
 

                 PERGUNTA E RESPOSTA NA CONDUTA ÉTICA 

 

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) tenha interesse pessoal, profissional ou empresarial em decisão que possa ser tomada pela 

autoridade em razão do cargo; 

c) mantenha relação comercial com o órgão a que pertença a autoridade; 

d) represente interesse de terceiro, como procurador ou preposto, de pessoa, empresas ou 

entidade compreendida nas hipóteses anteriores. 

3. 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. 

4. A quem o presente pode ser doado? 

A doação pode ser feita a entidade de caráter assistencial ou filantrópico reconhecida, como 

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 

IPHAN para que este lhe dê o destino adequado. 

 

5. 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 doze meses. 

 

6. 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. 

 

7. 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 

razão de relações de amizade ou parentesco. O importante é que a participação ou o próprio 

evento não sejam financiados por entidade com interesse em decisão da sua alçada, seja 

individual ou coletivamente.  

 

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. Naturalmente, 

não há restrições a que a autoridade participe dos festejos do Carnaval, desde que por sua 

própria conta.  



9. Autoridade em entrevista à imprensa é consultada sobre posicionamento que sua área de 

governo tomaria em vista de situação hipotética. Sua resposta configuraria transgressão ao 

Código de Conduta? 

Não, pois não envolveria caso particular e específico que possa vir a ser objeto de decisão da 

autoridade. No entanto, a autoridade deve tomar cuidado para que a situação seja 

efetