVWLYHUHPFRQWLGDVHPFRQMXQWRVGH
GRFXPHQWRVQHFHVViULRVjUHFXSHUDomRGHIDWRVKLVWyULFRVGHPDLRUUHOHYkQFLD
Art. 59. O dirigente máximo do órgão ou entidade poderá, de ofício ou mediante provocação, reconhecer a incidência da hipótese do inciso II do caput do art. 58, de forma
fundamentada, sobre documentos que tenha produzido ou acumulado, e que estejam sob
sua guarda.
§ 1o Para subsidiar a decisão de reconhecimento de que trata o caput, o órgão ou entidade
SRGHUiVROLFLWDUDXQLYHUVLGDGHVLQVWLWXLo}HVGHSHVTXLVDRXRXWUDVHQWLGDGHVFRPQRWyULD
H[SHULrQFLDHPSHVTXLVDKLVWRULRJUi¿FDDHPLVVmRGHSDUHFHUVREUHDTXHVWmR
§ 2o A decisão de reconhecimento de que trata o caput será precedida de publicação de
extrato da informação, com descrição resumida do assunto, origem e período do conjunto de documentos a serem considerados de acesso irrestrito, com antecedência de no
mínimo trinta dias.
§ 3o Após a decisão de reconhecimento de que trata o § 2o, os documentos serão considerados de acesso irrestrito ao público.
§ 4o Na hipótese de documentos de elevado valor histórico destinados à guarda permanente,
caberá ao dirigente máximo do Arquivo Nacional, ou à autoridade responsável pelo arquivo
do órgão ou entidade pública que os receber, decidir, após seu recolhimento, sobre o reconhecimento, observado o procedimento previsto neste artigo.
$UW2SHGLGRGHDFHVVRDLQIRUPDo}HVSHVVRDLVREVHUYDUiRVSURFHGLPHQWRVSUHYLVWRV
no Capítulo IV e estará condicionado à comprovação da identidade do requerente.
3DUiJUDIR~QLFR2SHGLGRGHDFHVVRDLQIRUPDo}HVSHVVRDLVSRUWHUFHLURVGHYHUiDLQGDHVWDU
acompanhado de:
I - comprovação do consentimento expresso de que trata o inciso II do caput do art. 55, por
meio de procuração;
II - comprovação das hipóteses previstas no art. 58;
III - GHPRQVWUDomRGRLQWHUHVVHSHODUHFXSHUDomRGHIDWRVKLVWyULFRVGHPDLRUUHOHYkQFLD
observados os procedimentos previstos no art. 59; ou
IV - demonstração da necessidade do acesso à informação requerida para a defesa dos direitos humanos ou para a proteção do interesse público e geral preponderante.
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Art. 61. O acesso à informação pessoal por terceiros será condicionado à assinatura de um
WHUPRGHUHVSRQVDELOLGDGHTXHGLVSRUiVREUHD¿QDOLGDGHHDGHVWLQDomRTXHIXQGDPHQWDUDPVXDDXWRUL]DomRVREUHDVREULJDo}HVDTXHVHVXEPHWHUiRUHTXHUHQWH
§ 1o$XWLOL]DomRGHLQIRUPDomRSHVVRDOSRUWHUFHLURVYLQFXODVHj¿QDOLGDGHHjGHVWLQDomR
que fundamentaram a autorização do acesso, vedada sua utilização de maneira diversa.
§ 2o$TXHOHTXHREWLYHUDFHVVRjVLQIRUPDo}HVSHVVRDLVGHWHUFHLURVVHUiUHVSRQVDELOL]DGR
por seu uso indevido, na forma da lei.
Art. 62. Aplica-se, no que couber, a Lei no 9.507, de 12 de novembro de 1997, em relação
à informação de pessoa, natural ou jurídica, constante de registro ou banco de dados de
órgãos ou entidades governamentais ou de caráter público.
CAPÍTULO VIII
DAS ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
$UW$VHQWLGDGHVSULYDGDVVHP¿QVOXFUDWLYRVTXHUHFHEHUHPUHFXUVRVS~EOLFRVSDUD
UHDOL]DomRGHDo}HVGHLQWHUHVVHS~EOLFRGHYHUmRGDUSXEOLFLGDGHjVVHJXLQWHVLQIRUPDo}HV
I - cópia do estatuto social atualizado da entidade;
II - relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade; e
III - cópia integral dos convênios, contratos, termos de parcerias, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres realizados com o Poder Executivo federal, respectivos aditivos, e
UHODWyULRV¿QDLVGHSUHVWDomRGHFRQWDVQDIRUPDGDOHJLVODomRDSOLFiYHO
§ 1o$VLQIRUPDo}HVGHTXHWUDWDRcaput serão divulgadas em sítio na Internet da entidade
privada e em quadro de avisos de amplo acesso público em sua sede.
§ 2o A divulgação em sítio na Internet referida no §1o poderá ser dispensada, por decisão
GRyUJmRRXHQWLGDGHS~EOLFDHPHGLDQWHH[SUHVVDMXVWL¿FDomRGDHQWLGDGHQRVFDVRVGH
HQWLGDGHVSULYDGDVVHP¿QVOXFUDWLYRVTXHQmRGLVSRQKDPGHPHLRVSDUDUHDOL]iOD
§ 3o$V LQIRUPDo}HV GH TXH WUDWD R caput deverão ser publicadas a partir da celebração
do convênio, contrato, termo de parceria, acordo, ajuste ou instrumento congênere, serão
DWXDOL]DGDVSHULRGLFDPHQWHH¿FDUmRGLVSRQtYHLVDWpFHQWRHRLWHQWDGLDVDSyVDHQWUHJDGD
SUHVWDomRGHFRQWDV¿QDO
Art. 64. Os pedidos de informação referentes aos convênios, contratos, termos de parcerias,
acordos, ajustes ou instrumentos congêneres previstos no art. 63 deverão ser apresentados
diretamente aos órgãos e entidades responsáveis pelo repasse de recursos.
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CAPÍTULO IX
DAS RESPONSABILIDADES
Art. 65. Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público
ou militar:
I - recusar-se a fornecer informação requerida nos termos deste Decreto, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta
ou imprecisa;
II - XWLOL]DULQGHYLGDPHQWHVXEWUDLUGHVWUXLULQXWLOL]DUGHV¿JXUDUDOWHUDURXRFXOWDUWRWDO
ou parcialmente, informação que se encontre sob sua guarda, a que tenha acesso ou sobre
TXH WHQKD FRQKHFLPHQWR HP UD]mR GR H[HUFtFLR GDV DWULEXLo}HV GH FDUJR HPSUHJR RX
função pública;
III - agir com dolo ou má-fé na análise dos pedidos de acesso à informação;
IV - divulgar, permitir a divulgação, acessar ou permitir acesso indevido a informação clasVL¿FDGDHPJUDXGHVLJLORRXDLQIRUPDomRSHVVRDO
V - LPSRUVLJLORjLQIRUPDomRSDUDREWHUSURYHLWRSHVVRDORXGHWHUFHLURRXSDUD¿QVGH
ocultação de ato ilegal cometido por si ou por outrem;
VI - RFXOWDUGDUHYLVmRGHDXWRULGDGHVXSHULRUFRPSHWHQWHLQIRUPDomRFODVVL¿FDGDHPJUDX
GHVLJLORSDUDEHQH¿FLDUDVLRXDRXWUHPRXHPSUHMXt]RGHWHUFHLURVH
VII - destruir ou subtrair, por qualquer meio, documentos concernentes a possíveis violao}HVGHGLUHLWRVKXPDQRVSRUSDUWHGHDJHQWHVGR(VWDGR
§ 1o Atendido o princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, as
condutas descritas no caput serão consideradas:
I - SDUD ¿QV GRV UHJXODPHQWRV GLVFLSOLQDUHV GDV )RUoDV$UPDGDV WUDQVJUHVV}HV PLOLWDUHV
PpGLDVRXJUDYHVVHJXQGRRVFULWpULRVQHOHVHVWDEHOHFLGRVGHVGHTXHQmRWLSL¿FDGDVHPOHL
como crime ou contravenção penal; ou
II - SDUD¿QVGRGLVSRVWRQD/HLQoGHGHGH]HPEURGHLQIUDo}HVDGPLQLVWUDtivas, que deverão ser apenadas, no mínimo, com suspensão, segundo os critérios estabelecidos na referida lei.
§ 2o Pelas condutas descritas no caput, poderá o militar ou agente público responder, também, por improbidade administrativa, conforme o disposto nas Leis no 1.079, de 10 de abril
de 1950, e no 8.429, de 2 de junho de 1992.
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$UW$SHVVRDQDWXUDORXHQWLGDGHSULYDGDTXHGHWLYHULQIRUPDo}HVHPYLUWXGHGHYtQFXlo de qualquer natureza com o Poder Público e praticar conduta prevista no art. 65, estará
VXMHLWDjVVHJXLQWHVVDQo}HV
I - advertência;
II - multa;
III - rescisão do vínculo com o Poder Público;
IV - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
administração pública por prazo não superior a dois anos; e
V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, até
que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade.
§ 1o$VDQomRGHPXOWDSRGHUiVHUDSOLFDGDMXQWDPHQWHFRPDVVDQo}HVSUHYLVWDVQRVLQFLVRV
I, III e IV do caput.
§ 2o A multa prevista no inciso II do caput será aplicada sem prejuízo da reparação pelos
danos e não poderá ser:
I - inferior a R$ 1.000,00 (mil reais) nem superior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), no
caso de pessoa natural; ou
II - inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) nem superior a R$ 600.000,00 (seiscentos mil
reais), no caso de entidade privada.
§ 3o A reabilitação referida no inciso V do caput será autorizada somente quando a pessoa
natural ou entidade privada efetivar o ressarcimento ao órgão ou entidade dos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso IV do caput.
§ 4o A aplicação da sanção prevista no inciso V do caput é de competência exclusiva da
autoridade máxima do órgão ou entidade pública.
§ 5o O prazo para apresentação de defesa nas hipóteses previstas neste artigo é de dez dias,
contado da ciência do ato.
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CAPÍTULO X
DO MONITORAMENTO DA APLICAÇÃO DA LEI
Seção I
Da Autoridade de Monitoramento
Art. 67. O dirigente máximo de cada órgão ou entidade designará autoridade que lhe seja
GLUHWDPHQWHVXERUGLQDGDSDUDH[HUFHUDVVHJXLQWHVDWULEXLo}HV
,DVVHJXUDURFXPSULPHQWRGDVQRUPDVUHODWLYDVDRDFHVVRjLQIRUPDomRGHIRUPDH¿FLHQte e adequada aos objetivos da Lei no 12.527, de 2011;
II - avaliar e monitorar a implementação do disposto neste Decreto e apresentar ao dirigente
máximo de cada órgão ou entidade relatório anual sobre o seu cumprimento, encaminhando-o à Controladoria-Geral da União;
III - recomendar medidas para aperfeiçoar as normas e procedimentos necessários à implementação deste Decreto;
IV - orientar as unidades no que se refere ao cumprimento deste Decreto; e
V - manifestar-se sobre reclamação apresentada contra omissão de autoridade competente,
observado o disposto no art. 22.
Seção II
Das Competências Relativas ao Monitoramento
Art. 68. Compete à Controladoria-Geral da União, observadas as competências dos demais
yUJmRVHHQWLGDGHVHDVSUHYLV}HVHVSHFt¿FDVQHVWH'HFUHWR
,GH¿QLURIRUPXOiULRSDGUmRGLVSRQLELOL]DGRHPPHLRItVLFRHHOHWU{QLFRTXHHVWDUijGLVposição no sítio na Internet e no SIC dos órgãos e entidades, de acordo com o § 1o do art. 11;
II - promover campanha de abrangência nacional de fomento à cultura da transparência na
administração pública e conscientização sobre o direito fundamental de acesso à informação;
III - promover o treinamento dos agentes públicos e, no que couber, a capacitação das
HQWLGDGHV SULYDGDV VHP ¿QV OXFUDWLYRV QR TXH VH UHIHUH DR GHVHQYROYLPHQWR GH SUiWLFDV
relacionadas à transparência na administração pública;
IV - monitorar a implementação da Lei no 12.527, de 2011, concentrando e consolidando a
SXEOLFDomRGHLQIRUPDo}HVHVWDWtVWLFDVUHODFLRQDGDVQRDUW
9SUHSDUDUUHODWyULRDQXDOFRPLQIRUPDo}HVUHIHUHQWHVjLPSOHPHQWDomRGD/HLQo 12.527,
de 2011, a ser encaminhado ao Congresso Nacional;
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VI - monitorar a aplicação deste Decreto, especialmente o cumprimento dos prazos e
procedimentos; e
9,,GH¿QLUHPFRQMXQWRFRPD&DVD&LYLOGD3UHVLGrQFLDGD5HS~EOLFDGLUHWUL]HVHSURFHdimentos complementares necessários à implementação da Lei no 12.527, de 2011.
Art. 69. Compete à Controladoria-Geral da União e ao Ministério do Planejamento, OrçaPHQWRH*HVWmRREVHUYDGDVDVFRPSHWrQFLDVGRVGHPDLVyUJmRVHHQWLGDGHVHDVSUHYLV}HV
HVSHFt¿FDVQHVWH'HFUHWRSRUPHLRGHDWRFRQMXQWR
,HVWDEHOHFHUSURFHGLPHQWRVUHJUDVHSDGU}HVGHGLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HVDRS~EOLFR
¿[DQGRSUD]RPi[LPRSDUDDWXDOL]DomRH
,,GHWDOKDURVSURFHGLPHQWRVQHFHVViULRVjEXVFDHVWUXWXUDomRHSUHVWDomRGHLQIRUPDo}HV
QRkPELWRGR6,&
Art. 70. Compete ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República,
REVHUYDGDV DV FRPSHWrQFLDV GRV GHPDLV yUJmRV H HQWLGDGHV H DV SUHYLV}HV HVSHFt¿FDV
neste Decreto:
,HVWDEHOHFHUUHJUDVGHLQGH[DomRUHODFLRQDGDVjFODVVL¿FDomRGHLQIRUPDomR
II - expedir atos complementares e estabelecer procedimentos relativos ao credenciamento
de segurança de pessoas, órgãos e entidades públicos ou privados, para o tratamento de
LQIRUPDo}HVFODVVL¿FDGDVH
III - promover, por meio do Núcleo de Credenciamento de Segurança, o credenciamento
de segurança de pessoas, órgãos e entidades públicos ou privados, para o tratamento de
LQIRUPDo}HVFODVVL¿FDGDV
CAPÍTULO XI
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS
Art. 71. Os órgãos e entidades adequarão suas políticas de gestão da informação, promoYHQGRRVDMXVWHVQHFHVViULRVDRVSURFHVVRVGHUHJLVWURSURFHVVDPHQWRWUkPLWHHDUTXLYDPHQWRGHGRFXPHQWRVHLQIRUPDo}HV
$UW2VyUJmRVHHQWLGDGHVGHYHUmRUHDYDOLDUDVLQIRUPDo}HVFODVVL¿FDGDVQRJUDXXOtrassecreto e secreto no prazo máximo de dois anos, contado do termo inicial de vigência
da Lei no 12.527, de 2011.
§ 1o$UHVWULomRGHDFHVVRDLQIRUPDo}HVHPUD]mRGDUHDYDOLDomRSUHYLVWDQRcaput, deverá
REVHUYDURVSUD]RVHFRQGLo}HVSUHYLVWRVQHVWH'HFUHWR
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§ 2o Enquanto não transcorrido o prazo de reavaliação previsto no caput, será mantida a
FODVVL¿FDomRGDLQIRUPDomRREVHUYDGRVRVSUD]RVHGLVSRVLo}HVGDOHJLVODomRSUHFHGHQWH
§ 3o$VLQIRUPDo}HVFODVVL¿FDGDVQRJUDXXOWUDVVHFUHWRHVHFUHWRQmRUHDYDOLDGDVQRSUD]R
previsto no caput VHUmRFRQVLGHUDGDVDXWRPDWLFDPHQWHGHVFODVVL¿FDGDV
Art. 73. A publicação anual de que trata o art. 45 terá inicio em junho de 2013.
$UW  2 WUDWDPHQWR GH LQIRUPDomR FODVVL¿FDGD UHVXOWDQWH GH WUDWDGRV DFRUGRV RX DWRV
LQWHUQDFLRQDLVDWHQGHUijVQRUPDVHUHFRPHQGDo}HVGHVVHVLQVWUXPHQWRV
Art. 75. Aplica-se subsidiariamente a Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, aos procedimentos previstos neste Decreto.
Art. 76. Este Decreto entra em vigor em 16 de maio de 2012.
Brasília, 16 de maio de 2012; 191o da Independência e 124o da República.

DILMA ROUSSEFF
José Eduardo Cardozo
Celso Luiz Nunes Amorim
Antonio de Aguiar Patriota
Guido Mantega
Miriam Belchior
Paulo Bernardo Silva
Marco Antonio Raupp
Alexandre Antonio Tombini
Gleisi Hoffmann
Gilberto Carvalho
José Elito Carvalho Siqueira
Helena Chagas
Luis Inácio Lucena Adams
Jorge Hage Sobrinho
Maria do Rosário Nunes
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ANEXO
GRAU DE SIGILO:
(idêntico ao grau de sigilo do documento)
TERMO DE CLASSIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO
ÓRGÃO/ENTIDADE:
CÓDIGO DE INDEXAÇÃO:
GRAU DE SIGILO:
CATEGORIA:
TIPO DE DOCUMENTO:
DATA DE PRODUÇÃO:
FUNDAMENTO LEGAL PARA CLASSIFICAÇÃO:
RAZÕES PARA A CLASSIFICAÇÃO:
(idêntico ao grau de sigilo do documento)
PRAZO DA RESTRIÇÃO DE ACESSO:
DATA DE CLASSIFICAÇÃO:
Nome:
AUTORIDADE CLASSIFICADORA
Cargo:
Nome:

AUTORIDADE RATIFICADORA
(quando aplicável)

Cargo:

DESCLASSIFICAÇÃO em ____/____/________
(quando aplicável)

Nome:

RECLASSIFICAÇÃO em ____/____/_________
(quando aplicável)

Nome:

REDUÇÃO DE PRAZO em ____/____/_______
(quando aplicável)

Nome:

PRORROGAÇÃO DE PRAZO em ___/ ____/_____
(quando aplicável)

Nome:
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Cargo:

Cargo:

Cargo:

Cargo:

_____________________________________________________
ASSINATURA DA AUTORIDADE CLASSIFICADORA
_____________________________________________________________
ASSINATURA DA AUTORIDADE RATIFICADORA (quando aplicável)
_____________________________________________________________________
ASSINATURA DA AUTORIDADE responsável por DESCLASSIFICAÇÃO
(quando aplicável)
_____________________________________________________________________
ASSINATURA DA AUTORIDADE responsável por RECLASSIFICAÇÃO
(quando aplicável)
_____________________________________________________________________
ASSINATURA DA AUTORIDADE responsável por REDUÇÃO DE PRAZO
(quando aplicável)
_____________________________________________________________________
ASSINATURA DA AUTORIDADE responsável por PRORROGAÇÃO DE PRAZO
(quando aplicável)
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Lei no 12.813, de 16 de maio de 2013
'LVS}H VREUH R FRQÀLWR GH LQWHUHVVHV QR H[HUFtFLR GH
cargo ou emprego do Poder Executivo federal e impedimentos posteriores ao exercício do cargo ou emprego;
e revoga dispositivos da Lei no 9.986, de 18 de julho de
2000, e das Medidas Provisórias nos 2.216-37, de 31 de
agosto de 2001, e 2.225-45, de 4 de setembro de 2001.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1o$VVLWXDo}HVTXHFRQ¿JXUDPFRQÀLWRGHLQWHUHVVHVHQYROYHQGRRFXSDQWHVGHFDUJR
RXHPSUHJRQRkPELWRGR3RGHU([HFXWLYRIHGHUDORVUHTXLVLWRVHUHVWULo}HVDRFXSDQWHVGH
FDUJRRXHPSUHJRTXHWHQKDPDFHVVRDLQIRUPDo}HVSULYLOHJLDGDVRVLPSHGLPHQWRVSRVWHULRUHVDRH[HUFtFLRGRFDUJRRXHPSUHJRHDVFRPSHWrQFLDVSDUD¿VFDOL]DomRDYDOLDomRH
SUHYHQomRGHFRQÀLWRVGHLQWHUHVVHVUHJXODPVHSHORGLVSRVWRQHVWD/HL
Art. 2o Submetem-se ao regime desta Lei os ocupantes dos seguintes cargos e empregos:
I - de ministro de Estado;
II - de natureza especial ou equivalentes;
,,,GHSUHVLGHQWHYLFHSUHVLGHQWHHGLUHWRURXHTXLYDOHQWHVGHDXWDUTXLDVIXQGDo}HVS~blicas, empresas públicas ou sociedades de economia mista; e
IV - do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS, níveis 6 e 5 ou equivalentes.
Parágrafo único. Além dos agentes públicos mencionados nos incisos I a IV, sujeitam-se ao
disposto nesta Lei os ocupantes de cargos ou empregos cujo exercício proporcione acesso
DLQIRUPDomRSULYLOHJLDGDFDSD]GHWUD]HUYDQWDJHPHFRQ{PLFDRX¿QDQFHLUDSDUDRDJHQWH
S~EOLFRRXSDUDWHUFHLURFRQIRUPHGH¿QLGRHPUHJXODPHQWR
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Art. 3o3DUDRV¿QVGHVWD/HLFRQVLGHUDVH
,FRQÀLWRGHLQWHUHVVHVDVLWXDomRJHUDGDSHORFRQIURQWRHQWUHLQWHUHVVHVS~EOLFRVHSULYDGRVTXHSRVVDFRPSURPHWHURLQWHUHVVHFROHWLYRRXLQÀXHQFLDUGHPDQHLUDLPSUySULDR
desempenho da função pública; e
II - informação privilegiada: a que diz respeito a assuntos sigilosos ou aquela relevante ao
SURFHVVRGHGHFLVmRQRkPELWRGR3RGHU([HFXWLYRIHGHUDOTXHWHQKDUHSHUFXVVmRHFRQ{PLFDRX¿QDQFHLUDHTXHQmRVHMDGHDPSORFRQKHFLPHQWRS~EOLFR
Art. 4o O ocupante de cargo ou emprego no Poder Executivo federal deve agir de modo a
SUHYHQLURXDLPSHGLUSRVVtYHOFRQÀLWRGHLQWHUHVVHVHDUHVJXDUGDULQIRUPDomRSULYLOHJLDGD
§ 1o1RFDVRGHG~YLGDVREUHFRPRSUHYHQLURXLPSHGLUVLWXDo}HVTXHFRQ¿JXUHPFRQÀLWR
GHLQWHUHVVHVRDJHQWHS~EOLFRGHYHUiFRQVXOWDUD&RPLVVmRGHeWLFD3~EOLFDFULDGDQRkPbito do Poder Executivo federal, ou a Controladoria-Geral da União, conforme o disposto
no parágrafo único do art. 8o desta Lei.
§ 2o$RFRUUrQFLDGHFRQÀLWRGHLQWHUHVVHVLQGHSHQGHGDH[LVWrQFLDGHOHVmRDRSDWULP{QLR
público, bem como do recebimento de qualquer vantagem ou ganho pelo agente público
ou por terceiro.
CAPÍTULO II
DAS SITUAÇÕES QUE CONFIGURAM CONFLITO DE INTERESSES
NO EXERCÍCIO DO CARGO OU EMPREGO
Art. 5o&RQ¿JXUDFRQÀLWRGHLQWHUHVVHVQRH[HUFtFLRGHFDUJRRXHPSUHJRQRkPELWRGR
Poder Executivo federal:
I - divulgar ou fazer uso de informação privilegiada, em proveito próprio ou de terceiro,
obtida em razão das atividades exercidas;
II - 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;
III - exercer, direta ou indiretamente, atividade que em razão da sua natureza seja incomSDWtYHO FRP DV DWULEXLo}HV GR FDUJR RX HPSUHJR FRQVLGHUDQGRVH FRPR WDO LQFOXVLYH D
atividade desenvolvida em áreas ou matérias correlatas;
IV - atuar, ainda que informalmente, como procurador, consultor, assessor ou intermediário
de interesses privados nos órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
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V - praticar ato em benefício de interesse de pessoa jurídica de que participe o agente públiFRVHXF{QMXJHFRPSDQKHLURRXSDUHQWHVFRQVDQJXtQHRVRXD¿QVHPOLQKDUHWDRXFRODWHUDODWpRWHUFHLURJUDXHTXHSRVVDVHUSRUHOHEHQH¿FLDGDRXLQÀXLUHPVHXVDWRVGHJHVWmR
VI - receber presente de quem tenha interesse em decisão do agente público ou de colegiado
GRTXDOHVWHSDUWLFLSHIRUDGRVOLPLWHVHFRQGLo}HVHVWDEHOHFLGRVHPUHJXODPHQWRH
9,,SUHVWDUVHUYLoRVDLQGDTXHHYHQWXDLVDHPSUHVDFXMDDWLYLGDGHVHMDFRQWURODGD¿VFDlizada ou regulada pelo ente ao qual o agente público está vinculado.
3DUiJUDIR ~QLFR$V VLWXDo}HV TXH FRQ¿JXUDP FRQÀLWR GH LQWHUHVVHV HVWDEHOHFLGDV QHVWH
artigo aplicam-se aos ocupantes dos cargos ou empregos mencionados no art. 2o ainda que
em gozo de licença ou em período de afastamento.
CAPÍTULO III
DAS SITUAÇÕES QUE CONFIGURAM CONFLITO DE INTERESSES
APÓS O EXERCÍCIO DO CARGO OU EMPREGO
Art. 6o&RQ¿JXUDFRQÀLWRGHLQWHUHVVHVDSyVRH[HUFtFLRGHFDUJRRXHPSUHJRQRkPELWRGR
Poder Executivo federal:
I - a qualquer tempo, divulgar ou fazer uso de informação privilegiada obtida em razão das
atividades exercidas; e
II - no período de 6 (seis) meses, contado da data da dispensa, exoneração, destituição,
demissão ou aposentadoria, salvo quando expressamente autorizado, conforme o caso, pela
Comissão de Ética Pública ou pela Controladoria-Geral da União:
a) 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;
E DFHLWDUFDUJRGHDGPLQLVWUDGRURXFRQVHOKHLURRXHVWDEHOHFHUYtQFXORSUR¿VVLRQDOFRP
pessoa física ou jurídica que desempenhe atividade relacionada à área de competência do
cargo ou emprego ocupado;
c) celebrar com órgãos ou entidades do Poder Executivo federal contratos de serviço, consultoria, assessoramento ou atividades similares, vinculados, ainda que indiretamente, ao
órgão ou entidade em que tenha ocupado o cargo ou emprego; ou
d) intervir, direta ou indiretamente, em favor de interesse privado perante órgão ou entidade
em que haja ocupado cargo ou emprego ou com o qual tenha estabelecido relacionamento
relevante em razão do exercício do cargo ou emprego.
Art. 7o (VETADO).
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CAPÍTULO IV
DA FISCALIZAÇÃO E DA AVALIAÇÃO DO CONFLITO DE INTERESSES
Art. 8o Sem prejuízo de suas competências institucionais, compete à Comissão de Ética
3~EOLFDLQVWLWXtGDQRkPELWRGR3RGHU([HFXWLYRIHGHUDOHj&RQWURODGRULD*HUDOGD8QLmR
conforme o caso:
I - estabelecer normas, procedimentos e mecanismos que objetivem prevenir ou impedir
HYHQWXDOFRQÀLWRGHLQWHUHVVHV
,,DYDOLDUH¿VFDOL]DUDRFRUUrQFLDGHVLWXDo}HVTXHFRQ¿JXUDPFRQÀLWRGHLQWHUHVVHVH
GHWHUPLQDUPHGLGDVSDUDDSUHYHQomRRXHOLPLQDomRGRFRQÀLWR
III - orientar e dirimir dúvidas e controvérsias acerca da interpretação das normas que reguODPRFRQÀLWRGHLQWHUHVVHVLQFOXVLYHDVHVWDEHOHFLGDVQHVWD/HL
,9PDQLIHVWDUVHVREUHDH[LVWrQFLDRXQmRGHFRQÀLWRGHLQWHUHVVHVQDVFRQVXOWDVD
elas submetidas;
9DXWRUL]DURRFXSDQWHGHFDUJRRXHPSUHJRQRkPELWRGR3RGHU([HFXWLYRIHGHUDOD
H[HUFHUDWLYLGDGHSULYDGDTXDQGRYHUL¿FDGDDLQH[LVWrQFLDGHFRQÀLWRGHLQWHUHVVHVRX
VXDLUUHOHYkQFLD
9,  GLVSHQVDU D TXHP KDMD RFXSDGR FDUJR RX HPSUHJR QR kPELWR GR 3RGHU ([HFXWLYR
federal de cumprir o período de impedimento a que se refere o inciso II do art. 6o, quando
YHUL¿FDGDDLQH[LVWrQFLDGHFRQÀLWRGHLQWHUHVVHVRXVXDLUUHOHYkQFLD
VII – dispor, em conjunto com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, sobre a
FRPXQLFDomRSHORVRFXSDQWHVGHFDUJRRXHPSUHJRQRkPELWRGR3RGHU([HFXWLYRIHGHUDO
GH DOWHUDo}HV SDWULPRQLDLV UHOHYDQWHV H[HUFtFLR GH DWLYLGDGH SULYDGD RX UHFHELPHQWR GH
propostas de trabalho, contrato ou negócio no setor privado; e
9,,,¿VFDOL]DUDGLYXOJDomRGDDJHQGDGHFRPSURPLVVRVS~EOLFRVFRQIRUPHSUHYLVWDQRDUW
Parágrafo único. A Comissão de Ética Pública atuará nos casos que envolvam os agentes
públicos mencionados nos incisos I a IV do art. 2o e a Controladoria-Geral da União, nos
casos que envolvam os demais agentes, observado o disposto em regulamento.
Art. 9o Os agentes públicos mencionados no art. 2o desta Lei, inclusive aqueles que se encontram em gozo de licença ou em período de afastamento, deverão:
I - enviar à Comissão de Ética Pública ou à Controladoria-Geral da União, conforme
R FDVR DQXDOPHQWH GHFODUDomR FRP LQIRUPDo}HV VREUH VLWXDomR SDWULPRQLDO SDU-
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WLFLSDo}HV VRFLHWiULDV DWLYLGDGHV HFRQ{PLFDV RX SURILVVLRQDLV H LQGLFDomR VREUH D
existência de cônjuge, companheiro ou parente, por consanguinidade ou afinidade,
em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, no exercício de atividades que possam
suscitar conflito de interesses; e
II - comunicar por escrito à Comissão de Ética Pública ou à unidade de recursos humanos
do órgão ou entidade respectivo, conforme o caso, o exercício de atividade privada ou o
recebimento de propostas de trabalho que pretende aceitar, contrato ou negócio no setor
privado, ainda que não vedadas pelas normas vigentes, estendendo-se esta obrigação ao
período a que se refere o inciso II do art. 6o.
Parágrafo único. As unidades de recursos humanos, ao receber a comunicação de exercício de atividade privada ou de recebimento de propostas de trabalho, contrato ou negócio no setor privado, deverão informar ao servidor e à Controladoria-Geral da União
DVVLWXDo}HVTXHVXVFLWHPSRWHQFLDOFRQÀLWRGHLQWHUHVVHVHQWUHDDWLYLGDGHS~EOLFDHD
atividade privada do agente.
CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS
$UW$VGLVSRVLo}HVFRQWLGDVQRVDUWVo e 5o e no inciso I do art. 6o estendem-se a todos
RVDJHQWHVS~EOLFRVQRkPELWRGR3RGHU([HFXWLYRIHGHUDO
Art. 11. Os agentes públicos mencionados nos incisos I a IV do art. 2o deverão, ainda, divulgar, diariamente, por meio da rede mundial de computadores – internet, sua agenda de
compromissos públicos.
Art. 12. O agente público que praticar os atos previstos nos arts. 5o e 6o desta Lei incorre
em improbidade administrativa, na forma do art. 11 da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992,
quando não caracterizada qualquer das condutas descritas nos arts. 9o e 10 daquela Lei.
Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no caputHGDDSOLFDomRGDVGHPDLVVDQo}HVFDEtYHLV¿FDRDJHQWHS~EOLFRTXHVHHQFRQWUDUHPVLWXDomRGHFRQÀLWRGHLQWHUHVVHVVXMHLWRj
aplicação da penalidade disciplinar de demissão, prevista no inciso III do art. 127 e no art.
132 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ou medida equivalente.
Art. 13. O disposto nesta Lei não afasta a aplicabilidade da Lei no 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, especialmente no que se refere à apuração das responsabilidades e possível apliFDomRGHVDQomRHPUD]mRGHSUiWLFDGHDWRTXHFRQ¿JXUHFRQÀLWRGHLQWHUHVVHVRXDWRGH
improbidade nela previstos.
Art. 14. (VETADO).
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Art. 15. (VETADO).
Brasília, 16 de maio de 2013; 192o da Independência e 125o da República.

DILMA ROUSSEFF
Miriam Belchior
Jorge Hage Sobrinho
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Resolução no 1, de 13 de setembro de 2000
Estabelece procedimentos para apresentação de inforPDo}HV VREUH VLWXDomR SDWULPRQLDO SHODV DXWRULGDGHV
submetidas ao Código de Conduta da Alta Administração Federal.
$&20,662'(e7,&$3Ò%/,&$QRXVRGHVXDVDWULEXLo}HVHWHQGRHPYLVWDRGLVposto no art. 4o do Código de Conduta da Alta Administração Federal,
RESOLVE:
Art. 1o O cumprimento do disposto no art. 4o do Código de Conduta da Alta AdminisWUDomR )HGHUDO TXH WUDWD GD DSUHVHQWDomR GH LQIRUPDo}HV VREUH D VLWXDomR SDWULPRQLDO
das autoridades a ele submetidas, será atendido mediante o envio à Comissão de Ética
Pública – CEP de:
I - OLVWDGRVEHQVFRPLGHQWL¿FDomRGRVUHVSHFWLYRVYDORUHVHVWLPDGRVRXGHDTXLVLomRTXH
poderá ser substituída pela remessa de cópia da última declaração de bens apresentada à
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda;
II - LQIRUPDomRVREUHVLWXDomRSDWULPRQLDOHVSHFt¿FDTXHDMXt]RGDDXWRULGDGHVXVFLWHRX
SRVVDHYHQWXDOPHQWHVXVFLWDUFRQÀLWRFRPRLQWHUHVVHS~EOLFRHVHIRURFDVRRPRGRSHOR
qual pretende evitá-lo.
Art. 2o $VLQIRUPDo}HVSUHVWDGDVQDIRUPDGRDUWLJRDQWHULRUVmRGHFDUiWHUVLJLORVRHXPD
vez conferidas por pessoa designada pela CEP, serão encerradas em envelope lacrado.
Art. 3o $DXWRULGDGHGHYHUiWDPEpPFRPXQLFDUj&(3DVSDUWLFLSDo}HVGHTXHIRUWLWXODUHP
VRFLHGDGHVGHHFRQRPLDPLVWDGHLQVWLWXLomR¿QDQFHLUDRXGHHPSUHVDTXHQHJRFLHFRPR
Poder Público, conforme determina o art. 6o do Código de Conduta.
Art. 4o 2SUD]RGHDSUHVHQWDomRGHLQIRUPDo}HVVHUiGHGH]GLDVFRQWDGRV
I - da data de publicação desta Resolução, para as autoridades que já se encontram no exercício do cargo;
II - da data da posse, para as autoridades que vierem a ser doravante nomeadas.
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Art. 5o $VVHJXLQWHVDXWRULGDGHVHVWmRREULJDGDVDSUHVWDULQIRUPDo}HV DUWo do Código
de Conduta):
I - Ministros e Secretários de Estado;
II - titulares de cargos de natureza especial, secretários-executivos, secretários ou autoridades equivalentes ocupantes de cargo do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores –
DAS, nível seis;
III - presidentes e diretores de agências nacionais, autarquias, inclusive as especiais, funGDo}HVPDQWLGDVSHOR3RGHU3~EOLFRHPSUHVDVS~EOLFDVHVRFLHGDGHVGHHFRQRPLDPLVWD
Art. 6o $VLQIRUPDo}HVSUHVWDGDVVHUmRPDQWLGDVHPVLJLORFRPRGHWHUPLQDRo do art.
5o do referido Código.
Art. 7o $VLQIRUPDo}HVGHTXHWUDWDHVWD5HVROXomRGHYHUmRVHUUHPHWLGDVj&(3HPHQYHlope lacrado, localizada no Anexo II do Palácio do Planalto, sala 250 - Brasília- DF.

João Geraldo Piquet Carneiro
Presidente
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Nota Explicativa
Participação de autoridades submetidas ao Código de
Conduta da Alta Administração Federal em seminários,
congressos e eventos semelhantes
O Código de Conduta da Alta Administração Federal estabeleceu os limites que devem ser
observados para a participação de autoridades a ele submetidas em seminários, congressos
e eventos semelhantes (art. 7o, parágrafo único).
A experiência anterior ao Código de Conduta revela um tratamento não uniforme nas conGLo}HVUHODWLYDVjSDUWLFLSDomRGDVDXWRULGDGHVGDDOWDDGPLQLVWUDomRIHGHUDOQHVVHVHYHQWRV
&RPHIHLWRGLDQWHGDVFRQKHFLGDVUHVWULo}HVGHQDWXUH]DRUoDPHQWiULDH¿QDQFHLUDSDVsou-se a admitir que as despesas de viagem e estada da autoridade fossem custeadas pelo
promotor do seminário ou congresso.
7DOSUiWLFDSRUpPQmRVHFRDGXQDFRPDQHFHVVLGDGHGHSUHYHQLUVLWXDo}HVTXHSRVVDP
comprometer a imagem do governo ou, até mesmo, colocar a autoridade em situação de
constrangimento. É o que ocorre, por exemplo, quando o patrocinador tem interesse em
GHFLVmRHVSHFt¿FDGDTXHODDXWRULGDGH
Após o advento do Código de Conduta, diversas consultas sobre o tema chegaram à Comissão de Ética Pública, o que demonstrou a inequívoca necessidade de tornar mais clara e
detalhada a aplicação da norma constante do Código de Conduta.
A presente Resolução, de caráter interpretativo, visa justamente afastar dúvidas sobre a maneira pela qual a autoridade pública poderá participar de determinados eventos externos, dentro
dos limites éticos constantes do Código de Conduta. Os dois princípios básicos que orientam
a resolução ora adotada são a transparência, assegurada pela publicidade, e a inexistência de
interesse do patrocinador dos referidos eventos em decisão da autoridade pública convidada.
$5HVROXomRSDUD¿QVSUiWLFRVGLVWLQJXLXDSDUWLFLSDomRGDDXWRULGDGHHPGRLVWLSRVD
de interesse institucional e a de interesse pessoal. Entende-se por participação de interesse
LQVWLWXFLRQDODTXHODTXHUHVXOWHGHQHFHVVLGDGHHFRQYHQLrQFLDLGHQWL¿FDGDGRyUJmRDRTXDO
SHUWHQoDDDXWRULGDGHHTXHSRVVDFRQFRUUHUSDUDRFXPSULPHQWRGHVXDVDWULEXLo}HVOHJDLV
Quando a participação for de interesse pessoal, a cobertura de custos pelos promotores do
HYHQWRVRPHQWHVHUiDGPLVVtYHOVH DDXWRULGDGHWRUQDUS~EOLFDVDVFRQGLo}HVDSOLFiYHLVj
sua participação; 2) o promotor do evento não tiver interesse em decisão da esfera de competência da autoridade; 3) a participação não resulte em prejuízo das atividades normais
inerentes ao seu cargo.
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Em se tratando de participação de autoridade em evento de interesse institucional, não é
permitida a cobertura das despesas de transporte e estada pelo promotor do evento, exceto
quando este for: 1) organismo internacional do qual o Brasil faça parte; 2) governo estranJHLURHVXDVLQVWLWXLo}HV LQVWLWXLomRDFDGrPLFDFLHQWt¿FDRXFXOWXUDO HPSUHVDHQWLdade ou associação de classe que não tenha interesse em decisão da autoridade. Da mesma
forma, as despesas poderão ser cobertas pelo promotor do evento quando decorrente de
obrigação contratual de empresa perante a instituição da autoridade.
Não será permitida, tampouco, a aceitação do pagamento ou reembolso de despesa de transporte e estada por empresa com a qual o órgão a que pertença a autoridade mantenha relação
de negócio. É o caso, por exemplo, de empresa que forneça bens ou serviços ao referido
órgão, a menos que tal pagamento ou reembolso decorra de obrigação contratual por ela
assumida.
A publicidade relativa à participação das autoridades em eventos externos será assegurada
PHGLDQWHUHJLVWURQDDJHQGDGHWUDEDOKRGDDXWRULGDGHGDVFRQGLo}HVGHVXDSDUWLFLSDomR
LQFOXVLYHUHPXQHUDomRVHIRURFDVR$DJHQGDGHWUDEDOKR¿FDUiGLVSRQtYHOSDUDFRQVXOWD
por qualquer interessado. O acesso público à agenda deve ser facilitado.
(PVtQWHVHSRUPHLRGHVWDUHVROXomRLQWHUSUHWDWLYDD&RPLVVmRSURFXURX¿[DURVEDOL]Dmentos mínimos a serem observados pelas autoridades abrangidas pelo Código de Conduta,
sem prejuízo de que cada órgão detalhe suas próprias normas internas sobre a participação
de seus servidores em eventos externos.
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Resolução no 2, de 24 de outubro de 2000
Regula a participação de autoridade pública abrangida
pelo Código de Conduta da Alta Administração Federal
em seminários e outros eventos.
A COMISSÃO DE ÉTICA PÚBLICA, com fundamento no art. 2o, inciso V, do Decreto de
26 de maio de 1999, adota a presente resolução interpretativa do parágrafo único do art. 7o
do Código de Conduta da Alta Administração Federal.
1. A participação de autoridade pública abrangida pelo Código de Conduta da Alta Administração Federal em atividades externas, tais como seminários, congressos, palestras e
eventos semelhantes, no Brasil ou no exterior, pode ser de interesse institucional ou pessoal.
2. Quando se tratar de participação em evento de interesse institucional, as despesas de
transporte e estada, bem como as taxas de inscrição, se devidas, correrão por conta do órgão
a que pertença a autoridade, observado o seguinte:
I - excepcionalmente, as despesas de transporte e estada, bem como as taxas de inscrição,
poderão ser custeadas pelo patrocinador do evento, se este for:
a) organismo internacional do qual o Brasil faça parte;
b) JRYHUQRHVWUDQJHLURHVXDVLQVWLWXLo}HV
c) LQVWLWXLomRDFDGrPLFDFLHQWt¿FDHFXOWXUDO
d) empresa, entidade ou associação de classe que não esteja sob a jurisdição regulatória do
yUJmRDTXHSHUWHQoDDDXWRULGDGHQHPTXHSRVVDVHUEHQH¿FLiULDGHGHFLVmRGDTXDOSDUWLcipe a referida autoridade, seja individualmente, seja em caráter coletivo.
II - a autoridade poderá aceitar descontos de transporte, hospedagem e refeição, bem como
GHWD[DVGHLQVFULomRGHVGHTXHQmRVHUH¿UDDEHQHItFLRSHVVRDO
3. Quando se tratar de evento de interesse pessoal da autoridade, as despesas de remuneração, transporte e estada poderão ser custeadas pelo patrocinador, desde que:
I - DDXWRULGDGHWRUQHS~EOLFDVDVFRQGLo}HVDSOLFiYHLVjVXDSDUWLFLSDomRLQFOXVLYHRYDORU
da remuneração, se for o caso;
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II - o promotor do evento não tenha interesse em decisão que possa ser tomada pela autoridade, seja individualmente, seja de caráter coletivo.
4. As atividades externas de interesse pessoal não poderão ser exercidas em prejuízo das
atividades normais inerentes ao cargo.
5. A publicidade da remuneração e das despesas de transporte e estada será assegurada
mediante registro do compromisso na respectiva agenda de trabalho da autoridade, com
H[SOLFLWDomRGDVFRQGLo}HVGHVXDSDUWLFLSDomRDTXDO¿FDUiGLVSRQtYHOSDUDFRQVXOWDSHORV
interessados.
6. A autoridade não poderá aceitar o pagamento ou reembolso de despesa de transporte e
estada, referentes à sua participação em evento de interesse institucional ou pessoal, por
pessoa física ou jurídica com a qual o órgão a que pertença mantenha relação de negócio,
salvo se o pagamento ou reembolso decorrer de obrigação contratual previamente assumida
perante aquele órgão.

João Geraldo Piquet Carneiro
Presidente da Comissão de Ética Pública
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Resolução no 3, de 23 de novembro de 2000
Regras sobre o tratamento de presentes e brindes aplicáveis às autoridades públicas abrangidas pelo Código
de Conduta da Alta Administração Federal
A COMISSÃO DE ÉTICA PÚBLICA, com fundamento no art. 2o, inciso V, do Decreto de
26 de maio de 1999, e considerando que:
a) de acordo com o art. 9o do Código de Conduta da Alta Administração Federal, é vedada
a aceitação de presentes por autoridades públicas a ele submetidas;
b) DDSOLFDomRGDPHQFLRQDGDQRUPDHGHVXDVH[FHo}HVUHTXHURULHQWDomRGHFDUiWHUSUiWLFR
às referidas autoridades,
Resolve adotar a presente Resolução de caráter interpretativo:
Presentes
1. A proibição de que trata o Código de Conduta se refere ao recebimento de presentes de
qualquer valor, em razão do cargo que ocupa a autoridade, quando o ofertante for pessoa,
empresa ou entidade que:
I - esteja sujeita à jurisdição regulatória do órgão a que pertença a autoridade;
II - WHQKDLQWHUHVVHSHVVRDOSUR¿VVLRQDORXHPSUHVDULDOHPGHFLVmRTXHSRVVDVHUWRPDGD
pela autoridade, individualmente ou de caráter coletivo, em razão do cargo;
III - mantenha relação comercial com o órgão a que pertença a autoridade; ou
IV - represente interesse de terceiros, como procurador ou preposto, de pessoas, empresas
ou entidades compreendidas nos incisos I, II e III.
2. É permitida a aceitação de presentes:
I - em razão de laços de parentesco ou amizade, desde que o seu custo seja arcado pelo
próprio ofertante, e não por pessoa, empresa ou entidade que se enquadre em qualquer das
hipóteses previstas no item anterior;
II - quando ofertados por autoridades estrangeiras, nos casos protocolares em que houver
UHFLSURFLGDGHRXHPUD]mRGRH[HUFtFLRGHIXQo}HVGLSORPiWLFDV
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3. Não sendo viável a recusa ou a devolução imediata de presente cuja aceitação é vedada,
a autoridade deverá adotar uma das seguintes providências: (alterado pela Resolução no 06,
de 25/07/2001).
I - tratando-se de bem de valor histórico, cultural ou artístico, destiná-lo ao acervo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN para que este lhe dê o destino
legal adequado;
II - SURPRYHUDVXDGRDomRDHQWLGDGHGHFDUiWHUDVVLVWHQFLDORX¿ODQWUySLFRUHFRQKHFLGD
como de utilidade pública, desde que, tratando-se de bem não perecível, se comprometa a
DSOLFDUREHPRXRSURGXWRGDVXDDOLHQDomRHPVXDVDWLYLGDGHV¿PRX
III - determinar a incorporação ao patrimônio da entidade ou do órgão público onde exerce
a função.
1mRFDUDFWHUL]DSUHVHQWHSDUDRV¿QVGHVWD5HVROXomR
I - SUrPLRHPGLQKHLURRXEHQVFRQFHGLGRjDXWRULGDGHSRUHQWLGDGHDFDGrPLFDFLHQWt¿FD
ou cultural, em reconhecimento por sua contribuição de caráter intelectual;
II - prêmio concedido em razão de concurso de acesso público a trabalho de natureza acaGrPLFDFLHQWt¿FDWHFQROyJLFDRXFXOWXUDO
III - EROVDGHHVWXGRVYLQFXODGDDRDSHUIHLoRDPHQWRSUR¿VVLRQDORXWpFQLFRGDDXWRULGDGH
desde que o patrocinador não tenha interesse em decisão que possa ser tomada pela autoridade, em razão do cargo que ocupa.
Brindes
5. É permitida a aceitação de brindes, como tal entendidos aqueles:
I - que não tenham valor comercial ou sejam distribuídos por entidade de qualquer natureza
a título de cortesia, propaganda, divulgação habitual ou por ocasião de eventos ou datas
comemorativas de caráter histórico ou cultural, desde que não ultrapassem o valor unitário
de R$ 100,00 (cem reais);
II - cuja periodicidade de distribuição não seja inferior a 12 (doze) meses; e
III - que sejam de caráter geral e, portanto, não se destinem a agraciar exclusivamente uma
determinada autoridade.
6. Se o valor do brinde ultrapassar a R$ 100,00 (cem reais), será ele tratado como presente,
aplicando-se-lhe a norma prevista no item 3 acima.
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7. Havendo dúvida se o brinde tem valor comercial de até R$ 100,00 (cem reais), a autoridade determinará sua avaliação junto ao comércio, podendo ainda, se julgar conveniente,
dar-lhe desde logo o tratamento de presente.
Divulgação e solução de dúvidas
8. A autoridade deverá transmitir a seus subordinados as normas constantes desta Resolução, de modo a que tenham ampla divulgação no ambiente de trabalho.
9. A incorporação de presentes ao patrimônio histórico cultural e artístico, assim como a
VXDGRDomRDHQWLGDGHGHFDUiWHUDVVLVWHQFLDORX¿ODQWUySLFRUHFRQKHFLGDFRPRGHXWLOLGDGH
S~EOLFDGHYHUiFRQVWDUGDUHVSHFWLYDDJHQGDGHWUDEDOKRRXGHUHJLVWURHVSHFt¿FRGDDXWRULGDGHSDUD¿QVGHHYHQWXDOFRQWUROH
'~YLGDVHVSHFt¿FDVDUHVSHLWRGDLPSOHPHQWDomRGDVQRUPDVVREUHSUHVHQWHVHEULQGHV
poderão ser submetidas à Comissão de Ética Pública, conforme o previsto no art. 19 do
Código de Conduta.
Brasília, 23 de novembro de 2000

João Geraldo Piquet Carneiro
Presidente da Comissão de Ética Pública
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Resolução no 4, de 7 de junho de 2001
Aprova o Regimento Interno da Comissão de Ética Pública
A COMISSÃO DE ÉTICA PÚBLICA, com fundamento no art. 2o, inciso VII, do Decreto
de 26 de maio de 1999,
RESOLVE:
Art. 1o Fica aprovado na forma desta Resolução o Regimento Interno da Comissão de
Ética Pública.
CAPÍTULO I
DA COMPETÊNCIA
Art. 2o Compete à Comissão de Ética Pública (CEP):
I - DVVHJXUDUDREVHUYkQFLDGR&yGLJRGH&RQGXWDGD$OWD$GPLQLVWUDomR)HGHUDODSURYDGR
pelo Presidente da República em 21 de agosto de 2000, pelas autoridades públicas federais
por ele abrangidas;
II - VXEPHWHUDR3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFDVXJHVW}HVGHDSULPRUDPHQWRGR&yGLJRGH&RQGXWDHUHVROXo}HVGHFDUiWHULQWHUSUHWDWLYRGHVXDVQRUPDV
III - dar subsídios ao Presidente da República e aos Ministros de Estado na tomada de decisão concernente a atos de autoridade que possam implicar descumprimento das normas
do Código de Conduta;
IV - DSXUDUGHRItFLRRXHPUD]mRGHGHQ~QFLDFRQGXWDVTXHSRVVDPFRQ¿JXUDUYLRODomRGR
Código de Conduta, e, se for o caso, adotar as providências nele previstas;
V - dirimir dúvidas a respeito da aplicação do Código de Conduta e deliberar sobre os
casos omissos;
VI - colaborar, quando solicitado, com órgãos e entidades da administração federal, estadual e municipal, ou dos Poderes Legislativo e Judiciário; e
VII - dar ampla divulgação ao Código de Conduta.
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CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO
Art. 3o A CEP é composta por seis membros designados pelo Presidente da República, com
mandato de três anos, podendo ser reconduzidos.
§ 1o Os membros da CEP não terão remuneração e os trabalhos por eles desenvolvidos são
considerados prestação de relevante serviço público.
§ 2o As despesas com viagens e estada dos membros da CEP serão custeadas pela
Presidência da República, quando relacionadas com suas atividades.
CAPÍTULO III
DO FUNCIONAMENTO
Art. 4o Os membros da CEP escolherão o seu presidente, que terá mandato de um ano,
permitida a recondução.
Art. 5o $VGHOLEHUDo}HVGD&(3VHUmRWRPDGDVSRUYRWRGDPDLRULDGHVHXVPHPEURVFDEHQdo ao presidente o voto de qualidade.
Art. 6o A CEP terá um Secretário-Executivo, vinculado à Casa Civil da Presidência da República, que lhe prestará apoio técnico e administrativo.
§ 1o O Secretário-Executivo submeterá anualmente à CEP plano de trabalho que contemple suas principais atividades e proponha metas, indicadores e dimensione os recursos
necessários.
§ 2o 1DVUHXQL}HVRUGLQiULDVGD&(3R6HFUHWiULR([HFXWLYRSUHVWDUiLQIRUPDo}HVVREUHR
estágio de execução das atividades contempladas no plano de trabalho e seus resultados,
ainda que parciais.
Art. 7o $VUHXQL}HVGD&(3RFRUUHUmRHPFDUiWHURUGLQiULRPHQVDOPHQWHHH[WUDRUGLQDULDmente, sempre que necessário, por iniciativa de qualquer de seus membros.
§ 1o $SDXWDGDVUHXQL}HVGD&(3VHUiFRPSRVWDDSDUWLUGHVXJHVW}HVGHTXDOTXHUGHVHXV
membros ou por iniciativa do Secretário-Executivo, admitindo-se no início de cada reunião
a inclusão de novos assuntos na pauta.
§ 2o $VVXQWRVHVSHFt¿FRVHXUJHQWHVSRGHUmRVHUREMHWRGHGHOLEHUDomRPHGLDQWHFRPXQLFDção entre os membros da CEP.
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CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES
Art. 8o Ao Presidente da CEP compete:
I - FRQYRFDUHSUHVLGLUDVUHXQL}HV
II - RULHQWDURVWUDEDOKRVGD&RPLVVmRRUGHQDURVGHEDWHVLQLFLDUHFRQFOXLUDVGHOLEHUDo}HV
III - orientar e supervisionar os trabalhos da Secretaria-Executiva;
IV - tomar os votos e proclamar os resultados;
V - DXWRUL]DUDSUHVHQoDQDVUHXQL}HVGHSHVVRDVTXHSRUVLRXSRUHQWLGDGHVTXHUHSUHVHQtem, possam contribuir para os trabalhos da CEP;
VI - proferir voto de qualidade;
VII - GHWHUPLQDURUHJLVWURGHVHXVDWRVHQTXDQWRPHPEURGD&RPLVVmRLQFOXVLYHUHXQL}HV
com autoridades submetidas ao Código de Conduta;
VIII - determinar ao Secretário-Executivo, ouvida a CEP, a instauração de processos de apuração de prática de ato em desrespeito ao preceituado no Código de Conduta da Alta Administração Federal, a execução de diligências e a expedição de comunicados à autoridade
pública para que se manifeste na forma prevista no art. 12 deste Regimento; e
IX - decidir os casos de urgência, ad referendum da CEP.
Art. 9o Aos membros da CEP compete:
I - examinar as matérias que lhes forem submetidas, emitindo pareceres;
II - pedir vista de matéria em deliberação pela CEP;
III - VROLFLWDULQIRUPDo}HVDUHVSHLWRGHPDWpULDVVREH[DPHGD&RPLVVmRH
IV - representar a CEP em atos públicos, por delegação de seu Presidente.
Art. 10. Ao Secretário-Executivo compete:
I - RUJDQL]DUDDJHQGDGDVUHXQL}HVHDVVHJXUDURDSRLRORJtVWLFRj&(3
II - VHFUHWDULDUDVUHXQL}HV
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III - SURFHGHUDRUHJLVWURGDVUHXQL}HVHjHODERUDomRGHVXDVDWDV
IV - dar apoio à CEP e aos seus integrantes no cumprimento das atividades que lhes
sejam próprias;
V - instruir as matérias submetidas à deliberação;
VI - providenciar, previamente à instrução de matéria para deliberação pela CEP, nos casos
em que houver necessidade, parecer sobre a legalidade de ato a ser por ela baixado;
VII - desenvolver ou supervisionar a elaboração de estudos e pareceres como subsídios ao
processo de tomada de decisão da CEP;
VIII - VROLFLWDUjVDXWRULGDGHVVXEPHWLGDVDR&yGLJRGH&RQGXWDLQIRUPDo}HVHVXEVtGLRV
para instruir assunto sob apreciação da CEP; e
IX - tomar as providências necessárias ao cumprimento do disposto nos arts. 8o, inciso
VII, e 12 deste Regimento, bem como outras determinadas pelo Presidente da Comissão,
QRH[HUFtFLRGHVXDVDWULEXLo}HV
CAPÍTULO V
DAS DELIBERAÇÕES
$UW$VGHOLEHUDo}HVGD&(3UHODWLYDVDR&yGLJRGH&RQGXWDFRPSUHHQGHUmR
I - KRPRORJDomRGDVLQIRUPDo}HVSUHVWDGDVHPFXPSULPHQWRjVREULJDo}HVQHOHSUHYLVWDV
II - DGRomRGHRULHQWDo}HVFRPSOHPHQWDUHV
a) mediante resposta a consultas formuladas por autoridade a ele submetidas;
b) de ofício, em caráter geral ou particular, mediante comunicação às autoridades abrangidas, por meio de resolução, ou, ainda, pela divulgação periódica de relação de perguntas e
respostas aprovada pela CEP;
III - HODERUDomRGHVXJHVW}HVDR3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFDGHDWRVQRUPDWLYRVFRPSOHPHQWDres ao Código de Conduta, além de propostas para sua eventual alteração;
IV - LQVWDXUDomR GH SURFHGLPHQWR SDUD DSXUDomR GH DWR TXH SRVVD FRQ¿JXUDU GHVFXPSULmento ao Código de Conduta; e
V - adoção de uma das seguintes providências em caso de infração:
a) advertência, quando se tratar de autoridade no exercício do cargo;
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b) censura ética, na hipótese de autoridade que já tiver deixado o cargo; e
c) encaminhamento de sugestão de exoneração à autoridade hierarquicamente superior,
quando se tratar de infração grave ou de reincidência.
CAPÍTULO VI
DAS NORMAS DE PROCEDIMENTO
Art. 12. O procedimento de apuração de infração ao Código de Conduta será instaurado
SHOD&(3GHRItFLRRXHPUD]mRGHGHQ~QFLDIXQGDPHQWDGDGHVGHTXHKDMDLQGtFLRVVX¿cientes, observado o seguinte:
I - DDXWRULGDGHVHUiR¿FLDGDSDUDPDQLIHVWDUVHSRUHVFULWRQRSUD]RGHFLQFRGLDV
II - o eventual denunciante, a própria autoridade pública, bem assim a CEP, de ofício, poderão produzir prova documental;
III - a CEP poderá promover as diligências que considerar necessárias, assim como solicitar
parecer de especialista quando julgar imprescindível;
IV - FRQFOXtGDVDVGLOLJrQFLDVPHQFLRQDGDVQRLQFLVRDQWHULRUD&(3R¿FLDUijDXWRULGDGH
para nova manifestação, no prazo de três dias;
V - se a CEP concluir pela procedência da denúncia, adotará uma das providências previstas no inciso V do art. 11, com comunicação ao denunciado e ao seu superior hierárquico.
CAPÍTULO VII
DOS DEVERES E RESPONSABILIDADE DOS MEMBROS DA COMISSÃO
Art. 13. Os membros da CEP obrigam-se a apresentar e manter arquivadas na Secretaria([HFXWLYDGHFODUDo}HVSUHVWDGDVQRVWHUPRVGRDUWo do Código de Conduta.
$UW(YHQWXDLVFRQÀLWRVGHLQWHUHVVHHIHWLYRVRXSRWHQFLDLVTXHSRVVDPVXUJLUHPIXQomRGRH[HUFtFLRGDVDWLYLGDGHVSUR¿VVLRQDLVGHPHPEURGD&RPLVVmRGHYHUmRVHULQIRUmados aos demais membros.
3DUiJUDIR~QLFR2PHPEURGD&(3TXHHPUD]mRGHVXDDWLYLGDGHSUR¿VVLRQDOWLYHUUHODFLRQDPHQWRHVSHFt¿FRHPPDWpULDTXHHQYROYDDXWRULGDGHVXEPHWLGDDR&yGLJRGH&RQduta da Alta Administração, deverá abster-se de participar de deliberação que, de qualquer
modo, a afete.
$UW$VPDWpULDVH[DPLQDGDVQDVUHXQL}HVGD&(3VmRFRQVLGHUDGDVGHFDUiWHUVLJLORVR
DWpVXDGHOLEHUDomR¿QDOTXDQGRD&RPLVVmRGHYHUiGHFLGLUVXDIRUPDGHHQFDPLQKDPHQWR
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Art. 16. Os membros da CEP não poderão se manifestar publicamente sobre situação espeFt¿FDTXHSRVVDYLUDVHUREMHWRGHGHOLEHUDomRIRUPDOGR&ROHJLDGR
$UW2VPHPEURVGD&(3GHYHUmRMXVWL¿FDUHYHQWXDOLPSRVVLELOLGDGHGHFRPSDUHFHU
jVUHXQL}HV
CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 18. O Presidente da CEP, em suas ausências, será substituído pelo membro mais antigo
da Comissão.
Art. 19. Caberá à CEP dirimir qualquer dúvida relacionada a este Regimento Interno, bem
FRPRSURPRYHUDVPRGL¿FDo}HVTXHMXOJDUQHFHVViULDV
Parágrafo único. Os casos omissos serão resolvidos pelo colegiado.
Art. 20. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

João Geraldo Piquet Carneiro
Presidente da Comissão
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Resolução no 5, de 7 de junho de 2001
$SURYDRPRGHORGH'HFODUDomR&RQ¿GHQFLDOGH,QIRUPDo}HVDVHUDSUHVHQWDGDSRUDXWRULGDGHVXEPHWLGDDR
Código de Conduta da Alta Administração Federal, e
GLVS}HVREUHDDWXDOL]DomRGHLQIRUPDo}HVSDWULPRQLDLV
SDUD RV ¿QV GR DUW o do Código de Conduta da Alta
Administração Federal.
A COMISSÃO DE ÉTICA PÚBLICA, com fundamento no art. 2o, inciso V, do Decreto de
26 de maio de 1999, e nos termos do art. 4o do Código de Conduta da Alta Administração
Federal,
RESOLVE:
Art. 1o A autoridade pública nomeada para cargo abrangido pelo Código de Conduta da
Alta Administração Federal, aprovado pelo Presidente da República em 21 de agosto de
2000, encaminhará à Comissão de Ética Pública, no prazo de dez dias da data de nomeação,
'HFODUDomR&RQ¿GHQFLDOGH,QIRUPDo}HV±'&,FRQIRUPHPRGHORDQH[R
Art. 2o Estão obrigados à apresentação da DCI ministros, secretários de estado, titulares de
cargos de natureza especial, secretários executivos, secretários ou autoridade equivalentes
ocupantes de cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS, nível seis,
SUHVLGHQWHVHGLUHWRUHVGHDJrQFLDVQDFLRQDLVDXWDUTXLDVLQFOXVLYHDVHVSHFLDLVIXQGDo}HV
mantidas pelo Poder Público, empresas públicas e sociedades de economia mista.
Art. 3o $DXWRULGDGHS~EOLFDFRPXQLFDUij&(3QRPHVPRSUD]RTXDLVTXHUDOWHUDo}HVUHOHYDQWHVQDVLQIRUPDo}HVSUHVWDGDVSRGHQGRSDUDHVVH¿PDSUHVHQWDUQRYD'&,
Art. 4o '~YLGDVHVSHFt¿FDVUHODWLYDVDRSUHHQFKLPHQWRGD'&,DVVLPFRPRVREUHVLWXDomR
SDWULPRQLDOTXHUHDORXSRWHQFLDOPHQWHSRVVDVXVFLWDUFRQÀLWRFRPRLQWHUHVVHS~EOLFR
serão submetidas à CEP e esclarecidas por sua Secretaria Executiva.

João Geraldo Piquet Carneiro
Presidente da Comissão
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Resolução no 6, de 25 de julho de 2001
Dá nova redação ao item III da Resolução no 3, de 23 de
novembro de 2000
A COMISSÃO DE ÉTICA PÚBLICA, QR XVR GH VXDV DWULEXLo}HV H WHQGR HP YLVWD R
disposto no art. 2o, inciso V, do Decreto de 26 de maio de 1999, que a instituiu, adotou
a seguinte
RESOLUÇÃO:
Art. 1o O item 3 da Resolução no 3, de 23 de novembro de 2000, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“ 3. Não sendo viável a recusa ou a devolução imediata de presente cuja aceitação é vedada,
a autoridade deverá adotar uma das seguintes providências:
I - ...............................................
II - SURPRYHUDVXDGRDomRDHQWLGDGHGHFDUiWHUDVVLVWHQFLDORX¿ODQWUySLFRUHFRQKHFLGD
como de utilidade pública, desde que, tratando-se de bem não perecível, se comprometa a
DSOLFDUREHPRXRSURGXWRGDVXDDOLHQDomRHPVXDVDWLYLGDGHV¿PRX
III - determinar a incorporação ao patrimônio da entidade ou do órgão público onde exerce
a função.”
Art. 2o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

João Geraldo Piquet Carneiro
Presidente da Comissão
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Nota Explicativa
O Presidente da República aprovou recomendação no
sentido de que se regule a participação de autoridades
submetidas ao Código de Conduta da Alta Administração Federal em atividades de natureza político- eleitoral.
A Resolução CEP noSXEOLFDGDQR'LiULR2¿FLDOGD8QLmRGHpLQWHUSUHWDWLYD
das normas do Código de Conduta da Alta Administração Federal e tem duplo objetivo.
Primeiro, reconhecer o direito de qualquer autoridade, na condição de cidadão-eleitor, de
participar em atividades e eventos políticos e eleitorais; segundo, mediante explicitação
de normas de conduta, permitir que as autoridades exerçam esse direito a salvo de críticas,
desde que as cumpram adequadamente.
Para facilitar a compreensão do cumprimento das referidas normas, são prestados os esclarecimentos que seguem.
Art 1o O dispositivo enfatiza o direito da autoridade de participar de eventos eleitorais, tais
FRPRFRQYHQo}HVSDUWLGiULDVUHXQL}HVSROtWLFDVHRXWUDVPDQLIHVWDo}HVS~EOLFDVTXHQmR
contrariem a lei. O importante é que essa participação se enquadre nos princípios éticos
inerentes ao cargo ou função da autoridade.
Art 2o $QRUPDUHSURGX]GLVSRVLWLYROHJDOH[LVWHQWHDSOLFDQGRRGHPDQHLUDHVSHFt¿FDjDWLYLdade político-eleitoral. Assim, a autoridade pública, que pretenda ou não candidatar a cargo eletivo, não poderá exercer tal atividade em prejuízo da função pública, como, por exemplo, duranWHRKRUiULRQRUPDOGHH[SHGLHQWHRXHPGHWULPHQWRGHTXDOTXHUGHVXDVREULJDo}HVIXQFLRQDLV
Da mesma forma, não poderá utilizar bens e serviços públicos de qualquer espécie, assim
como servidores a ela subordinados. É o caso do uso de veículos, recursos de informática,
serviços de reprodução ou de publicação de documentos, material de escritório, entre outros. Especial atenção deve ser dada à vedação ao uso de funcionários subordinados, dentro
RXIRUDGRH[SHGLHQWHR¿FLDOHPDWLYLGDGHVSROtWLFRHOHLWRUDLVGHLQWHUHVVHGDDXWRULGDGH
Cumpre esclarecer que esta norma não restringe a atividade político-eleitoral de interesse
do próprio funcionário, nos limites da lei.
Art. 3o, I O dispositivo recomenda que a autoridade não se valha de viagem de trabalho para participar de eventos político-eleitorais. Trata-se de norma de ordem prática, pois seria muito difícil
exercer algum controle sobre a segregação entre tais atividades e as inerentes ao cargo público.
Esta norma não impede que a autoridade que viajou por seus próprios meios para participar
de evento político-eleitoral cumpra outros compromissos inerentes ao seu cargo ou função.
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Art. 3o, II A autoridade não deve expor publicamente suas divergências com outra autoridade administrativa federal, ou criticar-lhe a honorabilidade ou o desempenho funcional. Não se trata de cenVXUDURGLUHLWRGHFUtWLFDGHPRGRJHUDOPDVGHDGHTXiORDRIDWRGHTXHD¿QDODDXWRULGDGHH[HUFH
XPFDUJRGHOLYUHQRPHDomRQDDGPLQLVWUDomRHHVWiYLQFXODGDDGHYHUHVGH¿GHOLGDGHHFRQ¿DQoD
Art. 3o, III A autoridade não poderá aceitar encargo de administrador de campanha eleitoUDOGLDQWHGDGL¿FXOGDGHGHFRPSDWLELOL]DUHVVDDWLYLGDGHFRPVXDVDWULEXLo}HVIXQFLRQDLV
Não haverá restrição se a autoridade se licenciar do cargo, sem vencimentos.
Art. 4o É fundamental que a autoridade não faça promessa, de forma explícita ou implícita,
cujo cumprimento dependa do uso do cargo público, como realização de obras, liberação
de recursos e nomeação para cargo ou emprego. Essa restrição decorre da necessidade de se
manter a dignidade da função pública e de se demonstrar respeito à sociedade e ao eleitor.
Art. 5o A lei já determina que a autoridade que pretenda se candidatar a cargo eletivo peça exoneração até seis meses antes da respectiva eleição. Porém, se ela antes disso manifestar publicamente sua pretensão eleitoral, não poderá mais praticar ato de gestão que resulte em algum tipo
de privilégio para qualquer pessoa ou entidade que esteja em sua base eleitoral. É importante
enfatizar que se trata apenas de ato que gere privilégio, e não atos normais de gestão.
Art. 6o 'XUDQWHRSHUtRGRSUpHOHLWRUDODDXWRULGDGHGHYHWRPDUFDXWHODVHVSHFt¿FDVSDUDTXH
seus contatos funcionais com terceiros não se confundam com suas atividades político-eleitorais. A forma adequada é fazer-se acompanhar de outro servidor em audiências, o qual fará o
registro dos participantes e dos assuntos tratados na agenda de trabalho da autoridade.
O mesmo procedimento de registro em agenda deve ser adotado com relação aos compromissos político-eleitorais da autoridade. E, ambos os casos os registros são de acesso
público, sendo recomendável também que a agenda seja divulgada pela Internet.
Art. 7o 6HSRUTXDOTXHUPRWLYRVHYHUL¿FDUDSRVVLELOLGDGHGHFRQÀLWRGHLQWHUHVVHHQWUHD
atividade político-eleitoral e a função pública, a autoridade deverá escolher entre abster-se
de participar daquela atividade ou requerer o seu afastamento do cargo.
Art. 8o A Comissão de Ética Pública esclarecerá as dúvidas que eventualmente surjam na
efetiva aplicação das normas.

João Geral Piquet Carneiro – Presidente
Adhemar Palladini Ghisi
Celina Vargas do Amaral Peixoto
João Camilo Pena
Lourdes Sola
Miguel Reale Júnior
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Resolução no 7, de 14 de fevereiro de 2002
Regula a participação de autoridade pública submetida
ao Código de Conduta da Alta Administração Federal
em atividades de natureza político-eleitoral
A COMISSÃO DE ÉTICA PÚBLICA, com fundamento no art. 2o, inciso V, do Decreto
de 26 de maio de 1999, adota a presente resolução interpretativa do Código de Conduta
da Alta Administração Federal, no que se refere à participação de autoridades públicas em
eventos político-eleitorais.
Art. 1o A autoridade pública vinculada ao Código de Conduta da Alta Administração Federal (CCAAF) poderá participar, na condição de cidadão-eleitor, de eventos de natureza
SROtWLFRHOHLWRUDOWDLVFRPRFRQYHQo}HVHUHXQL}HVGHSDUWLGRVSROtWLFRVFRPtFLRVHPDQLIHVWDo}HVS~EOLFDVDXWRUL]DGDVHPOHL
Art. 2o A atividade político-eleitoral da autoridade não poderá resultar em prejuízo do exercício da função pública, nem implicar o uso de recursos, bens públicos de qualquer espécie
ou de servidores a ela subordinados.
Art. 3o A autoridade deverá abster-se de:
I - se valer de viagens de trabalho para participar de eventos político-eleitorais;
II - expor publicamente divergências com outra autoridade administrativa federal ou criticar-lhe a honorabilidade e o desempenho funcional (artigos 11 e 12, inciso I, do CCAAF);
III - exercer, formal ou informalmente, função de administrador de campanha eleitoral.
Art. 4o Nos eventos político-eleitorais de que participar, a autoridade não poderá fazer promessa,
ainda que de forma implícita, cujo cumprimento dependa do cargo público que esteja exercendo, tais como realização de obras, liberação de recursos e nomeação para cargos ou empregos.
Art. 5o A autoridade, a partir do momento em que manifestar de forma pública a intenção
de candidatar-se a cargo eletivo, não poderá praticar ato de gestão do qual resulte privilégio para pessoa física ou entidade, pública ou privada, situada em sua base eleitoral ou
de seus familiares.
Art. 6o Para prevenir-se de situação que possa suscitar dúvidas quanto à sua conduta ética e
ao cumprimento das normas estabelecidas pelo CCAAF, a autoridade deverá consignar em
agenda de trabalho de acesso público:
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I - DXGLrQFLDVFRQFHGLGDVFRPLQIRUPDo}HVVREUHVHXVREMHWLYRVSDUWLFLSDQWHVHUHVXOWDGRV
as quais deverão ser registradas por servidor do órgão ou entidade por ela designado para
acompanhar a reunião;
II - HYHQWRVSROtWLFRHOHLWRUDLVGHTXHSDUWLFLSHLQIRUPDQGRDVFRQGLo}HVGHORJtVWLFDH¿nanceiras da sua participação.
Art. 7o+DYHQGRSRVVLELOLGDGHGHFRQÀLWRGHLQWHUHVVHHQWUHDDWLYLGDGHSROtWLFRHOHLWRUDOH
a função pública, a autoridade deverá abster-se de participar daquela atividade ou requerer
seu afastamento do cargo.
Art. 8o Em caso de dúvida, a autoridade poderá consultar a Comissão de Ética Pública.
Brasília, 14 de fevereiro de 2002

João Geraldo Piquet Carneiro
Presidente da Comissão de Ética Pública
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Resolução Interpretativa no 8, de 25 de setembro de 2003
,GHQWL¿FDVLWXDo}HVTXHVXVFLWDPFRQÀLWRGHLQWHUHVVHV
HGLVS}HVREUHRPRGRGHSUHYHQLORV
A COMISSÃO DE ÉTICA PÚBLICA, com o objetivo de orientar as autoridades submetiGDVDR&yGLJRGH&RQGXWDGD$OWD$GPLQLVWUDomR)HGHUDOQDLGHQWL¿FDomRGHVLWXDo}HVTXH
SRVVDPVXVFLWDUFRQÀLWRGHLQWHUHVVHVHVFODUHFHRVHJXLQWH
6XVFLWDFRQÀLWRGHLQWHUHVVHVRH[HUFtFLRGHDWLYLGDGHTXH
a) HPUD]mRGDVXDQDWXUH]DVHMDLQFRPSDWtYHOFRPDVDWULEXLo}HVGRFDUJRRXIXQomRS~blica da autoridade, como tal considerada, inclusive, a atividade desenvolvida em áreas ou
PDWpULDVD¿QVjFRPSHWrQFLDIXQFLRQDO
b) viole o princípio da integral dedicação pelo ocupante de cargo em comissão ou função
GH FRQ¿DQoD TXH H[LJH D SUHFHGrQFLD GDV DWULEXLo}HV GR FDUJR RX IXQomR S~EOLFD VREUH
quaisquer outras atividades;
c) implique a prestação de serviços a pessoa física ou jurídica ou a manutenção de vínculo
de negócio com pessoa física ou jurídica que tenha interesse em decisão individual ou coletiva da autoridade;
d) possa, pela sua natureza, implicar o uso de informação à qual a autoridade tenha acesso
em razão do cargo e não seja de conhecimento público;
e) possa transmitir à opinião pública dúvida a respeito da integridade, moralidade, clareza
GHSRVLo}HVHGHFRURGDDXWRULGDGH
$RFRUUrQFLDGHFRQÀLWRGHLQWHUHVVHVLQGHSHQGHGRUHFHELPHQWRGHTXDOTXHUJDQKRRX
retribuição pela autoridade.
$DXWRULGDGHSRGHUiSUHYHQLUDRFRUUrQFLDGHFRQÀLWRGHLQWHUHVVHVDRDGRWDUFRQIRUPH
o caso, uma ou mais das seguintes providências:
a) abrir mão da atividade ou licenciar-se do cargo, enquanto perdurar a situação passível de
VXVFLWDUFRQÀLWRGHLQWHUHVVHV
b) alienar bens e direitos que integram o seu patrimônio e cuja manutenção possa suscitar
FRQÀLWRGHLQWHUHVVHV
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c) WUDQVIHULUDDGPLQLVWUDomRGRVEHQVHGLUHLWRVTXHSRVVDPVXVFLWDUFRQÀLWRGHLQWHUHVVHV
DLQVWLWXLomR¿QDQFHLUDRXDDGPLQLVWUDGRUDGHFDUWHLUDGHYDORUHVPRELOLiULRVDXWRUL]DGDD
funcionar pelo Banco Central ou pela Comissão de Valores Mobiliários, conforme o caso,
mediante instrumento contratual que contenha cláusula que vede a participação da autoridaGHHPTXDOTXHUGHFLVmRGHLQYHVWLPHQWRDVVLPFRPRRVHXSUpYLRFRQKHFLPHQWRGHGHFLV}HV
da instituição administradora quanto à gestão dos bens e direitos;
d) QDKLSyWHVHGHFRQÀLWRGHLQWHUHVVHVHVSHFt¿FRHWUDQVLWyULRFRPXQLFDUVXDRFRUUrQFLDDR
superior hierárquico ou aos demais membros de órgão colegiado de que faça parte a autoridade, em se tratando de decisão coletiva, abstendo-se de votar ou participar da discussão
do assunto;
e) GLYXOJDUSXEOLFDPHQWHVXDDJHQGDGHFRPSURPLVVRVFRPLGHQWL¿FDomRGDVDWLYLGDGHV
que não sejam decorrência do cargo ou função pública.
4. A Comissão de Ética Pública deverá ser informada pela autoridade e opinará, em cada
FDVRFRQFUHWRVREUHDVX¿FLrQFLDGDPHGLGDDGRWDGDSDUDSUHYHQLUVLWXDomRTXHSRVVDVXVFLWDUFRQÀLWRGHLQWHUHVVHV
$SDUWLFLSDomRGHDXWRULGDGHHPFRQVHOKRVGHDGPLQLVWUDomRH¿VFDOGHHPSUHVDSULYDda, da qual a União seja acionista, somente será permitida quando resultar de indicação
institucional da autoridade pública competente. Nesses casos, é-lhe vedado participar de
GHOLEHUDomRTXHSRVVDVXVFLWDUFRQÀLWRGHLQWHUHVVHVFRPR3RGHU3~EOLFR
1RWUDEDOKRYROXQWiULRHPRUJDQL]Do}HVGRWHUFHLURVHWRUVHP¿QDOLGDGHGHOXFURWDPbém deverá ser observado o disposto nesta Resolução.
7. As consultas dirigidas à Comissão de Ética Pública deverão estar acompanhadas dos
elementos pertinentes à legalidade da situação exposta.
Brasília, 25 de setembro de 2003

João Geraldo Piquet Carneiro
Presidente
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Resolução no 9, de 20 de maio de 2005
$SURYDPRGHORGD'HFODUDomR&RQ¿GHQFLDOGH,QIRUPDo}HV
2 35(6,'(17( '$ &20,662 '( e7,&$ 3Ò%/,&$ QR XVR GH VXDV DWULEXLo}HV H
tendo em vista o disposto no art. 2o, inciso V, do Decreto de 26 de maio de 1999, que cria
a Comissão de Ética Pública, e nos termos do art. 4o do Código de Conduta da Alta Administração Federal,
RESOLVE:
Art. 1o )LFDDSURYDGRRPRGHORDQH[RGD'HFODUDomR&RQ¿GHQFLDOGH,QIRUPDo}HVGHTXH
trata a Resolução no 5, de 7 de junho de 2001.
Art. 2o A autoridade ocupante de cargo público vinculado ao Código de Conduta da Alta
$GPLQLVWUDomR)HGHUDOGHYHUiDSUHVHQWDUD'HFODUDomR&RQ¿GHQFLDOGH,QIRUPDo}HVGHYLdamente preenchida:
I - pela primeira vez, até dez dias após a posse; e
II - VHPSUH TXH RFRUUHU DOWHUDomR UHOHYDQWH QDV LQIRUPDo}HV SUHVWDGDV DWp WULQWD GLDV GD
ocorrência.
Art. 3o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4o Fica revogado o Anexo à Resolução no 5, de 7 de junho de 2001.

FERNANDO NEVES DA SILVA
Presidente da Comissão de Ética Pública

120

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
COMISSÃO DE ÉTICA PÚBLICA
DECLARAÇÃO CONFIDENCIAL DE INFORMAÇÕES
APRESENTADA PELAS AUTORIDADES ABRANGIDAS PELO CÓDIGO DE CONDUTA DA ALTA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL (Arts. 2o e 4o)
I. DADOS PESSOAIS
1. Nome completo

2. Servidor do quadro permanente
da Administração Pública ?
SIM

3. Cargo

4. Data da Posse

NÃO

5. Órgão ou Entidade

6. Endereço residencial
7. Endereço para correspondência

8. Telefone

9. Correio eletrônico

II. ATIVIDADES ANTERIORES NOS ÚLTIMOS 12 MESES
10. Atividade

11. Entidade

12. Retribuição
acumulada no
período(R$)

a.
b.
c.
d.
III. OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS PARALELAS À FUNÇÃO PÚBLICA
13. Atividade

14. Entidade

a.
b.
c.
d.
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15. Retribuição
(R$)

IV. BENS, DIREITOS E DÍVIDAS
16. Tipo

17. Data da aquisição ou constituição

18. Administrador
(se terceiro)

19. Valor atualizado

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
V. SITUAÇÕES QUE SUSCITAM CONFLITO DE INTERESSES
1RV~OWLPRVGR]HPHVHVDQWHULRUHVjSRVVHQRFDUJRDWXHLSUR¿VVLRQDOPHQWHRXUHFHEL
VXSRUWH¿QDQFHLURGHSHVVRDItVLFDRXMXUtGLFDTXHGHVHQYROYHDWLYLGDGHHPiUHDRXPDWpULD
D¿QVjFRPSHWrQFLDSUR¿VVLRQDOGRFDUJRS~EOLFRTXHRFXSR
SIM

NÃO

,GHQWL¿FDomRGDSHVVRDItVLFDRX
jurídica

20.2 Atividade desenvolvida ou suporte
¿QDQFHLURUHFHELGR

a.

a.

b.

b.

c.

c.

d.

d.

0HGLGDVDGRWDGDVSDUDSUHYHQLUFRQÀLWRGHLQWHUHVVHV
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 6RX VyFLR RX D¿OLDGR D SHVVRD MXUtGLFD FRP RX VHP ¿QV OXFUDWLYRV RX DVVRFLDGR D
SHVVRDItVLFDTXHGHVHQYROYHDWLYLGDGHHPiUHDRXPDWpULDD¿QVjFRPSHWrQFLDGRFDUJR
público que ocupo.
SIM

NÃO

,GHQWL¿FDomRGDSHVVRDItVLFDRX
jurídica

21.2 Percentual de participação na
sociedade

a.

a.

b.

b.

c.

c.

d.

d.

0HGLGDVDGRWDGDVSDUDSUHYHQLUFRQÀLWRGHLQWHUHVVHV

 6RX VyFLR RX D¿OLDGR D SHVVRD MXUtGLFD FRP RX VHP ¿QV OXFUDWLYRV RX DVVRFLDGR D
pessoa física, que é fornecedora de bens ou serviços ou recebe recursos ou incentivos do
Poder Público.
SIM

NÃO

,GHQWL¿FDomRGDSHVVRDItVLFDRX
jurídica

22.2 Percentual de participação na
sociedade

a.

a.

b.

b.

c.

c.

d.

d.
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0HGLGDVDGRWDGDVSDUDSUHYHQLUFRQÀLWRGHLQWHUHVVHV

23. Ao assumir o cargo público tinha investimento em ativo móvel ou imóvel, cujo valor ou
cotação pode ser afetado por decisão ou política governamental a respeito da qual tenho ou
WHUHLLQIRUPDo}HVSULYLOHJLDGDVHPUD]mRGRFDUJR
SIM

NÃO

7LSRGHLQYHVWLPHQWRHLQVWLWXLomR¿QDQFHLUD
a.
b.
c.
d.
0HGLGDVDGRWDGDVSDUDSUHYHQLUFRQÀLWRGHLQWHUHVVHV
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23.2 Valor (R$)

7HQKRSDUHQWHDWpTXDUWRJUDX HPOLQKDUHWDFRODWHUDORXSRUD¿QLGDGHTXHDWXDHP
iUHDRXPDWpULDD¿QVjFRPSHWrQFLDSUR¿VVLRQDOGRFDUJRRXIXQomRS~EOLFDTXHH[HUoR
SIM

NÃO

24.1 Nome do parente e parentesco

,GHQWL¿FDomRGDHQWLGDGHSDUD
a qual trabalha

a.

a.

b.

b.

c.

c.

d.

d.

0HGLGDVDGRWDGDVSDUDSUHYHQLUFRQÀLWRGHLQWHUHVVHV

(*) O grau de parentesco conta-se, conforme o noGHJHUDo}HVVXELQGRGHXPGRVSDUHQWHV
até o ascendente comum, e descendo até encontrar o outro parente.
7HQKRSDUHQWHDWpTXDUWRJUDXHPOLQKDUHWDFRODWHUDORXSRUD¿QLGDGHTXHpVyFLR
GHSHVVRDMXUtGLFDTXHDWXDHPiUHDRXPDWpULDD¿QVjFRPSHWrQFLDSUR¿VVLRQDOGRFDUJR
público que ocupo.
SIM

NÃO

25.1 Nome do parente e parentesco

 ,GHQWL¿FDomR GD HQWLGDGH GD TXDO
é sócio

a.

a.

b.

b.

c.

c.

d.

d.
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0HGLGDVDGRWDGDVSDUDSUHYHQLUFRQÀLWRGHLQWHUHVVHV

7HQKRSDUHQWHDWpRTXDUWRJUDXHPOLQKDUHWDFRODWHUDORXSRUD¿QLGDGHTXHWUDEDOKD
em órgão ou entidade da administração pública, com a qual, por razão de ofício, tenho que
manter relacionamento institucional.
SIM

NÃO

26.1 Nome do parente e parentesco

 ,GHQWL¿FDomR GD HQWLGDGH RX yUJmR
em que trabalha e cargo que ocupa

a.

a.

b.

b.

c.

c.

d.

d.

0HGLGDVDGRWDGDVSDUDSUHYHQLUFRQÀLWRGHLQWHUHVVHV
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5HYHOHRXWUDVVLWXDo}HVRXLQWHUHVVHVSULYDGRVTXHSRGHPVXVFLWDUFRQÀLWRVFRPRH[HUFtFLRGRFDUJRRXIXQomRS~EOLFDHPHGLGDVDGRWDGDVSDUDSUHYHQLUFRQÀLWRGHLQWHUHVVHV

(cidade, dia, mês, ano)

(CPF e Assinatura)
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I. INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
(O preenchimento deve ser digitalizado)

1RPHFRPSOHWRVHPDEUHYLDo}HV
2. Informar se é integrante, na qualidade de servidor ou empregado, do quadro permanente de entidade do Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário, da União, de Estado ou
GH0XQLFtSLRLQFOXVLYHVXDVDXWDUTXLDVIXQGDo}HVHPSUHVDVS~EOLFDVRXVRFLHGDGHVGH
economia mista.
3. Indicar o cargo público, conforme seja:
a. Ministro de Estado

f. Presidente ou Diretor de Empresa Pública ou equivalente

b. Secretário de Estado
c. Secretário de Ministérios, inclusive
executivo
d. Presidente ou Diretor de Fundação
e. Presidente ou Diretor de Autarquia ou
equivalente

g. Presidente ou Diretor de Sociedade de
Economia Mista ou equivalente
h. Reitor, Pró-Reitor, Diretor-Geral ou Diretor de Instituição de Ensino
i. Ocupante de cargo de natureza especial
M2XWURV HVSHFL¿FDU

4. Data da posse efetiva no cargo público que o vinculou ao Código de Conduta da Alta
Administração Federal.
5. Entidade ou Órgão onde a autoridade tomou posse na função pública atual.
6. Endereço onde mantém sua residência permanente, incluindo cidade, estado e código de
endereçamento postal.
7. Indicar endereço para correspondência, caso diferente do endereço de trabalho.
8. Número do telefone para contato, precedido do código de área.
9. Endereço de correio eletrônico que seja de uso sistemático, para receber comunicados da
Comissão de Ética Pública.
10. Informar atividades que exerceu nos 12 meses anteriores à posse no cargo.
11. Informar nome da respectiva entidade onde exerceu a atividade indicada no item 10.
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12. Informar a retribuição acumulada nos últimos 12 meses pelo exercício da atividade
indicada no item 10.
,QIRUPDUDVDWLYLGDGHVSUR¿VVLRQDLVTXHH[HUFHFRQFRPLWDQWHPHQWHFRPRH[HUFtFLRGD
função pública, seja para outra entidade pública, seja para entidade privada ou como autônomo. Indique no item 27 as medidas adotadas para que o exercício de cada uma dessas
DWLYLGDGHVQmRFRQ¿JXUHFRQÀLWRFRPDIXQomRS~EOLFD
14. Informar o nome da respectiva pessoa física ou jurídica para quem exerce a atividade
indicada no item 13.
15. Informar a retribuição indicando se anual, mensal ou de outra natureza, referente à
atividade indicada no item 13.
5HODFLRQDURVEHQVHGLUHLWRVTXHFRPS}HPRSDWULP{QLRSUySULRGRF{QMXJHFRPSDnheiro ou companheira e dos dependentes.
17. Indicar o dia, mês e ano (DD/MM/AA) da aquisição ou constituição do bem, direito
ou dívida.
18. Indicar a quem cabe a responsabilidade pela administração do bem ou direito indicado no
item 16, caso outro que não a própria autoridade. A indicação como administrador não se aplica a bens de uso próprio, como a casa onde reside à família, automóvel de uso da mesma, etc.
19. Indicar o valor efetivo ou o valor estimado de mercado, no mês da posse no cargo público, dos respectivos bens ou direitos relacionados no item 16.
 D  ,QIRUPDU VLWXDo}HV TXH HIHWLYD RX SRWHQFLDOPHQWH SRVVDP VXVFLWDU FRQÀLWR GH
interesses entre o exercício da função pública e a gestão de interesses privados, assim como
a forma como pretende evitá- los.
* Invalidar, por meio de um XXX, os campos que por ventura permanecerem em branco.
II. Atenção, informe imediatamente à Comissão de Ética Pública sempre que:
a. houver alteração relevante no seu patrimônio, mesmo que essa alteração resulte apenas
de transferências de bens a cônjuge, ascendente, descendente ou dependentes;
b. adquirir, direta ou indiretamente, controle de empresa ou negócio;
c. receber proposta de emprego ou trabalho, mesmo que não seja sua intenção aceitar;
GDVVXPLUTXDOTXHUREULJDomRSUR¿VVLRQDOSDUDOHODjIXQomRS~EOLFDDLQGDTXHQmRUHPXnerada ou fora da área de competência do cargo que ocupa;
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e. receber oferta de presente ou favor de pessoa física ou jurídica, ainda que não seja sua
intenção receber o presente ou o favor; quando a recusa do presente não for possível ou sua
devolução for lhe acarretar ônus, ele pode ser destinado ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, se tiver valor histórico, cultural ou artístico; doado a
HQWLGDGHGHFDUiWHUDVVLVWHQFLDORX¿ODQWUySLFRUHFRQKHFLGDFRPRGHXWLOLGDGHS~EOLFDRX
ainda, incorporado ao patrimônio de entidade pública em que serve;
f. associar-se a pessoa física ou jurídica com interesse em órgão ou entidade da administraomRS~EOLFDDLQGDTXHQmRWHQKD¿QVOXFUDWLYRV
g. declarar-se impedido de participar de exame de matéria ou participar de processo decisório, nos termos do art.10 do Código de Conduta da Alta Administração Federal.
III. Em caso de dúvida, consulte a Comissão de Ética Pública pelo correio eletrônico
etica@presidencia.gov.br, pelo telefone (61) 3411-2924, ou pelo fax (61) 3411-2951.
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Nota Explicativa
Estabelece normas de funcionamento e de rito procesVXDOSDUDDV&RPLVV}HVGHeWLFDLQVWLWXtGDVSHOR'HFUHto no 1.171, de 22 de junho de 1994, e disciplinadas pelo
Decreto no 6.029, de 1o de fevereiro de 2007.
$V&RPLVV}HVGHeWLFDGRVyUJmRVRXHQWLGDGHVYrPFRQGX]LQGRVXDVGHPDQGDVQDIRUma das normas gerais previstas no Decreto no 6.029, de 1o de fevereiro de 2007, e seus
Regimentos Internos, observada a Resolução no 4, de 7 de junho de 2001, da Comissão
de Ética Pública da Presidência da República. Nesse sentido, faz-se necessária uma maior
GH¿QLomRGRULWRSURFHVVXDODSOLFiYHODRVH[SHGLHQWHVHSURFHVVRVGHVWLQDGRVjDSXUDomR
de condutas éticas.
O Decreto no 6.029, de 2007, nos arts.10 a 14, estabelece diretrizes para condução do Processo de Apuração Ética, mas não contempla tratamento referente à sua instauração, instrução, condução e conclusão.
A experiência vem demonstrando que se tornou imprescindível para a atuação das ComisV}HVGHeWLFDDGHOLPLWDomRGHEDOL]DPHQWRVSDUDIDFLOLWDUDDSXUDomRpWLFDHFRQ¿UPDUD
LGHLDGDH[LVWrQFLDGHXPDQRYDLQVWkQFLDLQFXPELGDGHREVHUYDUHID]HUREVHUYDUDpWLFDQR
Poder Executivo Federal.
$VVLP D SUHVHQWH SURSRVWD GH UHVROXomR WHP FRPR ¿QDOLGDGH D EXVFD SRU XPD PDLRU
segurança jurídica, pela uniformização de procedimentos e pela racionalização dos traEDOKRVGHDSXUDomRQRkPELWRGDV&RPLVV}HVGHeWLFDDVVHJXUDQGRPDLRUFHOHULGDGHH
transparência aos feitos.
O preceito contido no art. 17 do Decreto no 6.029, de 2007 discrimina as diversas esfeUDV SDUD DSXUDomR GH FRQGXWDV LQFOXLQGR D pWLFD6HQGR DVVLP FRQ¿JXUDGD D RFRUUrQFLD
de ilícitos concomitantes referentes a duas ou mais esferas, a Comissão de Ética deverá
encaminhar cópia dos autos às respectivas autoridades, sem prejuízo das medidas de sua
competência. Resta clara, portanto, a opção legislativa pelo não sobrestamento do processo
de apuração ética.
$LQVWkQFLDpWLFDpDVVLPFRQVLGHUDGDSRUSRVVXLUREMHWRIRURHVDQo}HVSUySULRVGH¿QLGRV
nos respectivos códigos de conduta, o que caracteriza a distinção em relação à esfera administrativo-disciplinar.
Contudo, diante da ausência de uniformização quanto à terminologia utilizada para os envolvidos nas fases do Processo Ético, na anexa proposta estão sendo utilizados termos si131

nônimos, todavia mais adequados às fases processuais delimitadas, tais como denunciante,
denunciado e investigado.
&RQ¿UPDGDDGLIHUHQoDHQWUHDVHVIHUDVDGPLQLVWUDWLYDHMXGLFLDORWUDWDPHQWRGDGRDR
contraditório e à ampla defesa permanece assegurado ao denunciado ou investigado na
LQVWkQFLDpWLFD8PDYH]DSUHVHQWDGDjGHQ~QFLDRXUHSUHVHQWDomRQRHQWDQWRVHUiIRUmada a relação processual apenas entre a Administração Pública e o agente público sujeito à investigação.
Em síntese, por meio do ato ora proposto busca-se instrumentalizar a Comissão de Ética Pública para o cumprimento de suas competências institucionais voltadas para a coordenação
do Sistema de Gestão da Ética no Poder Executivo Federal.
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Resolução no 10, de 29 de setembro de 2008.
Estabelece as normas de funcionamento e de rito proFHVVXDOSDUDDV&RPLVV}HVGHeWLFDLQVWLWXtGDVSHOR'Hcreto no 1.171, de 22 de junho de 1994, e disciplinadas
pelo Decreto no 6.029, de 1o de fevereiro de 2007.
$&20,662'(e7,&$3Ò%/,&$QRXVRGHVXDVDWULEXLo}HVFRQIHULGDVSHORDUWo
do Decreto de 26 de maio de 1999 e pelos arts. 1o, inciso III, e 4o, inciso IV, do Decreto no
6.029, de 1o de fevereiro de 2007, nos termos dos Decretos nos 1.171, de 22 de junho de
1994, 6.029, de 1o de fevereiro de 2007, e 4.553, de 27 de dezembro de 2002, e tendo em
vista a Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999,
RESOLVE
Art. 1o Ficam aprovadas, na forma desta Resolução, as normas de funcionamento e de rito
SURFHVVXDOGHOLPLWDQGRFRPSHWrQFLDVDWULEXLo}HVSURFHGLPHQWRVHRXWUDVSURYLGrQFLDVQR
kPELWRGDV&RPLVV}HVGHeWLFDLQVWLWXtGDVSHOR'HFUHWRQo 1.171, de 22 de junho de 1994,
FRPDVDOWHUDo}HVHVWDEHOHFLGDVSHOR'HFUHWRQo 6.029, de 1o de fevereiro de 2007.
CAPÍTULO I
DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES
Art. 2o&RPSHWHjV&RPLVV}HVGHeWLFD
I - DWXDU FRPR LQVWkQFLD FRQVXOWLYD GR GLULJHQWH Pi[LPR H GRV UHVSHFWLYRV VHUYLGRUHV GH
órgão ou de entidade federal;
II - DSOLFDUR&yGLJRGHeWLFD3UR¿VVLRQDOGR6HUYLGRU3~EOLFR&LYLOGR3RGHU([HFXWLYR
Federal, aprovado pelo Decreto no 1.171, de 1994, devendo:
a) submeter à Comissão de Ética Pública – CEP propostas de aperfeiçoamento do Código
GHeWLFD3UR¿VVLRQDO
b) apurar, de ofício ou mediante denúncia, fato ou conduta em desacordo com as normas
éticas pertinentes;
c) UHFRPHQGDUDFRPSDQKDUHDYDOLDURGHVHQYROYLPHQWRGHDo}HVREMHWLYDQGRDGLVVHPLQDção, capacitação e treinamento sobre as normas de ética e disciplina;

133

III - representar o órgão ou a entidade na Rede de Ética do Poder Executivo Federal a que
se refere o art. 9o do Decreto no 6.029, de 2007;
IV - VXSHUYLVLRQDUDREVHUYkQFLDGR&yGLJRGH&RQGXWDGD$OWD$GPLQLVWUDomR)HGHUDOH
FRPXQLFDUj&(3VLWXDo}HVTXHSRVVDPFRQ¿JXUDUGHVFXPSULPHQWRGHVXDVQRUPDV
V - aplicar o código de ética ou de conduta próprio, se couber;
VI - orientar e aconselhar sobre a conduta ética do servidor, inclusive no relacionamento
com o cidadão e no resguardo do patrimônio público;
VII - responder a consultas que lhes forem dirigidas;
VIII - UHFHEHUGHQ~QFLDVHUHSUHVHQWDo}HVFRQWUDVHUYLGRUHVSRUVXSRVWRGHVFXPSULPHQWRjV
normas éticas, procedendo à apuração;
IX - LQVWDXUDUSURFHVVRSDUDDSXUDomRGHIDWRRXFRQGXWDTXHSRVVDFRQ¿JXUDUGHVFXPSULmento ao padrão ético recomendado aos agentes públicos;
X - convocar servidor e convidar outras pessoas a prestar informação;
XI - UHTXLVLWDUjVSDUWHVDRVDJHQWHVS~EOLFRVHDRVyUJmRVHHQWLGDGHVIHGHUDLVLQIRUPDo}HV
e documentos necessários à instrução de expedientes;
XII - UHTXHUHULQIRUPDo}HVHGRFXPHQWRVQHFHVViULRVjLQVWUXomRGHH[SHGLHQWHVDDJHQWHVS~blicos e a órgãos e entidades de outros entes da federação ou de outros Poderes da República;
XIII - realizar diligências e solicitar pareceres de especialistas;
XIV - esclarecer e julgar comportamentos com indícios de desvios éticos;
XV - aplicar a penalidade de censura ética ao servidor e encaminhar cópia do ato à unidade
de gestão de pessoal, podendo também:
a) VXJHULUDRGLULJHQWHPi[LPRDH[RQHUDomRGHRFXSDQWHGHFDUJRRXIXQomRGHFRQ¿DQoD
b) sugerir ao dirigente máximo o retorno do servidor ao órgão ou entidade de origem;
c) sugerir ao dirigente máximo a remessa de expediente ao setor competente para exame de
HYHQWXDLVWUDQVJUHVV}HVGHQDWXUH]DVGLYHUVDV
d) adotar outras medidas para evitar ou sanar desvios éticos, lavrando, se for o caso, o AcorGRGH&RQGXWD3HVVRDOH3UR¿VVLRQDO±$&33
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XVI - arquivar os processos ou remetê-los ao órgão competente quando, respectivamente,
QmRVHMDFRPSURYDGRRGHVYLRpWLFRRXFRQ¿JXUDGDLQIUDomRFXMDDSXUDomRVHMDGDFRPSHtência de órgão distinto;
XVII - QRWL¿FDUDVSDUWHVVREUHVXDVGHFLV}HV
XVIII - VXEPHWHUDRGLULJHQWHPi[LPRGRyUJmRRXHQWLGDGHVXJHVW}HVGHDSULPRUDPHQWRDR
código de conduta ética da instituição;
XIX - dirimir dúvidas a respeito da interpretação das normas de conduta ética e deliberar
VREUHRVFDVRVRPLVVRVREVHUYDQGRDVQRUPDVHRULHQWDo}HVGD&(3
XX - HODERUDUHSURSRUDOWHUDo}HVDRFyGLJRGHpWLFDRXGHFRQGXWDSUySULRHDRUHJLPHQWR
interno da respectiva Comissão de Ética;
XXI - dar ampla divulgação ao regramento ético;
XXII - dar publicidade de seus atos, observada a restrição do art. 14 desta Resolução;
XXIII - requisitar agente público para prestar serviços transitórios técnicos ou administrativos à Comissão de Ética, mediante prévia autorização do dirigente máximo do órgão
ou entidade;
XXIV - elaborar e executar o plano de trabalho de gestão da ética; e
XXV - indicar por meio de ato interno, representantes locais da Comissão de Ética, que
serão designados pelos dirigentes máximos dos órgãos ou entidades, para contribuir nos
trabalhos de educação e de comunicação.
CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO
Art. 3o A Comissão de Ética do órgão ou entidade será composta por três membros titulares e respectivos suplentes, servidores públicos ocupantes de cargo efetivo ou emprego
do seu quadro permanente, designados por ato do dirigente máximo do correspondente
órgão ou entidade.
§ 1o1mRKDYHQGRVHUYLGRUHVS~EOLFRVQRyUJmRRXQDHQWLGDGHHPQ~PHURVX¿FLHQWHSDUD
instituir a Comissão de Ética, poderão ser escolhidos servidores públicos ocupantes de cargo efetivo ou emprego do quadro permanente da Administração Pública.
§ 2o A atuação na Comissão de Ética é considerada prestação de relevante serviço público e não enseja qualquer remuneração, devendo ser registrada nos assentamentos
funcionais do servidor.
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§ 3o O dirigente máximo de órgão ou entidade não poderá ser membro da Comissão de Ética.
§ 4o O Presidente da Comissão será substituído pelo membro mais antigo, em caso de imSHGLPHQWRRXYDFkQFLD
§ 5o1RFDVRGHYDFkQFLDRFDUJRGH3UHVLGHQWHGD&RPLVVmRVHUiSUHHQFKLGRPHGLDQWH
nova escolha efetuada pelos seus membros.
§ 6o Na ausência de membro titular, o respectivo suplente deve imediatamente assumir suas
DWULEXLo}HV
§ 7o&HVVDUiDLQYHVWLGXUDGHPHPEURVGDV&RPLVV}HVGHeWLFDFRPDH[WLQomRGRPDQGDWR
a renúncia ou por desvio disciplinar ou ético reconhecido pela Comissão de Ética Pública.
Art. 4o$&RPLVVmRGHeWLFDFRQWDUiFRPXPD6HFUHWDULD([HFXWLYDTXHWHUiFRPR¿QDOLGDde contribuir para a elaboração e o cumprimento do plano de trabalho da gestão da ética e
SURYHUDSRLRWpFQLFRHPDWHULDOQHFHVViULRDRFXPSULPHQWRGDVDWULEXLo}HV
§ 1o O encargo de secretário-executivo recairá em detentor de cargo efetivo ou emprego
permanente na administração pública, indicado pelos membros da Comissão de Ética e
designado pelo dirigente máximo do órgão ou da entidade.
§ 2o Fica vedado ao Secretário-Executivo ser membro da Comissão de Ética.
§ 3o A Comissão de Ética poderá designar representantes locais que auxiliarão nos trabalhos
de educação e de comunicação.
§ 4o Outros servidores do órgão ou da entidade poderão ser requisitados, em caráter transitório, para realização de atividades administrativas junto à Secretaria-Executiva.
CAPÍTULO III
DO FUNCIONAMENTO
Art. 5o$V GHOLEHUDo}HV GD &RPLVVmR GH eWLFD VHUmR WRPDGDV SRU YRWRV GD PDLRULD GH
seus membros.
Art. 6o$V&RPLVV}HVGHeWLFDVHUHXQLUmRRUGLQDULDPHQWHSHORPHQRVXPDYH]SRUPrV
e, em caráter extraordinário por iniciativa do Presidente, dos seus membros ou do Secretário-Executivo.
Art. 7o$SDXWDGDVUHXQL}HVGD&RPLVVmRGHeWLFDVHUiFRPSRVWDDSDUWLUGHVXJHVW}HVGR
presidente, dos membros ou do Secretário-Executivo, sendo admitida a inclusão de novos
assuntos no início da reunião.
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CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES
Art. 8o Compete ao presidente da Comissão de Ética:
I - FRQYRFDUHSUHVLGLUDVUHXQL}HV
II - determinar a instauração de processos para a apuração de prática contrária ao código de
pWLFDRXGHFRQGXWDGRyUJmRRXHQWLGDGHEHPFRPRDVGLOLJrQFLDVHFRQYRFDo}HV
III - designar relator para os processos;
IV - RULHQWDURVWUDEDOKRVGD&RPLVVmRGHeWLFDRUGHQDURVGHEDWHVHFRQFOXLUDVGHOLEHUDo}HV
V - tomar os votos, proferindo voto de qualidade, e proclamar os resultados; e
VI - GHOHJDUFRPSHWrQFLDVSDUDWDUHIDVHVSHFt¿FDVDRVGHPDLVLQWHJUDQWHVGD&RPLVVmR
de Ética.
Parágrafo único. O voto de qualidade de que trata o inciso V somente será adotado em caso
de desempate.
Art. 9o Compete aos membros da Comissão de Ética:
I - examinar matérias, emitindo parecer e voto;
II - pedir vista de matéria em deliberação;
III - fazer relatórios; e
IV - VROLFLWDULQIRUPDo}HVDUHVSHLWRGHPDWpULDVVREH[DPHGD&RPLVVmRGHeWLFD
Art. 10. Compete ao Secretário-Executivo:
I - RUJDQL]DUDDJHQGDHDSDXWDGDVUHXQL}HV
II - SURFHGHUDRUHJLVWURGDVUHXQL}HVHjHODERUDomRGHVXDVDWDV
III - instruir as matérias submetidas à deliberação da Comissão de Ética;
IV - desenvolver ou supervisionar a elaboração de estudos e subsídios ao processo de tomada de decisão da Comissão de Ética;
V - coordenar o trabalho da Secretaria-Executiva, bem como dos representantes locais;
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VI - fornecer apoio técnico e administrativo à Comissão de Ética;
VII - executar e dar publicidade aos atos de competência da Secretaria- Executiva;
VIII - FRRUGHQDU R GHVHQYROYLPHQWR GH Do}HV REMHWLYDQGR D GLVVHPLQDomR FDSDFLWDomR H
treinamento sobre ética no órgão ou entidade; e
IX - executar outras atividades determinadas pela Comissão de Ética.
§ 1o Compete aos demais integrantes da Secretaria-Executiva fornecer o suporte adminisWUDWLYRQHFHVViULRDRGHVHQYROYLPHQWRRXH[HUFtFLRGHVXDVIXQo}HV
§ 2o Aos representantes locais compete contribuir com as atividades de educação e de
comunicação.
CAPÍTULO V
DOS MANDATOS
Art. 11. Os membros da Comissão de Ética cumprirão mandatos, não coincidentes, de três
anos, permitida uma única recondução.
§ 1o Os mandatos dos primeiros membros e dos respectivos suplentes serão de um, dois e
três anos, estabelecidos em portaria designatória.
§ 2o Poderá ser reconduzido uma única vez ao cargo de membro da Comissão de ética o
servidor público que for designado para cumprir o mandato complementar, caso o mesmo
tenha se iniciado antes do transcurso da metade do período estabelecido no mandato originário.
§ 3o Na hipótese de o mandato complementar ser exercido após o transcurso da metade do
período estabelecido no mandato originário, o membro da Comissão de Ética que o exercer
poderá ser conduzido imediatamente ao posterior mandato regular de 3 (três) anos, permitindo-lhe uma única recondução ao mandado regular.
CAPÍTULO VI
DAS NORMAS GERAIS DO PROCEDIMENTO
$UW$VIDVHVSURFHVVXDLVQRkPELWRGDV&RPLVV}HVGHeWLFDVHUmRDVVHJXLQWHV
I - Procedimento Preliminar, compreendendo:
a) juízo de admissibilidade;
b) instauração;
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c) provas documentais e, excepcionalmente, manifestação do investigado e realização de
diligências urgentes e necessárias;
d) relatório;
e) proposta de ACPP;
f) decisão preliminar determinando o arquivamento ou a conversão em Processo de
Apuração Ética;
II - Processo de Apuração Ética, subdividindo-se em:
a) instauração;
b) instrução complementar, compreendendo:
1. a realização de diligências;
2. a manifestação do investigado; e
3. a produção de provas;
c) relatório; e
d) deliberação e decisão, que declarará improcedência, conterá sanção, recomendação a ser
aplicada ou proposta de ACPP.
Art. 13. A apuração de infração ética será formalizada por procedimento preliminar, que
deverá observar as regras de autuação, compreendendo numeração, rubrica da paginação,
juntada de documentos em ordem cronológica e demais atos de expediente administrativo.
$UW$WpDFRQFOXVmR¿QDOWRGRVRVH[SHGLHQWHVGHDSXUDomRGHLQIUDomRpWLFDWHUmRDFKDQcela de “reservado”, nos termos do Decreto no 4.553, de 27 de dezembro 2002, após, estarão
acessíveis aos interessados conforme disposto na Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
Art. 15. Ao denunciado é assegurado o direito de conhecer o teor da acusação e ter vista dos
autos no recinto da Comissão de Ética, bem como de obter cópias de documentos.
Parágrafo único. As cópias deverão ser solicitadas formalmente à Comissão de Ética.
$UW$V&RPLVV}HVGHeWLFDVHPSUHTXHFRQVWDWDUHPDSRVVtYHORFRUUrQFLDGHLOtFLWRV
penais, civis, de improbidade administrativa ou de infração disciplinar, encaminhará cópia
dos autos às autoridades competentes para apuração de tais fatos, sem prejuízo da adoção
das demais medidas de sua competência.
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$UW $ GHFLVmR ¿QDO VREUH LQYHVWLJDomR GH FRQGXWD pWLFD TXH UHVXOWDU HP VDQomR HP
UHFRPHQGDomRRXHP$FRUGRGH&RQGXWD3HVVRDOH3UR¿VVLRQDOVHUiUHVXPLGDHSXEOLFDGD
em ementa, com a omissão dos nomes dos envolvidos e de quaisquer outros dados que
SHUPLWDPDLGHQWL¿FDomR
3DUiJUDIR~QLFR$GHFLVmR¿QDOFRQWHQGRQRPHHLGHQWL¿FDomRGRDJHQWHS~EOLFRGHYHUi
VHUUHPHWLGDj&RPLVVmRGHeWLFD3~EOLFDSDUDIRUPDomRGHEDQFRGHGDGRVGHVDQo}HVSDUD
¿QVGHFRQVXOWDSHORVyUJmRVRXHQWLGDGHVGDDGPLQLVWUDomRS~EOLFDIHGHUDOHPFDVRVGH
QRPHDomRSDUDFDUJRHPFRPLVVmRRXGHDOWDUHOHYkQFLDS~EOLFD
Art. 18. Os setores competentes do órgão ou entidade darão tratamento prioritário às soliciWDo}HVGHGRFXPHQWRVHLQIRUPDo}HVQHFHVViULDVjLQVWUXomRGRVSURFHGLPHQWRVGHLQYHVWLgação instaurados pela Comissão de Ética, conforme determina o Decreto no 6.029, de 2007.
§ 1o$LQREVHUYkQFLDGDSULRULGDGHGHWHUPLQDGDQHVWHDUWLJRLPSOLFDUiDUHVSRQVDELOLGDGH
de quem lhe der causa.
§ 2o1RkPELWRGRyUJmRRXGDHQWLGDGHHHPUHODomRDRVUHVSHFWLYRVDJHQWHVS~EOLFRVD
Comissão de Ética terá acesso a todos os documentos necessários aos trabalhos, dando
WUDWDPHQWRHVSHFt¿FRjTXHOHVSURWHJLGRVSRUVLJLOROHJDO
CAPÍTULO VII
DO RITO PROCESSUAL
Art. 19. Qualquer cidadão, agente público, pessoa jurídica de direito privado, associação
ou entidade de classe poderá provocar a atuação da Comissão de Ética, visando a apuração
de transgressão ética imputada ao agente público ou ocorrida em setores competentes do
órgão ou entidade federal.
Parágrafo único. Entende-se por agente público todo aquele que por força de lei, contrato
ou qualquer ato jurídico, preste serviços de natureza permanente, temporária, excepcional
RXHYHQWXDODLQGDTXHVHPUHWULEXLomR¿QDQFHLUDDyUJmRRXHQWLGDGHGD$GPLQLVWUDomR
Pública Federal direta e indireta.
$UW23URFHGLPHQWR3UHOLPLQDUSDUDDSXUDomRGHFRQGXWDTXHHPWHVHFRQ¿JXUHLQIUDção ao padrão ético será instaurado pela Comissão de Ética, de ofício ou mediante representação ou denúncia formulada por quaisquer das pessoas mencionadas no caput do art. 19.
§ 1o A instauração, de ofício, de expediente de investigação deve ser fundamentada pelos
integrantes da Comissão de Ética e apoiada em notícia pública de conduta ou em indícios
capazes de lhe dar sustentação.
§ 2o6HKRXYHULQGtFLRVGHTXHDFRQGXWDFRQ¿JXUHDXPVyWHPSRIDOWDpWLFDHLQIUDomRGH
outra natureza, inclusive disciplinar, a cópia dos autos deverá ser encaminhada imediatamente ao órgão competente.
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§ 3o Na hipótese prevista no § 2oRGHQXQFLDGRGHYHUiVHUQRWL¿FDGRVREUHDUHPHVVDGR
expediente ao órgão competente.
§ 4o Havendo dúvida quanto ao enquadramento da conduta, se desvio ético, infração disciplinar, ato de improbidade, crime de responsabilidade ou infração de natureza diversa,
a Comissão de Ética, em caráter excepcional, poderá solicitar parecer reservado junto à
unidade responsável pelo assessoramento jurídico do órgão ou da entidade.
Art. 21. A representação, a denúncia ou qualquer outra demanda deve conter os seguintes
requisitos:
I - descrição da conduta;
II - indicação da autoria, caso seja possível; e
III - apresentação dos elementos de prova ou indicação de onde podem ser encontrados.
3DUiJUDIR~QLFR4XDQGRRDXWRUGDGHPDQGDQmRVHLGHQWL¿FDUD&RPLVVmRGHeWLFDSRGHUi
DFROKHURVIDWRVQDUUDGRVSDUD¿QVGHLQVWDXUDomRGHRItFLRGHSURFHGLPHQWRLQYHVWLJDWyULRGHVGHTXHFRQWHQKDLQGtFLRVVX¿FLHQWHVGDRFRUUrQFLDGDLQIUDomRRXHPFDVRFRQWUiULR
determinar o arquivamento sumário.
Art. 22. A representação, denúncia ou qualquer outra demanda será dirigida à Comissão de
Ética, podendo ser protocolada diretamente na sede da Comissão ou encaminhadas pela via
postal, correio eletrônico ou fax.
§ 1o$&RPLVVmRGHeWLFDH[SHGLUiFRPXQLFDomRR¿FLDOGLYXOJDQGRRVHQGHUHoRVItVLFRH
eletrônico para atendimento e apresentação de demandas.
§ 2o Caso a pessoa interessada em denunciar ou representar compareça perante a Comissão
GHeWLFDHVWDSRGHUiUHGX]LUDWHUPRDVGHFODUDo}HVHFROKHUDDVVLQDWXUDGRGHQXQFLDQWH
bem como receber eventuais provas.
§ 3o Será assegurada ao denunciante a comprovação do recebimento da denúncia ou representação por ele encaminhada.
Art. 23. Oferecida a representação ou denúncia, a Comissão de Ética deliberará sobre sua
DGPLVVLELOLGDGHYHUL¿FDQGRRFXPSULPHQWRGRVUHTXLVLWRVSUHYLVWRVQRVLQFLVRVGRDUW
§ 1o$&RPLVVmRGHeWLFDSRGHUiGHWHUPLQDUDFROKHLWDGHLQIRUPDo}HVFRPSOHPHQWDUHVRX
de outros elementos de prova que julgar necessários.
§ 2o A Comissão de Ética, mediante decisão fundamentada, arquivará representação ou
GHQ~QFLDPDQLIHVWDPHQWHLPSURFHGHQWHFLHQWL¿FDQGRRGHQXQFLDQWH
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§ 3o É facultado ao denunciado a interposição de pedido de reconsideração dirigido à própria Comissão de Ética, no prazo de dez dias, contados da ciência da decisão, com a competente fundamentação.
§ 4o A juízo da Comissão de Ética e mediante consentimento do denunciado, poderá ser
ODYUDGR$FRUGRGH&RQGXWD3HVVRDOH3UR¿VVLRQDO
§ 5o/DYUDGRR$FRUGRGH&RQGXWD3HVVRDOH3UR¿VVLRQDOR3URFHGLPHQWR3UHOLPLQDUVHUi
sobrestado, por até dois anos, a critério da Comissão de Ética, conforme o caso.
§ 6o6HDWpR¿QDOGRSUD]RGHVREUHVWDPHQWRR$FRUGRGH&RQGXWD3HVVRDOH3UR¿VVLRQDO
for cumprido, será determinado o arquivamento do feito.
§ 7o6HR$FRUGRGH&RQGXWD3HVVRDOH3UR¿VVLRQDOIRUGHVFXPSULGRD&RPLVVmRGH
Ética dará seguimento ao feito, convertendo o Procedimento Preliminar em Processo
de Apuração Ética.
§ 8o1mRVHUiREMHWRGH$FRUGRGH&RQGXWD3HVVRDOH3UR¿VVLRQDORGHVFXPSULPHQWRDR
disposto no inciso XV do Anexo ao Decreto no 1.171, de 1994.
$UW $R ¿QDO GR 3URFHGLPHQWR 3UHOLPLQDU VHUi SURIHULGD GHFLVmR SHOD &RPLVVmR GH
Ética do órgão ou entidade determinando o arquivamento ou sua conversão em Processo
de Apuração Ética.
$UW  ,QVWDXUDGR R 3URFHVVR GH $SXUDomR eWLFD D &RPLVVmR GH eWLFD QRWL¿FDUi R
investigado para, no prazo de dez dias, apresentar defesa prévia, por escrito, listando
eventuais testemunhas, até o número de quatro, e apresentando ou indicando as provas
que pretende produzir.
Parágrafo único. O prazo previsto neste artigo poderá ser prorrogado por igual período, a
MXt]RGD&RPLVVmRGHeWLFDPHGLDQWHUHTXHULPHQWRMXVWL¿FDGRGRLQYHVWLJDGR
$UW2SHGLGRGHLQTXLULomRGHWHVWHPXQKDVGHYHUiVHUMXVWL¿FDGR
§ 1o Será indeferido o pedido de inquirição, quando:
I - formulado em desacordo com este artigo;
II - RIDWRMiHVWLYHUVX¿FLHQWHPHQWHSURYDGRSRUGRFXPHQWRRXFRQ¿VVmRGRLQYHVWLJDGR
ou quaisquer outros meios de prova compatíveis com o rito descrito nesta Resolução; ou
III - o fato não possa ser provado por testemunha.
§ 2o As testemunhas poderão ser substituídas desde que o investigado formalize pedido à
Comissão de Ética em tempo hábil e em momento anterior à audiência de inquirição.
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$UW2SHGLGRGHSURYDSHULFLDOGHYHUiVHUMXVWL¿FDGRVHQGROtFLWRj&RPLVVmRGHeWLFD
indeferi-lo nas seguintes hipóteses:
I - a comprovação do fato não depender de conhecimento especial de perito; ou
II - revelar-se meramente protelatório ou de nenhum interesse para o esclarecimento do fato.
Art. 28. Na hipótese de o investigado não requerer a produção de outras provas, além dos
documentos apresentados com a defesa prévia, a Comissão de Ética, salvo se entender
necessária a inquirição de testemunhas, a realização de diligências ou de exame pericial,
elaborará o relatório.
3DUiJUDIR~QLFR1DKLSyWHVHGHRLQYHVWLJDGRFRPSURYDGDPHQWHQRWL¿FDGRRXFLWDGRSRU
edital público, não se apresentar, nem enviar procurador legalmente constituído para exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa, a Comissão de Ética designará um defensor
dativo preferencialmente escolhido dentre os servidores do quadro permanente para acompanhar o processo, sendo-lhe vedada conduta contrária aos interesses do investigado.
$UW&RQFOXtGDDLQVWUXomRSURFHVVXDOHHODERUDGRRUHODWyULRRLQYHVWLJDGRVHUiQRWL¿FDGRSDUDDSUHVHQWDUDVDOHJDo}HV¿QDLVQRSUD]RGHGH]GLDV
$UW$SUHVHQWDGDVRXQmRDVDOHJDo}HV¿QDLVD&RPLVVmRGHeWLFDSURIHULUiGHFLVmR
§ 1o Se a conclusão for pela culpabilidade do investigado, a Comissão de Ética poderá
aplicar a penalidade de censura ética prevista no Decreto no 1.171, de 1994, e, cumulativaPHQWHID]HUUHFRPHQGDo}HVEHPFRPRODYUDUR$FRUGRGH&RQGXWD3HVVRDOH3UR¿VVLRQDO
sem prejuízo de outras medidas a seu cargo.
§ 2o&DVRR$FRUGRGH&RQGXWD3HVVRDOH3UR¿VVLRQDOVHMDGHVFXPSULGRD&RPLVVmRGH
Ética dará seguimento ao Processo de Apuração Ética.
§ 3o É facultada ao investigado pedir a reconsideração acompanhada de fundamentação à
própria Comissão de Ética, no prazo de dez dias, contado da ciência da respectiva decisão.
$UW&ySLDGDGHFLVmRGH¿QLWLYDTXHUHVXOWDUHPSHQDOLGDGHDGHWHQWRUGHFDUJRHIHWLYR
ou de emprego permanente na Administração Pública, bem como a ocupante de cargo em
FRPLVVmRRXIXQomRGHFRQ¿DQoDVHUiHQFDPLQKDGDjXQLGDGHGHJHVWmRGHSHVVRDOSDUD
FRQVWDUGRVDVVHQWDPHQWRVGRDJHQWHS~EOLFRSDUD¿QVH[FOXVLYDPHQWHpWLFRV
§ 1o O registro referido neste artigo será cancelado após o decurso do prazo de três anos
GHHIHWLYRH[HUFtFLRFRQWDGRVGDGDWDHPTXHDGHFLVmRVHWRUQRXGH¿QLWLYDGHVGHTXHR
servidor, nesse período, não tenha praticado nova infração ética.
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§ 2o Em se tratando de prestador de serviços sem vínculo direto ou formal com o órgão ou
HQWLGDGHDFySLDGDGHFLVmRGH¿QLWLYDGHYHUiVHUUHPHWLGDDRGLULJHQWHPi[LPRDTXHP
competirá a adoção das providências cabíveis.
§ 3o Em relação aos agentes públicos listados no § 2o, a Comissão de Ética expedirá decisão
GH¿QLWLYDHOHQFDQGRDVFRQGXWDVLQIUDFLRQDLVH[LPLQGRVHGHDSOLFDURXGHSURSRUSHQDOLGDGHVUHFRPHQGDo}HVRX$FRUGRGH&RQGXWD3HVVRDOH3UR¿VVLRQDO
CAPÍTULO VIII
DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES DOS INTEGRANTES DA COMISSÃO
Art. 32. São princípios fundamentais no trabalho desenvolvido pelos membros da Comissão de Ética:
I - preservar a honra e a imagem da pessoa investigada;
II - proteger a identidade do denunciante;
III - atuar de forma independente e imparcial;
IV - FRPSDUHFHUjVUHXQL}HVGD&RPLVVmRGHeWLFDMXVWL¿FDQGRDRSUHVLGHQWHGD&RPLVVmR
por escrito, eventuais ausências e afastamentos;
V - em eventual ausência ou afastamento, instruir o substituto sobre os trabalhos em curso;
VI - declarar aos demais membros o impedimento ou a suspeição nos trabalhos da Comissão
de Ética; e
VII - H[LPLUVHGHDWXDUHPSURFHGLPHQWRQRTXDOWHQKDVLGRLGHQWL¿FDGRVHXLPSHGLPHQWR
ou suspeição.
Art. 33. Dá-se o impedimento do membro da Comissão de Ética quando:
I - tenha interesse direto ou indireto no feito;
II - tenha participado ou venha a participar, em outro processo administrativo ou judicial,
como perito, testemunha ou representante legal do denunciante, denunciado ou investigado,
ou de seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes até o terceiro grau;
III - esteja litigando judicial ou administrativamente com o denunciante, denunciado ou investigado, ou com os respectivos cônjuges, companheiros ou parentes até o terceiro grau; ou
IV - for seu cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau o denunciante, denunciado
ou investigado.
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Art. 34. Ocorre a suspeição do membro quando:
I - for amigo íntimo ou notório desafeto do denunciante, denunciado ou investigado, ou de
seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes até o terceiro grau; ou
II - for credor ou devedor do denunciante, denunciado ou investigado, ou de seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes até o terceiro grau.
CAPÍTULO IX
DISPOSIÇÕES FINAIS
$UW$VVLWXDo}HVRPLVVDVVHUmRUHVROYLGDVSRUGHOLEHUDomRGD&RPLVVmRGHeWLFDGH
DFRUGR FRP R SUHYLVWR QR &yGLJR GH eWLFD SUySULR QR &yGLJR GH eWLFD 3UR¿VVLRQDO GR
Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, no
Código de Conduta da Alta Administração Federal, bem como em outros atos normativos
pertinentes.
Art. 36. O Regimento Interno de cada Comissão de Ética poderá estabelecer normas complementares a esta Resolução.
$UW)LFDHVWDEHOHFLGRRSUD]RGHVHLVPHVHVSDUDTXHDV&RPLVV}HVGHeWLFDGRVyUJmRV
e entidades do Poder Executivo Federal possam se adequar ao disposto nesta Resolução.
Parágrafo único. O prazo previsto neste artigo poderá ser prorrogado, mediante envio de
MXVWL¿FDWLYDVQRVWULQWDGLDVTXHDQWHFHGHPRWHUPR¿QDOSDUDDSUHFLDomRHDXWRUL]DomRGD
Comissão de Ética Pública.
Art. 38. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ PAULO SEPÚLVEDA PERTENCE
Presidente da Comissão de Ética Pública
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Perguntas e Respostas
I. Presentes e Brindes
1. Qual é a regra geral do Código de Conduta sobre presentes?
É proibida a aceitação de presente dado por pessoa, empresa ou entidade que tenha interesse
em decisão da autoridade ou do órgão a que esta pertença.
2. Quando se considera que um presente foi oferecido em razão do cargo da autoridade?
Considera-se que o presente foi dado em função do cargo sempre que o ofertante:
a) estiver sujeito à jurisdição regulatória do órgão a que pertença a autoridade;
b) WHQKD LQWHUHVVH SHVVRDO SUR¿VVLRQDO RX HPSUHVDULDO HP GHFLVmR TXH SRVVD VHU WRPDGD
pela autoridade em razão do cargo;
c) mantenha relação comercial com o órgão a que pertença a autoridade; e
d) represente interesse de terceiro, como procurador ou preposto, de pessoa, empresas ou
entidade compreendida nas hipóteses anteriores.
3. Em que casos a aceitação de presente é permitida?
A aceitação de presente é permitida em duas hipóteses:
a) de parente ou amigo, desde que o seu custo tenha sido arcado por ele próprio e não por
terceiro que tenha interesse em decisão da autoridade ou do órgão a que ela pertence; e
b) GHDXWRULGDGHHVWUDQJHLUDQRVFDVRVSURWRFRODUHVRXHPUD]mRGRH[HUFtFLRGHIXQo}HV
diplomáticas.
4. Em que casos a recusa do presente pode ser substituída por sua doação?
Às vezes, a devolução do presente não pode ser imediata, ou porque a autoridade não o
recebeu pessoalmente, ou até porque pode causar constrangimento recusá-lo de imediato.
Se a devolução posterior implicar despesa para a autoridade, ela poderá, alternativamente,
doá-lo na forma prevista na Resolução CEP no 3.
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5. A quem o presente pode ser doado?
$GRDomRSRGHVHUIHLWDDHQWLGDGHGHFDUiWHUDVVLVWHQFLDORX¿ODQWUySLFRUHFRQKHFLGDFRPR
de utilidade pública.
Se o presente for um bem não perecível (ex.: relógio, eletrodoméstico etc.), a entidade deverá comprometer-se, por escrito, a aplicá-lo, ou o seu produto, em suas atividades; os bens
perecíveis (alimentos, por exemplo) serão consumidos pela própria entidade.
Se for um bem de valor histórico, cultural ou artístico, deverá ser transferido ao Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) para que este lhe dê o destino adequado.
6. Que cuidado deve ser tomado para que a doação de presente se processe de forma clara?
$GRDomRGHYHVHUUHJLVWUDGDQDDJHQGDGHWUDEDOKRGDDXWRULGDGHRXHPUHJLVWURHVSHFt¿FR
TXHWRUQHSRVVtYHORVHXFRQWUROHIXWXUR$OpPGLVVRQRFDVRGHGRDo}HVDHQWLGDGHGHFDUiWHUDVVLVWHQFLDORX¿ODQWUySLFRHVWDGHYHVHFRPSURPHWHUSRUHVFULWRDDSOLFDUREHPRX
o seu produto, em suas atividades institucionais.
7. O que caracteriza um brinde cuja aceitação é permitida?
Brinde é a lembrança distribuída a título de cortesia, propaganda, divulgação habitual ou
por ocasião de eventos ou datas comemorativas de caráter histórico ou cultural.
O brinde não pode ter valor superior a R$ 100,00. Além disso, sua distribuição deve ser
generalizada, ou seja, não se destinar exclusivamente a uma determinada autoridade.
Finalmente, não pode ser aceito brinde distribuído por uma mesma pessoa, empresa ou
entidade a intervalos menores do que 12 meses.
8. O que fazer com brinde de valor superior a R$ 100,00?
Brinde de valor superior a R$ 100,00 será tratado como presente.
Em caso de dúvida quanto ao valor do brinde, a autoridade poderá solicitar a sua avaliação
junto ao comércio. Ou, se preferir, dar-lhe logo o tratamento de presente.
9. Aceitação de upgrade GHFODVVHHPYLDJHPDpUHDFRPRFRUWHVLDFRQ¿JXUDWUDQVgressão ao Código de Conduta?
O Código de Conduta da Alta Administração Federal veda o recebimento de presentes (art.
9o) e de favores de particulares que permitam situação que possa gerar dúvida sobre a sua
probidade ou honorabilidade (art. 7o).
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$VVLPFRQ¿JXUDWUDQVJUHVVmRDR&yGLJRGH&RQGXWDDDFHLWDomRGHupgrade por autoriGDGHHVWHMDHODHPPLVVmRR¿FLDORXSDUWLFXODUH[WHQVtYHOHVVDYHGDomRDVHXVIDPLOLDUHV
Tal vedação não se aplica quando a acomodação da autoridade, ou de seus familiares, em
classe superior, resultar de problema técnico, como o excesso de passageiros na classe de
origem, nem quanto o upgrade resultar de programa de milhagem, que seja de participação
aberta e cujas regras sejam comuns a todos os participantes.
EXEMPLOS PRÁTICOS
10. Diretor de empresa pública recebe da companhia Y, que lhe presta serviços de segurança, um aparelho de TV para ser sorteado entre os funcionários. Pode o presente
ser aceito se os diretores da empresa pública, abrangidos pelo Código de Conduta, não
participarem do sorteio?
Não. O principal objetivo do Código de Conduta é estabelecer um novo padrão de relacioQDPHQWRHQWUHRVHWRUS~EOLFRHRVHWRUSULYDGRGHPRGRDTXHVHSURPRYDDFRQ¿DQoDGD
VRFLHGDGHQDPRWLYDomRpWLFDTXHFHUFDDVGHFLV}HVJRYHUQDPHQWDLV$OpPGLVVRRPHFDnismo do sorteio, se generalizado, poderá constituir forma indesejável de evitar a aplicação
da norma que veda a aceitação de presente.
 (PSUHVD GLVWULEXLGRUD GH ¿OPHV SURPRYH UHJXODUPHQWH VHVV}HV GH FLQHPD SDUD
RODQoDPHQWRGH¿OPHVQRYRV&RQYLGDSDUDRHYHQWRGLYHUVDVDXWRULGDGHVS~EOLFDV
especialmente da área de cultura. O convite pode ser aceito?
Trata-se de convite para um típico evento promocional regular de empresa privada, cujo
valor intrínseco é, por certo, inferior a R$ 100,00. Tem, portanto, as características de um
brinde e pode ser aceito.
12. Secretário de Ministério recebeu pelo correio um produto recém-lançado pelo fabricante. Trata-se de uma promoção de caráter geral. Produtos similares importados
custam menos de R$ 100,00 e a expectativa é de que o produto nacional venha a custar
menos ainda que os importados. Ele pode receber?
Sim. O produto cumpre todas as características de brinde. Não poderia apenas se essa empresa já houvesse destinado à mesma autoridade outro brinde nos últimos 12 meses.
13. Empresa privada, por ocasião do seu aniversário de fundação, editou livro com
UHSURGXo}HV GH REUDV GH DUWH FXMR YDORU HVWLPDGR QR PHUFDGR OLYUHLUR p LQIHULRU D
R$ 100,00. Pretende distribuí-los entre seus clientes, inclusive dirigentes de entidades
públicas. Pode autoridade submetida ao Código de Conduta aceitar o livro?
Sim. O livro preenche as características de brinde. Como no caso anterior, só não poderia ser aceito se a empresa houvesse destinado à mesma autoridade outro brinde nos
últimos doze meses.
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3RURFDVLmRGDVIHVWDVGH¿QDOGHDQRDDXWRULGDGHUHFHEHXFROHWkQHDGHPDWHrial de promoção de determinada empresa, todos gravados com seu logotipo, a saber:
agenda, relógio, canetas de três tipos diferentes e valise para pequenas viagens. Ele
pode aceitar?
Não, caso o valor do conjunto dos bens supere R$ 100,00. Sim, caso esse valor seja inferior
a R$ 100,00 e não tenha havido recebimento de outro brinde nos 12 meses anteriores.
$XWRULGDGHUHFHEHXXPSUHVHQWHSHORFRUUHLR6XS}HTXHRUHIHULGRSUHVHQWHWHQKD
algum valor artístico. O que fazer?
Caracterizada a impossibilidade de devolução sem que a autoridade tenha que incorrer em
custos pessoais de remessa, deve o presente ser encaminhado para o Iphan, acompanhada
de expediente da autoridade dirigido ao seu presidente. O Iphan procederá ao seu exame,
FRQ¿UPDUiRXQmRRYDORUDUWtVWLFRHGDUiDGHVWLQDomROHJDOFDEtYHO
É bom lembrar que a autoridade deverá manter o registro dos presentes destinados ao Iphan,
EHPFRPRDTXHOHVGRDGRVDLQVWLWXLo}HVEHQH¿FHQWHVSDUD¿QVGHHYHQWXDOFRQWUROH
16. Pode autoridade aceitar convites para assistir a shows artísticos ou evento esportivo sem ônus?
A autoridade pode aceitar convite para show, evento esportivo ou simular:
a) por razão institucional, quando o exercício da função pública recomendar sua presença; e
b) quando se tratar de convite cujo custo esteja dentro do limite de R$ 100,00, estabelecido
no art. 2o, parágrafo único, inciso II, do Código de Conduta da Alta Administração Federal.
Nesses casos, deve a autoridade assegurar transparência, o que pode ser feito por meio de
UHJLVWURGDSDUWLFLSDomRHVXDVFRQGLo}HVHPDJHQGDGHFRPSURPLVVRVGHDFHVVRS~EOLFR
II. Seminários e Outros Eventos
1. Qual a regra geral que disciplina a participação de autoridades vinculadas ao Código de Conduta da Alta Administração Federal em seminários e eventos similares?
A participação em seminários ou eventos semelhantes pode se dar por interesse institucional da entidade pública ou por interesse particular da autoridade. Quando se tratar de
participação por interesse institucional, regra geral, caberá à própria entidade pública a
cobertura dos respectivos custos. A participação por interesse particular da autoridade pode
VHUFXVWHDGDSHORSDWURFLQDGRUGRHYHQWRGHVGHTXHQmRKDMDFRQÀLWRGHLQWHUHVVHFRPR
exercício da função pública e não se trate de empresa ou entidade submetida à jurisdição
da autoridade interessada.
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2. Em que casos a participação em seminário ou evento similar por interesse institucional pode ter seu custo coberto por terceiro?
A regra geral é que a participação por interesse institucional terá seus custos a cargo da
própria entidade pública.
Excepcionalmente, a autoridade poderá aceitar descontos nos custos de transporte, estada
ou taxa de inscrição, desde que não se trate de benefício pessoal exclusivo. Os custos da
participação também poderão ser cobertos por organismo internacional do qual o Brasil
IDoD SDUWH JRYHUQR HVWUDQJHLUR H VXDV LQVWLWXLo}HV H LQVWLWXLomR DFDGrPLFD FLHQWt¿FD RX
cultural.
O custeio das despesas de participação por entidade ou associação de classe só é permitido
quando ela não esteja sob a jurisdição regulatória do órgão a que pertença a autoridade, nem
SRVVDVHUEHQH¿FLiULDGHGHFLVmRGDTXDOHODSDUWLFLSHDUHIHULGDDXWRULGDGHVHMDLQGLYLGXDOmente, seja em caráter coletivo.
3. Nos casos em que a participação for por interesse particular, que cuidados a autoridade abrangida pelo Código de Conduta deve tomar?
Naturalmente, a participação não pode se efetuar em prejuízo de qualquer espécie ao desempenho da função pública. A cobertura das despesas de participação e a eventual remuneração deverão ser tornadas públicas, e o seu patrocinador não pode ter interesse em decisão
que possa ser tomada pela autoridade, seja individualmente, seja em caráter coletivo.
4. Como tornar pública a cobertura de custos ou eventual remuneração por participação em seminário ou evento similar no interesse particular da autoridade?
$DXWRULGDGHSRGHUiPDQWHUUHJLVWURHVSHFt¿FRRXID]HUFRQVWDUGHVXDDJHQGDGHWUDEDOKR
(PTXDOTXHUGRVFDVRVRUHJLVWURGHYHUi¿FDUGLVSRQtYHOSDUDFRQVXOWDSRUTXDOTXHULQWHressado. Uma solução prática recomendada é torná-lo disponível para consulta na página da
,QWHUQHWGDLQVWLWXLomRS~EOLFDRQGHDDXWRULGDGHH[HUFHVXDVIXQo}HV
5. Quem decide se uma participação é de caráter institucional ou particular?
Essa decisão é ato de gestão que cabe à direção da entidade pública.
6. Qual o tratamento que deve ser dispensado a convites para participação em eventos
de confraternização social ou de lazer?
Não há vedação para que a autoridade participe de eventos de confraternização social, em
UD]mRGHUHODo}HVGHDPL]DGHRXSDUHQWHVFR2LPSRUWDQWHpTXHDSDUWLFLSDomRRXRSUySULR
HYHQWRQmRVHMDP¿QDQFLDGRVSRUHQWLGDGHFRPLQWHUHVVHHPGHFLVmRGDVXDDOoDGDVHMD
individual ou coletivamente.
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7. A participação em evento, no interesse institucional, para proferir palestra, pode ser
remunerada pelo promotor?
Não. Tendo em vista o disposto no parágrafo único do art. 7o do Código de Conduta da
Alta Administração Federal, e na Resolução CEP no 02, de 24 de outubro de 2000, nas parWLFLSDo}HVHPHYHQWRVQRLQWHUHVVHLQVWLWXFLRQDODVDXWRULGDGHVGHYHPH[LPLUVHGHDFHLWDU
qualquer tipo de remuneração por palestra.
8. É possível a autoridade vinculada ao Código de Conduta aceitar convite para assistir ou participar de festejos por ocasião do Carnaval?
Não. Se o convite partir de empresa privada, com ou sem a cobertura de transporte e estada.
Sim, caso o convite tenha origem em entidade pública estadual ou municipal. NaturalmenWHQmRKiUHVWULo}HVDTXHDDXWRULGDGHSDUWLFLSHGRVIHVWHMRVGR&DUQDYDOGHVGHTXHSRU
sua própria conta.
9. Fornecedor de serviços de desenvolvimento de aplicativos para computadores realiza evento anual em que promove o debate sobre temas relevantes em matéria de
tecnologia da informação. Convida, com todas as despesas de participação pagas, seus
principais clientes, entre os quais algumas entidades públicas. É possível à autoridade
aceitar o convite?
A participação somente pode se efetivar no interesse institucional da entidade pública, jamais por interesse particular, uma vez que o promotor do evento tem interesse em decisão
sua, de forma individual ou colegiada. Sendo de interesse institucional, a cobertura dos
FXVWRVGHSDUWLFLSDomRGHYH¿FDUSRUFRQWDGDHQWLGDGHS~EOLFDDQmRVHUTXHQRFRQWUDWR
de prestação de serviço entre a entidade pública e a empresa privada esteja expressamente
previsto que custos dessa natureza são cobertos pelo fornecedor.
)XQGDomRGHSHVTXLVDVHPiUHDGHDWXDomRSUR¿VVLRQDOGDDXWRULGDGHDFRQYLGD
para fazer palestra, com apresentação de trabalho escrito especialmente desenvolvido
SDUDDRFDVLmRSHORTXDOSURS}HSDJDU53RGHDDXWRULGDGHDFHLWDU"
Sim. A autoridade, no seu interesse particular, pode aceitar o convite e o pagamento, desde
TXHWRUQHS~EOLFDVDVFRQGLo}HV¿QDQFHLUDVSDUDHVVDSDUWLFLSDomRHRWUDEDOKRQmRFRQÀLWH
FRPRH[HUFtFLRGRFDUJRS~EOLFRQHPVHYDOKDGHLQIRUPDo}HVSULYLOHJLDGDV
11. Organismo multilateral do qual o Brasil faz parte convida a autoridade para integrar missão de análise a outro País. Essa participação não ensejará nenhuma remuneração. Pode a autoridade aceitar?
Se a participação for de interesse institucional, as despesas de transporte e estada poderão
ser custeadas por organismo multilateral. Se a participação for de interesse pessoal, não
poderá haver ônus para os cofres públicos.
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12. A autoridade é convidada para integrar missão de organismo multilateral a outro
País, com remuneração paga por esse organismo. É possível aceitar o convite sem
contrariar o Código de Conduta?
Pelo Código de Conduta, tal participação somente pode se dar em atenção a interesse pesVRDOUHVSHLWDGDDOHJLVODomRYLJHQWHGHSHVVRDO1HVVHFDVRDVFRQGLo}HV¿QDQFHLUDVGDSDUWLFLSDomRGHYHPPHUHFHUUHJLVWURVHVSHFt¿FRVSDUDHYHQWXDOFRQWUROHQmRSRGHQGRKDYHU
ônus para os cofres públicos (ver, também, resposta à pergunta no 9).
$VVRFLDomRFLYLOVHP¿QVOXFUDWLYRVUHSUHVHQWDWLYDGHLQWHUHVVHVGHVHJPHQWRGD
economia patrocina seminário técnico para o qual convida autoridade, com cobertura
GHWRGRVRVFXVWRVLQFOXVLYHYLVLWDGHWUDEDOKRDLQVWLWXLo}HVSULYDGDVQR3DtVHQRH[terior, com atuação na mesma área de interesse. É possível participar?
Sim, seja no interesse institucional, seja no interesse pessoal da autoridade. Caso a particiSDomRVHMDGHLQWHUHVVHSHVVRDOQmRGHYHPUHSUHVHQWDUFRQÀLWRFRPRH[HUFtFLRGRFDUJR
S~EOLFRHDVFRQGLo}HV¿QDQFHLUDVGDSDUWLFLSDomRGHYHPPHUHFHUUHJLVWURVSDUDHYHQWXDO
controle (ver, também, resposta à pergunta no 9).
14. Entidade, utilizando benefícios da lei de incentivo à cultura, patrocinou peça teatral, para a qual convidou autoridade. É possível aceitar o convite?
Como regra geral, é vedado o recebimento de presentes. Caracterizado como presente, o
convite não pode ser aceito. No entanto, caso o evento seja promocional, restrito à audiência de convidados, pode reunir as características de brinde passível de aceitação; para isso,
o promotor não pode ter destinado à autoridade outro brinde nos últimos 12 meses e seu
valor de mercado deve ser inferior a R$ 100,00 (ver perguntas sobre presentes e brindes).
,,,&RQÀLWRVHQWUH$XWRULGDGHV
1. Qual o tratamento dispensado às divergências entre autoridades pelo Código
de Conduta?
O Código de Conduta enuncia que divergências entre autoridades serão resolvidas internamente, mediante coordenação administrativa. Trata-se de norma programática, não competindo à Comissão promover referida coordenação, mas sim ao próprio Governo, por meio
das autoridades competentes.
2. Em que casos a Comissão de Ética deve atuar?
Constitui infração ao Código de Conduta quando a autoridade se manifestar publicamente:
a) sobre matéria que não seja de sua competência;
b) sobre a honorabilidade e o desempenho funcional de outra autoridade federal; e
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c) de forma antecipada, sobre o mérito de questão que lhe será submetida para decisão, de
forma individual ou coletiva.
EXEMPLOS ESPECÍFICOS
3. Autoridade em entrevista à imprensa é consultada sobre posicionamento que sua
iUHDGHJRYHUQRWRPDULDHPYLVWDGHVLWXDomRKLSRWpWLFD6XDUHVSRVWDFRQ¿JXUDULD
transgressão ao Código de Conduta?
1mRSRLVQmRHQYROYHULDFDVRSDUWLFXODUHHVSHFt¿FRTXHSRVVDYLUDVHUREMHWRGHGHFLVmR
da autoridade. No entanto, a autoridade deve tomar cuidado para que a situação seja efetivaPHQWHKLSRWpWLFDYDOHGL]HUQmRFRQGX]DjDQWHFLSDomRGHVROXomRGHDOJXPFDVRHVSHFt¿FR
4. Em entrevista à imprensa, autoridade é consultada sobre fato que pode lhe ser submetida para decisão futura, de conhecimento geral, que envolve prática da empresa X
UHODFLRQDGDFRPVXDSROtWLFDGHH[SDQVmR6XDUHVSRVWDSRGHFRQ¿JXUDUGHVFXPSULmento do previsto no Código de Conduta?
6LP7DOSUiWLFDFRQ¿JXUDDQWHFLSDomRGHGHFLVmRTXHOKHSRGHYLUDVHUVXEPHWLGD3RUWDQto, havendo um caso pendente de decisão, não pode a autoridade sequer manifestar-se sobre
possíveis hipóteses do seu desenlace.
$RPDQLIHVWDUVHVREUHUHVWULo}HVUHVXOWDQWHVGDSROtWLFD¿VFDOGR*RYHUQR)HGHUDO
autoridade manifesta-se de forma depreciativa em relação àqueles que têm a responsabilidade de sua coordenação. Trata-se de transgressão ao Código?
Sim, pois implica questionamento da honorabilidade ou do desempenho funcional de outra
autoridade federal, em função do exercício de suas competências, mesmo que o nome da
mesma seja omitido.
IV. Propostas de Emprego
1. Como deve proceder a autoridade que receber proposta de emprego no setor privado?
Deverá comunicar imediatamente à Comissão de Ética Pública (CEP), por escrito. A comunicação é obrigatória ainda que a proposta recebida tenha sido formulada apenas informalmente, independente de ter sido aceita ou não.
2. O que deve conter no comunicado à CEP de proposta de trabalho recebida?
$FRPXQLFDomRGHYHUiLQGLFDURWLSRRXVHWRUGHDWLYLGDGHSUR¿VVLRQDORXHPSUHVDULDOGD
pessoa física ou jurídica proponente, bem assim se esta tem interesse em decisão a ser tomada pela autoridade, na sua esfera de competência, bem como o cargo que será ocupado.
9DOHGHVWDFDUTXHRGHYHUGHFRPXQLFDUQmRDEUDQJHPHUDVVRQGDJHQVVREUHDVLQWHQo}HV
da autoridade a respeito de suas futuras atividades.
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3. Por que a obrigatoriedade de informar à CEP?
$VLQIRUPDo}HVSUHVWDGDVSHODDXWRULGDGHGHVWLQDPVHDSHUPLWLUj&(3DIHULUVHKiULVFRGH
FRQÀLWRGHLQWHUHVVHVHGH¿QLUVHQDKLSyWHVHGHDFHLWDomRGDSURSRVWDGHYHUiVHUREVHUYDdo pela autoridade o período de quarentena.
4. O que caracteriza uma proposta de trabalho ou negócio?
(VWiFDUDFWHUL]DGDXPDSURSRVWDGHWUDEDOKRTXDQGRKRXYHUH[SOLFLWDomRGHFRQGLo}HVGH
UHPXQHUDomRFDUJRVRXDWULEXLo}HV+iSURSRVWDGHQHJyFLRTXDQGRHQYROYHUGHVFULomRGR
modo de associação, percentuais de participação e tipo de atividade.
$TXHUHVWULo}HVVHVXERUGLQDDDXWRULGDGHTXHGHL[DUDIXQomRS~EOLFD"
a) +iUHVWULo}HVSHUPDQHQWHVHWHPSRUiULDV(PFDUiWHUSHUPDQHQWHQmRSRGHDDXWRULGDGH
que deixar o cargo: atuar em benefício ou nome de pessoa física ou jurídica, inclusive sindicato ou associação de classe, em processo ou negócio do qual tenha participado, em razão
do cargo; prestar consultoria a pessoa física ou jurídica, inclusive sindicato ou associação
GHFODVVHYDOHQGRVHGHLQIRUPDo}HVQmRGLYXOJDGDVSXEOLFDPHQWHDUHVSHLWRGHSURJUDPDV
ou políticas do órgão ou da entidade da Administração Pública Federal a que esteve vinculado ou com que tenha tido relacionamento direto e relevante nos seis meses anteriores ao
término do exercício da função pública.
b) Em caráter temporário, pelo prazo de quatro meses, quando a lei não dispuser de forma
diversa, não pode a autoridade: aceitar cargo de administrador ou conselheiro, ou estabeleFHUYtQFXORSUR¿VVLRQDOFRPSHVVRDItVLFDRXMXUtGLFDFRPDTXDOWHQKDPDQWLGRUHODFLRQDPHQWRR¿FLDOGLUHWRHUHOHYDQWHQRVVHLVPHVHVDQWHULRUHVjH[RQHUDomRLQWHUYLUHPEHQHfício ou em nome de pessoa física ou jurídica, junto a órgão ou entidade da Administração
3~EOLFD)HGHUDOFRPTXHWHQKDWLGRUHODFLRQDPHQWRR¿FLDOGLUHWRHUHOHYDQWHQRVVHLVPHVHV
anteriores à exoneração.
6. Diante de notícias sobre suposta reforma ministerial, autoridade recebe sondagens
H SURSRVWDV VREUH VXD GLVSRVLomR SDUD DWXDU SUR¿VVLRQDOPHQWH QR VHWRU SULYDGR 2
que fazer?
Meras sondagens, sem que se tenha concretizado nenhuma promessa ou proposta de trabalho, não necessitam ser informadas à Comissão de Ética Pública. Quanto às propostas
HVSHFt¿FDVHPWHUPRVGHIXQo}HVDGHVHPSHQKDUHUHPXQHUDomRGHYHPVHULQIRUPDGDVj
Comissão, mesmo que não aceitas e apresentadas de forma verbal.
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V. Hospedagem
0RUDUHPFDVDGHWHUFHLURVFRQ¿JXUDWUDQVJUHVVmRDR&yGLJRGH&RQGXWDGD$OWD
Administração Federal?
De acordo com o art. 7o do Código de Conduta da Alta Administração Federal, a autoridade
pública a ele submetida “não poderá receber salário ou qualquer outra remuneração de fonte
privada em desacordo com a lei, nem receber transporte, hospedagem ou quaisquer favores
de particulares de forma a permitir situação que possa gerar dúvida sobre a sua probidade
ou honorabilidade”.
Portanto, a utilização de imóvel de terceiro, de forma permanente ou eventual, subsidiado
total ou parcialmente por pessoa física ou jurídica que tenha interesse em decisão da autoriGDGHFRQWUDGL]RGLVSRVWRQRPHQFLRQDGRGLVSRVLWLYR3DUDQmRFRQ¿JXUDUWUDQVJUHVVmRDR
Código de Conduta, nesses casos o uso de imóvel de terceiro requer que seja pago aluguel
equivalente ao de mercado.
eSHUPLWLGRUHFHEHUGHVFRQWRVHRXWUDVFRQGLo}HVHVSHFLDLVGHKRWpLV"
(POLQKDFRPRTXHGLVS}HRDUWo do Código de Conduta da Alta Administração Federal,
Vy GHYHP VHU DFHLWRV GHVFRQWRV RX TXDLVTXHU RXWUDV FRQGLo}HV HVSHFLDLV RIHUHFLGDV SRU
hotéis, que sejam extensivos aos demais hóspedes, em situação contratual equivalente, ou
decorram de convênio com órgãos governamentais. Exemplo: o hotel lhe oferece um desFRQWRGH;VHYRFr¿FDUVHWHQRLWHVeDFHLWiYHOGHVGHTXHDSROtWLFDGRKRWHOVHMDDGH
conceder descontos desse tipo a hóspedes em geral que queiram passar uma semana no
hotel, na mesma época.
VI. Rendimento de Assessores
1. Contar com assessores que, além da função pública, recebam remuneração de entiGDGHSULYDGDFRQ¿JXUDWUDQVJUHVVmRDR&yGLJRGH&RQGXWD"
2 H[HUFtFLR GH DWLYLGDGH SUR¿VVLRQDO FRQFRPLWDQWH FRP R H[HUFtFLR GH TXDOTXHU IXQomR
pública é possível, nos limites estabelecidos na lei.
1mRREVWDQWHFRQ¿JXUDWUDQVJUHVVmRDR&yGLJRGH&RQGXWDQRPHDUVHUYLGRUTXHFRQFRPLtantemente com a remuneração do cargo público, continua ou passa a perceber remuneração
de pessoa ou entidade privada com interesse em decisão da autoridade ou do órgão público.
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VII. Investimentos
1. Que regra deve ser observada pela autoridade que pretende efetuar investimentos
pessoais, como investimentos de renda variável, contratos futuros, commodities e moeGDVFRP¿QVHVSHFXODWLYRV"
Em 14 de stembro de 2001, foi aprovada a alteração do inciso II do art. 5o do Código de
Conduta da Alta Administração Federal (CCAAF), pelo Presidente da República, em que
¿FRXSURLELGRRLQYHVWLPHQWRFXMRYDORURXFRWDomRSRVVDVHUDIHWDGRSRUGHFLVmRRXSROtWLFDJRYHUQDPHQWDODUHVSHLWRGDTXDODDXWRULGDGHS~EOLFDWHQKDLQIRUPDo}HVSULYLOHJLDGDV
em razão do cargo ou função.
2. O que a autoridade que tinha investimentos com essas características na data da
aprovação dessa norma (14 de setemebro de 2001) deve fazer para que evite transgressão ao Código de Conduta?
3DUDHYLWDUVLWXDomRTXHFRQ¿JXUHWUDQVJUHVVmRjQRUPDRVHUYLGRUGHYHPDQWHULQDOWHUDGDV
DVSRVLo}HVGRVVHXVLQYHVWLPHQWRVTXHVRPHQWHSRGHUmRVHUPRGL¿FDGDVFRPDXWRUL]DomR
GD&RPLVVmRGHeWLFD3~EOLFDTXHVHPDQLIHVWDUiPHGLDQWHFRQVXOWDHVSHFt¿FDHIXQGDmentada.
O mesmo procedimento deve ser seguido por pessoa que, ao ser nomeada para cargo ou
função pública, detenha investimentos com as características citadas.
3. O que deve fazer autoridade vinculada ao Código de Conduta da Alta AdministraomR)HGHUDOTXHLQWHJUHDiUHDHFRQ{PLFDGR*RYHUQRHPUHODomRDVHXVLQYHVWLPHQWRVSDUDSUHYHQLUVHGHVLWXDomRTXHVXVFLWHFRQÀLWRGHLQWHUHVVHV"
3DUDSUHYHQLUVHGHVLWXDomRTXHVXVFLWHFRQÀLWRGHLQWHUHVVHVDDXWRULGDGHTXHLQWHJUDD
iUHDHFRQ{PLFDGR*RYHUQRGHYHPDQWHULQDOWHUDGDVVXDVSRVLo}HVGHLQYHVWLPHQWRV¿QDQceiros ou em bens, cujo valor ou cotação possa ser afetado por decisão ou política governaPHQWDODUHVSHLWRGDTXDODDXWRULGDGHS~EOLFDWHQKDLQIRUPDo}HVSULYLOHJLDGDVHVXERUGLQDU
eventual movimentação à comunicação prévia fundamentada à Comissão de Ética Pública,
não alcançando resgates para gastos de rotina, nem aplicação com rendimento do trabalho
em Caderneta de Poupança, títulos do Tesouro Nacional e Fundos abertos de Renda Fixa.
$XWRULGDGHVGR%DQFR&HQWUDOHQWUHWDQWRGHYHUmRDEVWHUVHGHUHDOL]DUPRYLPHQWDo}HVHP
DSOLFDo}HVGDVGXDV~OWLPDVPRGDOLGDGHVDSDUWLUGHFLQFRGLDVDQWHVRXQRVGLDVGXUDQWHD
reunião do Comitê de Política Monetária (Copom).
4. Que modalidades de empréstimo podem ser contraídas por autoridade vinculada
ao Código de Conduta da Alta Administração Federal que integre a área econômica
GR*RYHUQR"
3DUDSUHYHQLUVLWXDomRTXHVXVFLWHFRQÀLWRGHLQWHUHVVHVDDXWRULGDGHTXHLQWHJUHDiUHD
econômica do Governo deverá abster-se de solicitar ou contrair empréstimo junto a insti156

WXLo}HV¿QDQFHLUDVVREUHDVTXDLVWHQKDGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHMXULVGLomRUHJXODPHQWDUGH
¿VFDOL]DURXUHSDVVDUUHFXUVRV¿QDQFHLURV([FOXHPVHGHVVDRULHQWDomRDSHQDVHPSUpVWLmos diretos ao consumidor, devendo, em caso de dúvida, ser a Comissão de Ética Pública
consultada previamente.
5. Pode a autoridade valer-se do conhecimento das normas existentes para criar oportunidades de negócio ou facilitar negócios para si ou para terceiros?
Sim, com ressalvas. Tratando-se de normas de domínio público, nada obsta à autoridade
valer-se de seu conhecimento na qualidade de cidadão, desde que não seja para pleitear concessão de benefício ou patrocínio de caráter discricionário sob a responsabilidade do órgão
a que serve, com o qual mantenha relacionamento institucional ou que tenha interesse em
decisão individual ou coletiva da sua alçada. Entretanto, não poderá lançar mão de norma
existente para criar oportunidade de negócio ou benefício para si ou para terceiro utilizanGRVHGHLQIRUPDomRSULYLOHJLDGDEHPFRPRGHFRQGLo}HVHUHFXUVRVTXHOKHVmRSRVWRVj
disposição em razão do cargo.
3RGHDDXWRULGDGHXWLOL]DUVHGHLQIRUPDo}HVHVWUDWpJLFDVRXGRFRQKHFLPHQWRDGquirido em função do cargo em benefício próprio ou de terceiros?
$XWLOL]DomRGHLQIRUPDo}HVHVWUDWpJLFDVGHFLUFXODomRUHVWULWDTXHQmRVHMDPGHFRQKHFLPHQWRS~EOLFRSDUD¿QVSULYDGRVFRQ¿JXUDFRQÀLWRGHLQWHUHVVHV 5HVROXomRLWHPOHWUD
d), estando, portanto, vedada.
Quanto ao conhecimento adquirido no curso do exercício do cargo, seu uso, no interesse
SUySULRRXGHWHUFHLURQmRpSHUPLWLGRQDKLSyWHVHGHFRQ¿JXUDUH[HUFtFLRGHDWLYLGDGHTXH
VXVFLWHFRQÀLWRGHLQWHUHVVHVQRVWHUPRVGD5HVROXomRQo 8, ou implicar o uso de informaomRSULYLOHJLDGDFRQVLGHUDGDVFRPRWDODTXHODVLQIRUPDo}HVjVTXDLVDDXWRULGDGHWHQKD
acesso e não sejam de conhecimento público.
VIII. Quarentena
$OJXQVGRVLWHQVGHVWHWySLFRSRGHPWHUVRIULGRDOWHUDo}HVHPUD]mRGDHQWUDGDHP
vigor da Lei no 12.813/2013.
1. O que é a quarentena?
É o período de interdição de quatro meses, contados a partir da data de exoneração, no qual
DDXWRULGDGH¿FDLPSRVVLELOLWDGDGHUHDOL]DUDWLYLGDGHLQFRPSDWtYHOFRPRFDUJRDQWHULRUmente exercido.
2. Qual o objetivo da quarentena?
$V DXWRULGDGHV S~EOLFDV WrP QDWXUDOPHQWH FRQIRUPH DV IXQo}HV TXH H[HUFHP DFHVVR D
LQIRUPDo}HVTXHQmRVmRGHFRQKHFLPHQWRS~EOLFRVHMDGHQDWXUH]DHFRQ{PLFDVRFLDORX
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política. Inserido neste contexto, há o dever geral da autoridade de, ao deixar o cargo, absWHUVHGHXVDUWDLVLQIRUPDo}HVHPVXDVDWLYLGDGHVSUR¿VVLRQDLVRXHPSUHVDULDLVFDUDFWHULzando, assim, o objetivo primordial da quarentena.
3. Quais os dispositivos que regulam a quarentena?
A matéria é tratada nos arts. 13, 14 e 15 do Código de Conduta, nos arts. 7o e 8o da Medida
Provisória no 2.225-45, de 4 de setembro de 2001, e no Decreto no 4.187, de 8 de abril de
2002, este com a redação que lhe foi dada pelo Decreto no 4.405, de 3 de outubro de 2002.
4. A quarentena é obrigatória?
6RPHQWHVHUiREULJDWyULDTXDQGRVHFRQ¿JXUDUDH[LVWrQFLDGHFRQÀLWRGHLQWHUHVVHVVHJXQdo a avaliação da CEP.
5. A quais autoridades aplica-se a quarentena?
Quando obrigatória, aplica-se às seguintes autoridades:
a) PHPEURVGR&RQVHOKRGH*RYHUQRGR&RQVHOKR0RQHWiULR1DFLRQDOGD&kPDUDGH3ROtWLFD(FRQ{PLFDHGD&kPDUDGH&RPpUFLR([WHULRUGR&RQVHOKRGH*RYHUQRGR&RPLWr
GH*HVWmRGD&kPDUDGH&RPpUFLR([WHULRUHGR&RPLWrGH3ROtWLFD0RQHWiULDGR%DQFR
Central do Brasil; e
b) GLUHWRUHVGHDJrQFLDVUHJXODGRUDVQDIRUPDGDOHJLVODomRHVSHFt¿FD 03Qo 2.216-37, de
31 de agosto de 2001).
$OpPGDTXDUHQWHQDTXHRXWUDVUHVWULo}HVGHYHPVHUREVHUYDGDVSHODVDXWRULGDGHV
sujeitas à quarentena?
a) H[HUFHU DWLYLGDGHV SUR¿VVLRQDLV LQFOXVLYH GH SUHVWDomR GH VHUYLoRV QDV TXDLV SRVVDP
VHUXWLOL]DGDVLQIRUPDo}HVGHUHSHUFXVVmRHFRQ{PLFDSURWHJLGDVSRUVLJLOROHJDORXTXHQmR
sejam de conhecimento público;
b) DFHLWDUFDUJRGHDGPLQLVWUDGRURXFRQVHOKHLURRXHVWDEHOHFHUYtQFXORSUR¿VVLRQDOFRP
SHVVRDItVLFDRXMXUtGLFDFRPDTXDOWHQKDPDQWLGRUHODFLRQDPHQWRR¿FLDOHUHOHYDQWHQRV
seis meses anteriores à exoneração; e
c) patrocinar, direta ou indiretamente, interesse de pessoa física ou jurídica perante órgão
RXHQWLGDGHGD$GPLQLVWUDomR)HGHUDOFRPRTXDOWHQKDWLGRUHODFLRQDPHQWRR¿FLDOGLUHWRH
relevante nos seis meses anteriores à exoneração.
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$ TXHP FRPSHWH RSLQDU VH Ki H[LVWrQFLD GH FRQÀLWR GH LQWHUHVVHV TXH REULJXH DR
cumprimento de quarentena?
$&RPLVVmRGHeWLFD3~EOLFDGHDFRUGRFRPFDGDFDVRHVSHFt¿FRDYDOLDUiVHKiH[LVWrQFLD
de atividades incompatíveis ou impedimentos, comunicando sua decisão à autoridade e ao
órgão ao qual ela está vinculada.
8. Há alguma outra providência que a autoridade deva tomar durante o período
de quarentena?
$XWRULGDGHVXMHLWDjREVHUYkQFLDGHTXDUHQWHQDGHYHFRPXQLFDUj&(3DVDWLYLGDGHVHVHUviços que pretenda exercer ou prestar durante esse período.
9. Como deve proceder uma autoridade sujeita à quarentena obrigatória e que não
tenha recebido proposta de emprego ou negócio no setor privado?
Deve comunicar tal fato à Casa Civil da Presidência da República, para que esta opine
quanto à remuneração compensatória.
10. Ao deixar a função pública, que medidas devem ser observadas pela autoridade
que não esteja sujeita à quarentena de quatro meses de que trata a MP no 2.22545/2001, na forma regulamentada pelo Decreto no 4.187/2002?
Conforme o art. 14 do Código de Conduta da Alta Administração Federal, a autoridade,
mesmo quando não está sujeita à vedação para trabalhar em sua área de atuação por quatro
meses, deve observar o seguinte:
a) não atuar em benefício ou em nome de pessoa física ou jurídica, inclusive sindicato ou
associação de classe, em processo ou negócio do qual tenha participado, direta ou indiretamente, quando no exercício da função pública; e
b) não prestar consultoria a pessoa física ou jurídica, inclusive sindicato ou associação de classe,
YDOHQGRVHGHLQIRUPDo}HVUHVHUYDGDVDUHVSHLWRGHSURJUDPDVRXSROtWLFDVGRyUJmRRXGDHQWLdade da Administração Pública Federal a que esteve vinculado, ou com a qual tenha tido relacionamento direto e relevante nos seis meses anteriores ao término do exercício da função pública.
11. Pode a autoridade com acesso à informação privilegiada deixar o cargo para traEDOKDUHPHPSUHVDSULYDGDUHJXODGDRX¿VFDOL]DGD"
Sim, desde que observado o prazo de interdição de quatro meses de que trata a MP no 2.225,
de 4 de setmbro de 2001, na forma regulamentada pelo Decreto no 4.405, de 3 de outubro de
2002, no caso de membros do Conselho de Governo, do Conselho Monetário Nacional, da
&kPDUDGH3ROtWLFD(FRQ{PLFDGD&kPDUDGH&RPpUFLR([WHULRUGR&RQVHOKRGH*RYHUQR
GR&RPLWrGH*HVWmRGD&kPDUDGH&RPpUFLR([WHULRUHGR&RPLWrGH3ROtWLFD0RQHWiULD
do Banco Central do Brasil.
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Devem, ainda, as autoridades, estejam ou não sujeitas à quarentena de que trata a MP no
REVHUYDUDVVHJXLQWHVUHVWULo}HVFRQIRUPHDUWHGR&yGLJRGH&RQGXWDGD$OWD
Administração Federal:
a) vedação para atuar em benefício de pessoa física ou jurídica em processo ou negócio do
qual tenha participado em razão do cargo ou função;
b) YHGDomRSDUDSUHVWDUFRQVXOWRULDYDOHQGRVHGHLQIRUPDo}HVQmRGLYXOJDGDVSXEOLFDPHQte a respeito de programas ou políticas do órgão ou da entidade da Administração Pública
Federal a que esteve vinculado ou com que tenha tido relacionamento direto e relevante nos
seis meses anteriores ao término do exercício da função; e
c) interdição de quatro meses, após a exoneração, para atividade incompatível com o cargo
anteriormente exercido, observando o seguinte:
 QmR DFHLWDU FDUJR GH DGPLQLVWUDGRU RX FRQVHOKHLUR RX HVWDEHOHFHU YtQFXOR SUR¿VVLRQDO
FRP SHVVRD ItVLFD RX MXUtGLFD FRP D TXDO WHQKD PDQWLGR UHODFLRQDPHQWR R¿FLDO GLUHWR H
relevante nos seis meses anteriores à exoneração;
- não intervir, em benefício ou em nome de pessoa física ou jurídica, junto a órgão ou entiGDGHGD$GPLQLVWUDomR3~EOLFD)HGHUDOFRPTXHWHQKDWLGRUHODFLRQDPHQWRR¿FLDOGLUHWRH
relevante nos seis meses anteriores à exoneração.
12. Pode o ex-dirigente de entidade ou órgão público representar interesses privados
junto a essa entidade ou órgão?
Não nos primeiros quatro meses após deixar o cargo público – ou mais, no caso da exisWrQFLDGHOHJLVODomRHVSHFt¿FD±HREVHUYDGDDYHGDomRVHPOLPLWHGHSUD]RSDUDDWXDUHP
processo ou negócio do qual tenha participado enquanto no cargo público, ou para uso de
informação privilegiada a que tenha tido acesso enquanto no cargo.
,;(OHLo}HV
1. Como deve proceder uma autoridade que deseje se candidatar a cargo eletivo?
A lei já determina que a autoridade que pretenda se candidatar a cargo eletivo peça exoneração até seis meses antes da respectiva eleição. Porém, se ela antes disso manifestar publicamente sua pretensão eleitoral, não poderá mais praticar ato de gestão que resulte em algum
tipo de privilégio para qualquer pessoa ou entidade que esteja em sua base eleitoral. É importante enfatizar que se trata apenas de ato que gere privilégio, e não atos normais de gestão.
2. Uma autoridade pode participar como administrador em campanhas eleitorais?
eYHGDGDDSDUWLFLSDomRPHVPRTXHGHPDQHLUDLQIRUPDOGLDQWHGDGL¿FXOGDGHGHVHFRPSDWLELOL]DUHVVDDWLYLGDGHFRPVXDVDWULEXLo}HVIXQFLRQDLV
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3. Como deve se comportar uma autoridade envolvida em atividade político-eleitoral?
Não poderá exercer tal atividade em prejuízo da função pública, como, por exemplo, durante
RKRUiULRQRUPDOGHH[SHGLHQWHRXHPGHWULPHQWRGHTXDOTXHUGHVXDVREULJDo}HVIXQFLRQDLV
Da mesma forma, não poderá utilizar bens e serviços públicos de qualquer espécie, assim
como servidores a ela subordinados. É o caso do uso de veículos, recursos de informática,
serviços de reprodução ou de publicação de documentos, material de escritório, entre outros. Especial atenção deve ser dada à vedação ao uso de funcionários subordinados, dentro
RXIRUDGRH[SHGLHQWHR¿FLDOHPDWLYLGDGHVSROtWLFRHOHLWRUDLVGHLQWHUHVVHGDDXWRULGDGH
Cumpre esclarecer que esta norma não restringe a atividade político-eleitoral de interesse
do próprio funcionário, nos limites da lei.
4. A autoridade pode, em uma viagem a serviço, aproveitar e participar, por exemplo,
GHFRPtFLRVFRQYHQo}HVSDUWLGiULDVHYHQWRVGHFXQKRHOHLWRUDO"
A autoridade deverá se abster de se valer de viagem de trabalho para participar de eventos
político-eleitorais.
Porém não está impedida desde que, viajando por seus próprios meios, para participar de
evento político-eleitoral, cumpra outros compromissos inerentes ao seu cargo ou função.
5. Em um momento pré-eleitoral, é comum haver divergências políticas em toda a
sociedade, como deve ser o comportamento da autoridade?
A autoridade não deve expor publicamente suas divergências com outra autoridade administrativa federal, ou criticar-lhe a honorabilidade ou o desempenho funcional. Não se trata
GHFHQVXUDURGLUHLWRGHFUtWLFDGHPRGRJHUDOPDVGHDGHTXiORDRIDWRGHTXHD¿QDOD
autoridade exerce um cargo de livre nomeação na administração e está vinculada a deveres
GH¿GHOLGDGHHFRQ¿DQoD
6. Um outro fato bastante presente nesses períodos são as “promessas de campanha”.
O que deve fazer a autoridade?
É fundamental que a autoridade não faça promessa, de forma explícita ou implícita, cujo
cumprimento dependa do uso do cargo público, como realização de obras, liberação de
recursos e nomeação para cargo ou emprego. Essa restrição decorre da necessidade de se
manter a dignidade da função pública e de se demonstrar respeito à sociedade e ao eleitor.
7. No momento pré-eleitoral, como deve ser o relacionamento da autoridade com terceiros?
'XUDQWHRSHUtRGRSUpHOHLWRUDODDXWRULGDGHGHYHWRPDUFDXWHODVHVSHFt¿FDVSDUDTXHVHXV
contatos funcionais com terceiros não se confundam com suas atividades político-eleitorais. A forma adequada é fazer-se acompanhar de outro servidor em audiências, o qual fará
o registro dos participantes e dos assuntos tratados na agenda de trabalho da autoridade.
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O mesmo procedimento de registro em agenda deve ser adotado com relação aos compromissos político-eleitorais da autoridade. E, ambos os casos os registros são de acesso
público, sendo recomendável também que a agenda seja divulgada pela internet.
8. O Órgão ou Entidade Pública pode convidar um candidato para participar de audiências ou fazer pronunciamento sobre temas relacionados a sua área de atuação?
Sim. Desde que seja assegurado o acesso aos demais candidatos que o solicitem. A agenda
de audiências será divulgada e os assuntos abordados serão registrados de maneira sucinta.
Desse modo, assegura-se a imparcialidade e a neutralidade do órgão ou entidade.
'LDQWHGHXPDLPLQHQWHSRVVLELOLGDGHGHFRQÀLWRGHLQWHUHVVHHQWUHDDWLYLGDGHSROttico-eleitoral e a função pública, como deve proceder a autoridade?
6HSRUTXDOTXHUPRWLYRVHYHUL¿FDUDSRVVLELOLGDGHGHFRQÀLWRGHLQWHUHVVHHQWUHDDWLYLGDGH
político-eleitoral e a função pública, a autoridade deverá escolher entre abster-se de participar daquela atividade ou requerer o seu afastamento do cargo.
EXEMPLO ESPECÍFICO
10. Uma autoridade X, vinculada ao CCAAF, pode participar de campanha político-eleitoral, como, por exemplo, subir em um palanque eleitoral de um candidato
de sua preferência?
A participação em campanhas eleitorais é um direito de todos os cidadãos brasileiros, desde
TXHREHGHoDjOHJLVODomRH[LVWHQWHHQmRFRQÀLWHFRPDVREULJDo}HVGRFDUJRRXIXQomR9DOH
ressaltar que manifestar suas preferências eleitorais e participar de eventos político-eleitorais,
HPFDUiWHUSHVVRDOQmRFRQ¿JXUDWUDQVJUHVVmRjVQRUPDVGHFRQGXWD2LPSRUWDQWHpTXHHVVD
participação se enquadre nos princípios éticos inerentes ao cargo ou função da autoridade.
X. Atividades Paralelas
1. Servidor vinculado ao Código de Conduta da Alta Administração Federal pode deVHPSHQKDURXWUDVDWLYLGDGHVSUR¿VVLRQDLV"
6LP1RVOLPLWHVGDOHLHGHVGHTXHREVHUYDGDVDVUHVWULo}HVSDUDDWLYLGDGHVTXHSRVVDPVXVFLWDUFRQÀLWRVGHLQWHUHVVHV$&RQVWLWXLomR)HGHUDOYHGDDDFXPXODomRGHFDUJRVS~EOLFRV
exceto quando existir compatibilidade de horários e consistir em dois cargos de professor, um
FDUJRGHSURIHVVRUFRPRXWURWpFQLFRRXFLHQWt¿FRHGRLVFDUJRVRXHPSUHJRVSULYDWLYRVGH
SUR¿VVLRQDLVGHVD~GHFRPSUR¿VV}HVUHJXODPHQWDGDV DUW 2XWUDVSURLELo}HVHFRQGLo}HV
para o exercício de atividades paralelas no setor privado constam nas leis nos 8.112/1990,
8.027/1992, 8.429/1992, 9.790/1999 e dos decretos nos 1.171/1994 e 4.081/2002. Além disVRpLPSRUWDQWHTXHVHMDPREVHUYDGDVDVUHVWULo}HVHVSHFt¿FDVTXHFRQVWDPQRVFyGLJRVGH
FRQGXWDHVWDWXWRVRXUHJUDVGHSHVVRDOGDVHQWLGDGHVRQGHRVHUYLGRUH[HUFHVXDVIXQo}HV
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Para os servidores vinculados ao Código de Conduta da alta Administração Federal, a Comissão de Ética Pública expediu a Resolução Interpretativa noTXHLGHQWL¿FRXDVVLWXDo}HVHPTXHRH[HUFtFLRGHDWLYLGDGHSDUDOHODVXVFLWDUFRQÀLWRGHLQWHUHVVHV
4XHWLSRGHDWLYLGDGHSDUDOHODVXVFLWDFRQÀLWRGHLQWHUHVVHVFRPRH[HUFtFLRGDIXQção pública?
6XVFLWDFRQÀLWRGHLQWHUHVVHVRH[HUFtFLRGHDWLYLGDGHTXH
a) HPUD]mRGDVXDQDWXUH]DVHMDLQFRPSDWtYHOFRPDVDWULEXLo}HVGRFDUJRRXIXQomRS~EOLFDGDDXWRULGDGHFRPRWDOFRQVLGHUDGDLQFOXVLYHDDWLYLGDGHGHVHQYROYLGDHPiUHDVD¿QV
à competência funcional;
b) viole o princípio da integral dedicação pelo ocupante de cargo em comissão ou função
GH FRQ¿DQoD TXH H[LJH D SUHFHGrQFLD GDV DWULEXLo}HV GR FDUJR RX IXQomR S~EOLFD VREUH
quaisquer outras atividades;
c) implique a prestação de serviços a pessoa física ou jurídica ou a manutenção de vínculo
de negócio com quem tenha interesse em decisão individual ou coletiva da autoridade;
d) possa, pela sua natureza, implicar o uso de informação à qual a autoridade tenha acesso
em razão do cargo e não seja de conhecimento público; e
e) possa transmitir à opinião pública dúvida a respeito da integridade, moralidade, clareza
GHSRVLo}HVHGHFRURGDDXWRULGDGH
'HVHQYROYHUDWLYLGDGHSDUDOHODVHPUHPXQHUDomRRXSDUDHQWLGDGHVHP¿QVOXFUDWLYRVSUHYLQHHYHQWXDOFRQÀLWRGHLQWHUHVVHV"
1mR$RFRUUrQFLDGHFRQÀLWRGHLQWHUHVVHVLQGHSHQGHGRUHFHELPHQWRGHTXDOTXHUJDQKRRX
UHWULEXLomRSHODDXWRULGDGHDVVLPFRPRGDSHUVRQDOLGDGHMXUtGLFDGDHQWLGDGH2FRQÀLWR
RFRUUHTXDQGRDDXWRULGDGHDFXPXODIXQo}HVS~EOLFDVHSULYDGDVFRPREMHWLYRVFRPXQV
onde a decisão da autoridade pode privilegiar uma pessoa física ou jurídica, com ou sem
¿QDOLGDGHGHOXFUR
4XHDWLWXGHGHYHWRPDUDDXWRULGDGHSDUDSUHYHQLUVLWXDomRTXHFRQ¿JXUHFRQÀLWR
de interesses?
Conforme o caso, deve:
a) abrir mão da atividade ou licenciar-se do cargo, enquanto perdurar a situação passível de
VXVFLWDUFRQÀLWRGHLQWHUHVVHV
b) alienar bens e direitos que integram o seu patrimônio e cuja manutenção possa suscitar
FRQÀLWRGHLQWHUHVVHV
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c) WUDQVIHULUDDGPLQLVWUDomRGRVEHQVHGLUHLWRVTXHSRVVDPVXVFLWDUFRQÀLWRGHLQWHUHVVHV
DLQVWLWXLomR¿QDQFHLUDRXDDGPLQLVWUDGRUDGDFDUWHLUDGHYDORUHVPRELOLiULRVDXWRUL]DGDV
pelo Banco Central ou pela Comissão de Valores Mobiliários, conforme o caso, mediante
instrumento contratual que contenha cláusula que vede a participação da autoridade em
TXDOTXHUGHFLVmRGHLQYHVWLPHQWRDVVLPFRPRRVHXSUpYLRFRQKHFLPHQWRGHGHFLV}HVGD
instituição administradora quanto à gestão dos bens e direitos;
d) QDKLSyWHVHGHFRQÀLWRGHLQWHUHVVHVHVSHFt¿FRHWUDQVLWyULRFRPXQLFDUVXDRFRUUrQFLD
ao superior hierárquico ou aos demais membros de órgão colegiado de que faça parte
a autoridade, em se tratando de decisão coletiva, abstendo-se de votar ou participar da
discussão do assunto; e
e) GLYXOJDUSXEOLFDPHQWHVXDDJHQGDGHFRPSURPLVVRVFRPLGHQWL¿FDomRGDVDWLYLGDGHV
que não sejam decorrência do cargo ou função pública.
5. A autoridade precisa informar a Comissão de Ética Pública sobre as medidas que
DGRWRXSDUDSUHYHQLUFRQÀLWRVGHLQWHUHVVHV"
Sim. A Comissão deverá ser informada pela autoridade e opinará, em cada caso concreto,
VREUHDVX¿FLrQFLDGDPHGLGDDGRWDGDSDUDSUHYHQLUVLWXDomRTXHSRVVDVXVFLWDUFRQÀLWR
de interesses.
$DXWRULGDGHS~EOLFDSRGHUiSDUWLFLSDUHPFRQVHOKRVGHDGPLQLVWUDomRH¿VFDOGH
empresa privada da qual a União seja acionista?
Sim. Desde que a participação resulte de indicação institucional da autoridade pública competente. É importante observar nesses casos a vedação para participar de deliberação que
SRVVDVXVFLWDUFRQÀLWRGHLQWHUHVVHVFRPR3RGHU3~EOLFR
0DQWHUSDUWLFLSDomRHPHPSUHVDVRFLHGDGHFLYLORXQHJyFLRFRQ¿JXUDFRQÀLWRFRP
o exercício da função pública?
1mR&RQWXGRWDLVSDUWLFLSDo}HVGHYHPVHULQIRUPDGDVj&RPLVVmRGHeWLFD3~EOLFDSRU
PHLRGD'HFODUDomR&RQ¿GHQFLDOGH,QIRUPDo}HV DUWo do Código de Conduta e Resolução CEP no 5). Além do mais, deve a autoridade observar o seguinte:
a) não participar da gestão da empresa, sociedade ou negócio, formal ou informalmente; e
b) vedação para que: i) a empresa, sociedade ou negócio de que participe a autoridade transacione com a entidade pública em que a autoridade exerça cargo de direção de qualquer
QDWXUH]DLQFOXVLYHIXQomRGHFRQVHOKHLURGHDGPLQLVWUDomRRX¿VFDOLL UHSUHVHQWHLQWHUHVses suscetíveis de serem afetados pela entidade pública onde exerce cargo de direção; iii)
GHVHPSHQKHDWLYLGDGHTXHVXVFLWHFRQÀLWRGHLQWHUHVVHVFRPDIXQomRS~EOLFD
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*HULURSUySULRSDWULP{QLRFRQ¿JXUDFRQÀLWRFRPDUHVWULomRSDUDTXHDDXWRULGDde participe da gestão de empresa, sociedade civil ou negócio?
A gestão do seu próprio patrimônio por parte da autoridade é vedada sempre que o item
integrante desse patrimônio seja empresa ou sociedade civil ou ainda investimento em bens,
cujo valor ou cotação possa ser afetado por decisão ou política governamental, a respeito
GDTXDODDXWRULGDGHS~EOLFDWHQKDLQIRUPDo}HVSULYLOHJLDGDVHPUD]mRGRFDUJRRXIXQomR
inclusive investimento de renda variável ou em commodities, contratos futuros e moedas
SDUD¿PHVSHFXODWLYR o, art. 5o, Código de Conduta).
9. O que deve fazer a autoridade que, ao tomar posse em cargo ou função pública
que o vincule ao Código de Conduta da Alta Administração Federal, possua investimento vedado?
A autoridade deve tomar uma das seguintes providências:
a) PDQWHULQDOWHUDGDVVXDVSRVLo}HVVXERUGLQDQGRTXDOTXHUPXGDQoDDFRPXQLFDomRSUpYLD
e fundamentada à Comissão de Ética Pública.
b) contratar administrador independente que passe a fazer a gestão desses investimentos, de
forma equivalente a um blind trust.
10. Pode a autoridade, quando em licença não remunerada para tratar de interesses
SDUWLFXODUHVH[HUFHUDWLYLGDGHSUR¿VVLRQDOQRLQWHUHVVHSULYDGR"
'HVGHTXHREVHUYDGRVRVOLPLWHVGDOHLHRTXHGLVS}HD5HVROXomR,QWHUSUHWDWLYDQo 8 da CoPLVVmRGHeWLFD3~EOLFDTXHLGHQWL¿FDVLWXDo}HVTXHVXVFLWDPFRQÀLWRGHLQWHUHVVHVHGLVS}HVREUHRPRGRGHSUHYHQLORVSRGHVHUDGPLWLGRRH[HUFtFLRGHDWLYLGDGHSUR¿VVLRQDOQR
interesse privado quando em licença não remunerada para tratar de interesses particulares.
É importante notar que ao servidor em licença se aplicam, no que couber, as normas de ética
e disciplina estabelecidas na legislação para o servidor da ativa, uma vez que ele mantém o
vínculo com o ente público. Assim, havendo dúvida, é importante consultar a área competente do próprio órgão, bem como a Comissão de Ética Pública.
11. Pode o artista, quando investido em cargo público, continuar a desenvolver atividades
DUWtVWLFDVGHLQWHUHVVHSULYDGRDPSDUDGDVSHODOHLGHLQFHQWLYR¿VFDOGDiUHDFXOWXUDO"
Em nenhuma hipótese o exercício da atividade artística paralela ao desempenho do cargo
público deve comprometer o interesse público. O desempenho de atividade artística no
interesse privado somente é possível quando:
a) QmRIRULQFRPSDWtYHOFRPDVDWULEXLo}HVGRFDUJRRXGDIXQomRS~EOLFDFRPRWDOFRQVLGHUDGD LQFOXVLYH D DWLYLGDGH GHVHQYROYLGD HP iUHDV RX PDWpULDV D¿QV j FRPSHWrQFLD
funcional do agente público;
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b) não violar o princípio da integral dedicação pelo ocupante de cargo em comissão ou funomRGHFRQ¿DQoDTXHH[LJHDSUHFHGrQFLDGDVDWULEXLo}HVGRFDUJRS~EOLFRVREUHTXDOTXHU
outra atividade;
c) não implicar a prestação de serviços a pessoa física ou jurídica que tenha interesse em
decisão individual ou coletiva do agente público ou possa, pela sua natureza, implicar o
uso de informação à qual o agente tenha acesso em razão do cargo e não seja de conhecimento público; e
d) não transmitir dúvida à opinião pública a respeito da integridade, moralidade, clareza
GHSRVLo}HVHGHFRURGRDJHQWHS~EOLFR 5HVROXomR&(3Qo 8, de 25 de setembro de 2003).
12. O que deve fazer a autoridade pública associada a organização não governamental
com interesse em matéria sob a jurisdição da entidade pública em que exerce sua funomRSDUDSUHYHQLUVHGHVLWXDomRTXHSRVVDVXVFLWDUFRQÀLWRGHLQWHUHVVHV"
A autoridade associada a entidade não governamental com interesse em matéria sob a jurisdição da entidade pública para a qual tenha sido nomeada deve afastar-se dela, devendo,
após deixar o cargo público, observar a vedação para atuar ou prestar consultoria relativa a
processo ou negócio do qual tenha participado em razão do cargo, nos termos do art. 14 do
Código de Conduta da Alta Administração Federal.
3DUDSUHYHQLUVHGHVLWXDomRTXHSRVVDVXVFLWDUFRQÀLWRGHLQWHUHVVHVHQTXDQWRQRFDUJR
S~EOLFRGHYHDDXWRULGDGHREVHUYDUDQHFHVVLGDGHGHUHJLVWURGRVFRQWDWRVSUR¿VVLRQDLVH
audiências concedidas a representantes da organização não governamental da qual se afastou, nos termos do Decreto no 4.334, de 12 de agosto de 2002.
4XHFXLGDGRVGHYHDGRWDUDDXWRULGDGHS~EOLFD¿OLDGDDSDUWLGRSROtWLFRSDUDSUHYHQLUVHGHVLWXDomRTXHSRVVDVXVFLWDUFRQÀLWRGHLQWHUHVVHV"
A atividade político-partidária da autoridade não deve resultar em prejuízo para o exercício
da função pública, nem implicar a utilização ou aproveitamento das prerrogativas e recursos do cargo postos à sua disposição. Além disso, não deve a autoridade exercer, formal ou
informalmente, função de direção ou coordenação partidária, nem participar de exame de
PDWpULDQRkPELWRSDUWLGiULRTXHSRVVDLPSOLFDUDLQGDTXHSRWHQFLDOPHQWHQDXWLOL]DomR
de informação privilegiada a que tem acesso em decorrência do cargo público que ocupa.
3DUDSUHYHQLUVHGHVLWXDo}HVTXHSRVVDPVXVFLWDUFRQÀLWRVGHYHDDXWRULGDGHUHJLVWUDUHP
agenda de trabalho:
a) audiências concedidas, nos termos do Decreto no 4.334, de 12 de agosto de 2002; e
b) HYHQWXDLV DWLYLGDGHV SUR¿VVLRQDLV RX SROtWLFDV TXH YHQKD D GHVHQYROYHU QR LQWHUHVVH
partidário.
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14. Pode o agente público receber bolsa de pesquisa do Conselho Nacional de DesenYROYLPHQWR&LHQWt¿FRH7HFQROyJLFR &13T RXGD&RRUGHQDomRGH$SHUIHLoRDPHQWR
de Pessoal de Nível Superior (Capes), enquanto no exercício de cargo ou função que o
vincule ao Código de Conduta da Alta Administração Federal?
(PQHQKXPDKLSyWHVHDSHUFHSomRGHEROVDGHDSRLRjSHVTXLVDFLHQWt¿FDRXWHFQROyJLFD
SRGHLPSOLFDUFRPSURPLVVRVTXHFRQ¿JXUHPFRQÀLWRFRPRH[HUFtFLRGDIXQomRS~EOLFD
Assim, além de observar as normas aplicáveis do CNPq e à Capes, deve o agente público
observar a compatibilidade de horários e, ainda:
a) a vedação para assumir qualquer compromisso que viole o princípio da integral dedicaomRDRFDUJRRXIXQomRS~EOLFDTXHH[LJHDSUHFHGrQFLDGDVDWULEXLo}HVGRFDUJRRXIXQomR
sobre quaisquer outras atividades, bem assim para se utilizar dos recursos ou demais conGLo}HVTXHVmRSRVWDVjGLVSRVLomRHPUD]mRGRFDUJRS~EOLFRLQFOXVLYHQRTXHVHUHIHUHD
LQIRUPDo}HVDTXHWHQKDDFHVVRHQmRHVWHMDPjGLVSRVLomRGRS~EOLFRH
b) DEVWHUVHGHUHFHEHUEROVDGR&13TRXGD&DSHVVHPSUHTXHHPUD]mRGDVDWULEXLo}HVGR
FDUJRS~EOLFRPDQWLYHUUHODFLRQDPHQWRLQVWLWXFLRQDOR¿FLDOHUHOHYDQWHFRPWDLVLQVWLWXLo}HV
 3RGH D DXWRULGDGH H[HUFHU DWLYLGDGH SUR¿VVLRQDO SDUDOHOD QD iUHD FLHQWt¿FD RX
artística?
6LPREVHUYDGDDFRPSDWLELOLGDGHGHKRUiULRVHDVVHJXLQWHVFRQGLo}HVGHDFRUGRFRPD
Resolução CEP no 8:
a) não violar o princípio da integral dedicação ao cargo público;
b) não implicar a prestação de serviço a pessoa física ou jurídica ou a manutenção de vínculo de negócio com pessoa física ou jurídica que tenha interesse em decisão individual ou
coletiva da autoridade;
c) não implicar, pela sua natureza, no uso de informação à qual a autoridade tenha acesso
em razão do cargo e não seja de conhecimento público; e
d) não transmitir à opinião pública dúvida a respeito da integridade, moralidade, clareza de
SRVLo}HVHGHFRURGDDXWRULGDGH
Vale observar que a autoridade não poderá receber ou participar de evento que receba paWURFtQLRVXEVtGLRRXTXDOTXHUWLSRGHDSRLR¿QDQFHLURGHHQWLGDGHS~EOLFDGHFXMRVTXDGURV
faça parte, com a qual tenha relacionamento institucional relevante, ou que tenha interesse
que dependa de seu pronunciamento individual ou como parte de colegiado.
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16. Pode a autoridade ter parente que trabalhe para entidade que presta serviço ou
WHPUHODomRGHQHJyFLRFRPRyUJmRS~EOLFRRQGHH[HUFHVXDVIXQo}HV"
6XVFLWDFRQÀLWRGHLQWHUHVVHVFRQWUDWDUHQWLGDGHSULYDGDGHFXMDGLUHomRSDUWLFLSHSDUHQWH
até segundo grau da autoridade, mesmo que a autoridade pública não tenha participado de
qualquer das fases do processo de contratação.
Quando o grau de parentesco for superior, é possível que a autoridade tenha parente que
trabalhe para entidade que presta serviço ou tem relação de negócio com o órgão público
RQGHH[HUoDVXDVIXQo}HVGHVGHTXHDDXWRULGDGHQmRSDUWLFLSHGRSURFHVVRGHLGHQWL¿FDomR
e contratação da entidade, quando o grau de parentesco for até o 4o grau.
3RGHDDXWRULGDGHWHUSDUHQWHTXHWUDEDOKHSDUDHQWLGDGHUHJXODGDRX¿VFDOL]DGD
pelo órgão ou entidade pública onde exerça sua função?
Sim, desde que não tenha concorrido direta ou indiretamente para a contratação do parente,
e desde que publicamente se declare impedido para participar, direta ou indiretamente, do
H[DPHGHTXDOTXHUPDWpULDGHLQWHUHVVHGDHQWLGDGH¿VFDOL]DGD
3RGHDDXWRULGDGHVHUEHQH¿FLiULDGHSDWURFtQLRRXFRQWULEXLomRSDUDGHVHQYROYHU
atividade permitida?
Sim, exceto se o patrocínio ou contribuição tiver por origem entidade pública ou privada
com a qual se relacione ou potencialmente possa vir a se relacionar em razão do exercício
de função ou cargo público, ou que tenha interesse em decisão de que participe, ou que seja
da responsabilidade do órgão público onde exerça sua função.
19. Pode a autoridade afastar-se temporariamente do cargo ou função, sem remuneração, para atuar em área ou matéria sobre a qual o órgão ou entidade a que serve
tem responsabilidade?
1mRSRLVDVLWXDomRSHODVXDQDWXUH]DVXVFLWDFRQÀLWRGHLQWHUHVVHXPDYH]TXHVHWUDWD
GHiUHDD¿PjFRPSHWrQFLDIXQFLRQDOQRVWHUPRVGRTXHGLVS}HDOHWUD³D´GRLWHPGD
Resolução CEP no 8.
20. Pode o agente público prestar, formal ou informalmente, consultoria a pessoa física ou jurídica em projeto cuja análise seja de sua responsabilidade?
1mRSRLVDVLWXDomRSHODVXDQDWXUH]DVXVFLWDFRQÀLWRGHLQWHUHVVHXPDYH]TXHpD¿Pj
FRPSHWrQFLDIXQFLRQDOQRVWHUPRVGRTXHGLVS}HDOHWUD³D´GRLWHPGD5HVROXomR&(3Qo 8.
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21. Pode o agente público vinculado ao Código de Conduta da Alta Administração
Federal atuar como professor em cursinho preparatório para concurso público?
O exercício em paralelo da atividade de docência encontra amparo no inciso XVI do art. 37
da Constituição Federal, que permite a acumulação de remuneração mesmo quando se trate
de docência em instituição pública de ensino, quando houver compatibilidade de horários.
O exercício da atividade docente para entidade privada de ensino, como usualmente é o
caso daquelas que oferecem cursinhos para concursos, também não encontra vedação legal,
GHVGHTXHQmRRFRUUDHPSUHMXt]RGRH[HUFtFLRGDVIXQo}HVHDWULEXLo}HVLQHUHQWHVDRFDUJR
S~EOLFR GHYHQGR VHU REVHUYDGD D FRPSDWLELOLGDGH GH KRUiULRV H DV VHJXLQWHV OLPLWDo}HV
FRPEDVHQRTXHGLVS}HD5HVROXomR&(3Qo 8:
a) não violar o princípio da integral dedicação ao cargo público, que exige a garantia de
precedência para o cumprimento dos deveres e responsabilidades do cargo público;
b) não implicar a prestação de serviço a pessoa física ou jurídica ou a manutenção de vínculo de negócio com pessoa física ou jurídica que tenha interesse em decisão individual ou
coletiva da autoridade;
c) possa, pela sua natureza, implicar o uso de informação à qual a autoridade tenha acesso
em razão do cargo e não seja de conhecimento público; e
d) possa transmitir à opinião pública dúvida a respeito da integridade, moralidade, clareza
GHSRVLo}HVHGHFRURGDDXWRULGDGH
(PYLVWDGRH[SRVWRVXVFLWDFRQÀLWRGHLQWHUHVVHVDDXWRULGDGHSDUWLFLSDUFRPRGRFHQWHGH
cursinho preparatório para concurso de ingresso de servidores em matéria sob a responsabilidade da organização pública onde exerce sua função.
Quando se tratar de funcionário não vinculado ao Código de Conduta da Alta AdminisWUDomR)HGHUDOPDVYLQFXODGRDR&yGLJRGHeWLFD3UR¿VVLRQDOGR6HUYLGRU3~EOLFR&LYLO
do Poder Executivo Federal, aprovado pelo Decreto no 1.171/1994, recomenda-se que o
exercício de atividade de docência em cursinho preparatório para ingresso de funcionários
em organização para a qual trabalhe seja objeto de comunicação e autorização prévia da
FKH¿DFRPSHWHQWHTXHGHYHUiLQIRUPDUjUHVSHFWLYD&RPLVVmRGHeWLFDTXHH[DPLQDGDV
DVFLUFXQVWkQFLDVGHFDVRVFRQFUHWRVSRGHUiVHPDQLIHVWDUHPVHQWLGRFRQWUiULR'DPHVPD
forma que o cargo ou função pública do servidor ou empregado não seja utilizado para
promover o evento por qualquer meio.
22. Pode autoridade publicar livro ou apostila sobre matéria exigida em concurso público?
As autoridades vinculadas ao Código de Conduta da Alta Administração Federal devem
considerar-se impedidas para publicar texto de apoio a candidatos para concurso público de
ingresso na organização pública em que atuam.
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No caso dos servidores não vinculados ao Código de Conduta da Alta Administração FeGHUDOPDVYLQFXODGRVDR&yGLJRGHeWLFD3UR¿VVLRQDOGR6HUYLGRU3~EOLFR&LYLOGR3RGHU
Executivo Federal, a Comissão de Ética Pública recomenda que se considerem impedidos
para publicar texto de apoio a candidatos para concurso público de ingresso na organização
quando participarem, direta ou indiretamente, de qualquer das fases do processo seletivo,
inclusive do processo decisório que tenha levado à realização do concurso.
XI. Uso de VeícXORV2¿FLDLV
3RGHPLQLVWURGH(VWDGRXWLOL]DUYHtFXORR¿FLDOHPWRGRVRVVHXVGHVORFDPHQWRV"
a) 2XVRGHFDUURVR¿FLDLVSRUPLQLVWURVGH(VWDGRpPDWpULDWUDWDGDSRUQRUPDVDGPLQLVWUDWLYDVTXHOHYDPHPFRQWDDFULDomRGDVFRQGLo}HVQHFHVViULDVVREUHWXGRGHVHJXUDQoD
para todos os seus deslocamentos (Decreto no 99.188/9090; IN MARE No 9/1990, Norma
; 7DLVFRQGLo}HVVmRSHUPDQHQWHPHQWHVXMHLWDVDRVFRQWUROHVLQWHUQRHH[WHUQR
sobre as atividades do Executivo Federal.
b) Tendo em vista que, de acordo com o Código de Conduta da Alta Administração Federal,
DVDXWRULGDGHVDHOHVXEPHWLGDVGHYHPDWXDUGHPDQHLUDDPRWLYDURUHVSHLWRHDFRQ¿DQça do público em geral, tanto nas suas atividades públicas quanto privadas (art. 3o e seu
SDUiJUDIR~QLFR D&RPLVVmRGHeWLFD3~EOLFDHVFODUHFHTXHRXVRGHWUDQVSRUWHR¿FLDOp
SUHUURJDWLYDQHFHVViULDDRSOHQRH[HUFtFLRGHGHWHUPLQDGDVIXQo}HVS~EOLFDV3RUWDQWRR
WUDQVSRUWHR¿FLDOQmRGHYHVHUSRVWRjGLVSRVLomRGHSHVVRDVHVWUDQKDVDRVHUYLoRFRPR
parentes e amigos da autoridade.
;,,'HFODUDomR&RQ¿GHQFLDOGH,QIRUPDo}HV
(PTXHFRQVLVWHD'HFODUDomR&RQ¿GHQFLDOGH,QIRUPDo}HV '&, "
$'HFODUDomR&RQ¿GHQFLDOGH,QIRUPDo}HVpRLQVWUXPHQWRSHORTXDODVDXWRULGDGHVUHYHODP
DVVLWXDo}HVTXHHIHWLYDRXSRWHQFLDOPHQWHSRGHPVXVFLWDUFRQÀLWRVGHLQWHUHVVHVDVVLPFRPR
a forma com pretendem evitá-los (art. 4o do Código de Conduta e Resolução CEP no 5).
2. Quem está obrigado a apresentar a DCI?
Estão obrigados à apresentação da DCI, até dez dias após a posse, todas as autoridades
vinculadas ao Código de Conduta da Alta Administração Federal, a saber: ministros, secretários de Estado, ocupantes de cargos de natureza especial, secretários de nível DAS 6 ou
HTXLYDOHQWHVSUHVLGHQWHVHGLUHWRUHVGHIXQGDo}HVPDQWLGDVSHOR3RGHU3~EOLFRDXWDUTXLDV
agências reguladoras, empresas públicas e sociedades de economia mista.
3. O que fazer se tenho dúvidas no preenchimento da DCI?
Eventuais dúvidas quanto ao preenchimento da DCI podem ser sanadas pela Secretaria Executiva da Comissão de Ética Pública, pessoalmente, por telefone, fax ou correio eletrônico.
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4. É preciso entregar à Comissão de Ética Pública cópia da Declaração de Imposto de
Renda do ano?
A Comissão de Ética Pública aprovou a DCI como o instrumento próprio para a apresenWDomRGDVLQIRUPDo}HVSUHYLVWDVQR&yGLJRGH&RQGXWD6HPSUHTXHKRXYHUDOWHUDomRQD
situação relatada por meio da DCI, a autoridade deve atualizá-la e apresentar novamente.
Não é necessário apresentar à Comissão de Ética a Declaração de Imposto de Renda de
Pessoa Física.
 3UHVLGHQWHV H GLUHWRUHV GH FRQVHOKRV GH ¿VFDOL]DomR GH SUR¿VV}HV UHJXODPHQWDGDV
HVWmRREULJDGRVjDSUHVHQWDomRGD'HFODUDomR&RQ¿GHQFLDOGH,QIRUPDo}HV"
2V FRQVHOKRV GH ¿VFDOL]DomR GH SUR¿VV}HV UHJXODPHQWDGDV VmR DXWDUTXLDV YLQFXODGDV
ao Ministério do Trabalho e Emprego. Não obstante, conforme o § 2o, do art. 58, da Lei
9.649/1998, não são mantidos pelo Tesouro Nacional, não mantêm nenhuma subordinação
administrativa ou hierárquica ao Ministério do Trabalho e emprego (tem), nem seus dirigentes são escolhidos ou designados por autoridade pública. Assim, deve-se concluir que
seus dirigentes não estão entre as autoridades vinculadas ao Código de Conduta da Alta AdPLQLVWUDomR)HGHUDOQmRVHQGRDVVLPREULJDGDVjDSUHVHQWDomRGD'HFODUDomR&RQ¿GHQFLDO
GH,QIRUPDo}HVFRQIRUPHSUHYLVWDHPVHXDUWo, na forma da Resolução no 5.
;,,,&ODUH]DGH3RVLo}HV
1. No relacionamento com outros órgãos e funcionários da Administração Pública,
FRPRGHYHSURFHGHUDDXWRULGDGHSDUDSUHYHQLUVHGHVLWXDomRTXHVXVFLWHFRQÀLWR
de interesses?
No relacionamento com outros órgãos e funcionários da Administração Pública, a autoridade deve esclarecer, perante o próprio órgão, a existência de todo e qualquer interesse priYDGRRXFLUFXQVWkQFLDTXHVXVFLWHFRQÀLWRGHLQWHUHVVHVVHMDDSDUHQWHSRWHQFLDORXHIHWLYR
Nesses casos, deve a autoridade declarar-se impedida para participar do processo decisório.
eLPSRUWDQWHQRWDUTXHDOpPGHLQWHUHVVHVSDWULPRQLDLVRX¿QDQFHLURVWDPEpPSRGHPVXVFLWDUFRQÀLWRVDVOLJDo}HVGHDPL]DGHSDUHQWHVFRRXSUR¿VVLRQDLV
2. No relacionamento com representantes de interesses privados, inclusive quando se
WUDWDUGHTXHPWHQKDSRUREMHWLYRLQÀXHQFLDUDWRPDGDGHGHFLVmRSRUSDUWHGDDXWRULGDGHTXHFXLGDGRVGHYHPVHUWRPDGRVSDUDDVVHJXUDUFODUH]DGHSRVLo}HVHSUHYHQLU
FRQÀLWRGHLQWHUHVVHV"
Constitui característica do regime democrático o contato permanente de agentes públicos
com representantes de interesses privados. Trata-se de ação legítima visando subsidiar a
decisão da autoridade pública, por meio da apresentação de argumentos e dados técnicos
ou políticos, desde que levada a efeito dentro dos limites estritos das normas legais e éticas.
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3DUDDVVHJXUDUWUDQVSDUrQFLDDHVVHSURFHVVRHJDUDQWLUFODUH]DGHSRVLo}HVHPOLQKDFRPR
TXHGLVS}HRDUWo do Código de Conduta e o Decreto no 4.334, de 12 de agosto de 2002:
A audiência concedida a representante de interesse privado deve ser precedida de registro
em agenda de trabalho e acompanhada por servidor designado pela autoridade, o qual deve
WRPDUQRWDVTXHLGHQWL¿TXHPTXHPVROLFLWRXDDXGLrQFLDVHXVSDUWLFLSDQWHVDVVXQWRVWUDWDGRVHGHFLV}HVWRPDGDV
Quando a audiência realizar-se de forma imprevista, fora do local de trabalho, deve ser
IHLWRSRVWHULRUPHQWH³PHPRUDQGRSDUDDUTXLYR´LGHQWL¿FDQGRRVSDUWLFLSDQWHVDVVXQWRV
WUDWDGRVHGHFLV}HVWRPDGDV
([FHWRQRVFDVRVHPTXHVHMXVWL¿TXHVLJLORQRVWHUPRVGDOHJLVODomRRVUHJLVWURVGHYHUmR
permanecer disponíveis para consulta pública.
2JDELQHWHGRSUHVLGHQWHGDDXWDUTXLD;UHFHEHFRPUHJXODULGDGHXPDLQ¿QLGDGHGHSXEOLFDo}HVVHMDPMRUQDLVUHYLVWDVLQIRUPDWLYRVSDQÀHWRVHWFGHHGLWRUDV
DVVRFLDo}HV SDWURQDLV VLQGLFDLV SDUWLGRV SROtWLFRV HWF 2 JDELQHWH QD WULDJHP GD
FRUUHVSRQGrQFLD TXH FKHJD VHSDUD WDLV SXEOLFDo}HV TXH VmR FRORFDGDV SRU DOJXP
tempo na sala de recepção, para leitura eventual das pessoas que aguardam para
VHUUHFHELGDVSHORGLULJHQWH7DOSURFHGLPHQWRpGHVDFRQVHOKiYHORXFRQ¿JXUDWUDQVgressão a norma ética?
1mR GHVGH TXH QmR FRQ¿JXUH QHQKXP WLSR GH WUDWDPHQWRSULYLOHJLDGRFRQIRUPHD IRQWH
ou origem da publicação. Não obstante, é importante observar que a repartição não deve
SUHVWDUVHDSRQWRGHGLVWULEXLomRSULYLOHJLDGDGHSXEOLFDo}HVVHMDQRLQWHUHVVHFRPHUFLDO
ou não, político ou não.
4. Considerando o caráter autorizativo do Orçamento Público Anual, que cuidado
deve adotar a autoridade para prevenir-se de dúvidas que possam ser suscitadas
TXDQWRjREVHUYkQFLDGRVOLPLWHVpWLFRVQDVXDH[HFXomR"
O processo de execução orçamentária exige, dentre outros requisitos, fundamentação técnica pertinente, sob pena de constituir-se em transgressão ao art. 3o do Código de Conduta
da Alta Administração Federal.
1RSURFHVVRGHH[HFXomRRUoDPHQWiULDH¿QDQFHLUDTXHRXWURVFXLGDGRVGHYHWRPDU
DDXWRULGDGHSDUDSUHYHQLUVHGHVLWXDomRTXHVXVFLWHFRQÀLWRGHLQWHUHVVHVFRQVLGHUDQGRVHXVLQWHUHVVHVSUR¿VVLRQDLVIDPLOLDUHVHSROtWLFRHOHLWRUDLV"
Deve a autoridade observar que:
a) no relacionamento com outros órgãos e funcionários da Administração Pública, a autoriGDGHS~EOLFDGHYHFRPXQLFDUTXDOTXHUFLUFXQVWkQFLDRXIDWRLPSHGLWLYRGHVXDSDUWLFLSDomR
em decisão; e
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b) deve ser considerado fator impeditivo para tomada de decisão, de forma individual ou
colegiada, nos termos do art. 10 do Código de Conduta, quando o interessado na decisão for
SHVVRDOLJDGDSRUODoRVIDPLOLDUHVSUR¿VVLRQDLVRXSROtWLFRHOHLWRUDLV
6. Que cuidado deve adotar autoridade cedida por órgão ou entidade da Administração Pública para exercer cargo ou função vinculada ao Código de Código de Conduta
GD$OWD$GPLQLVWUDomR )HGHUDO SDUD SUHYHQLUVH GH VLWXDomR TXH VXVFLWH FRQÀLWR GH
interesses em relação aos interesses do seu órgão de origem?
Quando o órgão ou entidade da autoridade jurisdicionar seu órgão ou entidade pública de
RULJHPRXYLFHYHUVDSDUDSUHYHQLUVHGHVLWXDomRTXHVXVFLWHFRQÀLWRGHLQWHUHVVHVGHYH
a autoridade:
a) GHFODUDUVHLPSHGLGDSDUDSDUWLFLSDUGHSURFHVVRGHFLVyULRVREUHLQWHUHVVHHVSHFt¿FRGR
seu órgão de origem, nos termos do art. 10 do Código de Conduta da alta Administração
)HGHUDOFRPXQLFDQGRRIDWRjVXDFKH¿DLPHGLDWDH
b) quando o impedimento acima requerido comprometer de forma relevante o exercício
do cargo ou função, deve a autoridade considerar-se impedida deforma permanente para o
exercício do cargo ou função.
7. Pode a autoridade ser indicada para o cargo por partido ou líder político?
Nada obsta que a indicação da autoridade provenha de partido ou líder político. Entretanto,
é fundamental que o agente público, no ato da sua investidura na função pública, declare
DGHVmRjVQRUPDVGHFRQGXWDHREVHUYHRGHYHUGH¿GHOLGDGHDR3RGHU3~EOLFRHSUHHQFKD
WRGRVRVUHTXLVLWRVQHFHVViULRVDRH¿FD]H[HUFtFLRGRFDUJRSDUDRTXDOIRLLQGLFDGR
8. Pode o cargo de livre provimento ser preenchido por critério estritamente político?
Não. A indicação política para cargo ou função pública de livre provimento é normal nas
democracias representativas, mas o indicado deve, para ser investido na função, além de
cumprir outros requisitos legais e administrativos, reunir as qualidades técnicas, gerenciais
HpWLFDVQHFHVViULDVDRH¿FD]H[HUFtFLRGRFDUJRSDUDRTXDOIRLLQGLFDGR
3RGHDDXWRULGDGHXWLOL]DUVHGRFDUJRTXHRFXSDRXGDVFRQGLo}HVTXHOKHVmRSRVtas à disposição em razão do cargo público para favorecer partido ou grupo político?
Em nenhuma hipótese o agente público poderá utilizar-se do cargo ou função pública ou
GDV FRQGLo}HV TXH OKH VmR SRVWDV j GLVSRVLomR HP UD]mR GHOH SDUD IDYRUHFHU SDUWLGR RX
grupo político.
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10. Pode a autoridade indicar ou designar para cargo de livre provimento pessoa que
QmRGHWHQKDTXDOL¿FDomRWpFQLFDFRPSDWtYHO"
1mReLPSUHVFLQGtYHOTXHRDJHQWHS~EOLFRWHQKDTXDOL¿FDomRWpFQLFDHJHUHQFLDOFRPSDtível com a função ou cargo que irá exercer.
11. Pode a autoridade indicar ou designar para cargo de direção de livre provimento
SHVVRDTXHWHQKDLQWHUHVVHSUR¿VVLRQDORXGHQHJyFLRQDiUHDHPTXHLUiDWXDU"
É condição imprescindível para a investidura em cargo ou função pública que o agente
S~EOLFRSRQKDWHUPRDRVLQWHUHVVHVSUR¿VVLRQDLVRXGHQHJyFLRQDiUHDVREDMXULVGLomRGD
entidade pública.
3RGHRDJHQWHS~EOLFRID]HUXVRGHYHUEDVGHVWLQDGDVDDo}HVVRFLDLVGRDo}HVRX
patrocínio no interesse pessoal ou político-partidário?
Havendo interesse pessoal ou político-partidário do agente público, deve ele declarar-se
impedido para participar do exame do assunto ou matéria, fazendo o devido registro na
agenda de trabalho ou na ata própria, quando for o caso, nos termos do art. 10 do Código de
Conduta da Alta Administração Federal.
3RGHDDXWRULGDGHLQGLFDUSUR¿VVLRQDOSDUDDWXDUHPSURFHVVRRXQHJyFLRQRLQteresse privado de pessoa ligada por laços de negócio, associação formal ou informal,
amizade, compadrio ou parentesco?
Em nenhuma hipótese a autoridade pública pode dar apoio técnico a interesse privado em
processo ou negócio em contraposição ao interesse do Poder Público. A simples indicação
GHSUR¿VVLRQDOQmRREVWDQWHQmRFDUDFWHUL]DDSRLRWpFQLFRQmRVHQGRSRLVYHGDGDDQmR
ser que se trate de processo ou negócio que dependa, direta ou indiretamente, de ação ou
omissão da própria autoridade ou de servidor ou empregado a ela subordinado, caso em
TXHSDUDSUHYHQLUVHGHVLWXDomRTXHVXVFLWHFRQÀLWRGHYHFRQVLGHUDUVHLPSHGLGR
XIV. Partidos políticos
1. Pode autoridade vinculada ao Código de Conduta participar de processo decisório
que resulte em patrocínio a partido político?
É entendimento da Comissão de Ética Pública que a participação em processo decisório que
UHVXOWHHPSDWURFtQLRGLUHWRRXLQGLUHWRDSDUWLGRSROtWLFRFRQ¿JXUDWUDQVJUHVVmRDRTXH
GLVS}HRDUWo do Código de Conduta da Alta Administração Federal, devendo a autoridade
considerar fato impeditivo sua participação, nos termos do art. 10 do Código de Conduta.
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XV. Nepotismo
 3RGH R DJHQWH S~EOLFR QRPHDU LQGLFDU RX LQÀXHQFLDU GLUHWD RX LQGLUHWDPHQWH D
FRQWUDWDomRSRUDXWRULGDGHFRPSHWHQWHGHSDUHQWHFRQVDQJXtQHRRXSRUD¿QLGDGH
para o exercício de cargo, emprego ou função pública?
Não, pois esta conduta ofende o princípio da moralidade administrativa e compromete a
gestão ética. A vedação abrange os casos denominados “de reciprocidade”, ou seja, o parente A se vincule a B e o parente B se vincule A.
 3RGH D DXWRULGDGH PDQWHU UHODo}HV SHVVRDLV RX SHUPXWDU IDYRUHV FRP HPSUHVDV
IRUQHFHGRUDVRXVXMHLWDVjUHJXODomR¿VFDOL]DomRRXTXHWHQKDPRXWURVLQWHUHVVHVHP
GHFLV}HVGRyUJmRDTXHVHUYH"
A existência de relação pessoal com dirigente de entidade jurisdicionada que seja anterior à
posse no cargo público requer que a autoridade se declare impedida para exame de matéria
do interesse da entidade privada. Toda e qualquer relação com dirigente de entidade jurisdicionada posterior à posse no cargo público será, para todos os efeitos de ordem prática,
considerada relação institucional, sujeita aos limites legais e éticos que devem nortear a
conduta do agente público.
3. Pode a autoridade indicar pessoa ligada por relação de parentesco ou compadrio
para ser contratada por empresa terceirizada?
(PQHQKXPDKLSyWHVHSRGHRDJHQWHS~EOLFRQRPHDULQGLFDURXLQÀXHQFLDUGLUHWDRXLQGLretamente, em entidade pública ou em entidade privada com a qual mantenha relação instiWXFLRQDOGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHQDFRQWUDWDomRGHSDUHQWHFRQVDQJXtQHRRXSRUD¿QLGDGH
até o quarto grau, ou de pessoa com a qual mantenha laços de compadrio, para emprego ou
função, pública ou privada.
1RVFDVRVHPTXHDLQWHUYHQLrQFLDGRDJHQWHS~EOLFRSDUDDFRQWUDWDomRGHSUR¿VVLRQDOVHMD
SRVVtYHOFXPSUHREVHUYDUDDGHTXDGDIRUPDomRGRSUR¿VVLRQDOEHPFRPRRDWHQGLPHQWR
aos demais requisitos do cargo.
4. Pode a autoridade indicar pessoa para ser contratada por empresa terceirizada?
6LPGHVGHTXHDLQGLFDomRREVHUYHRVUHTXLVLWRVGHTXDOL¿FDomRHDVQRUPDVDSOLFiYHLV
Não, caso se trate de pessoa com a qual mantenha relação de parentesco ou compadrio.
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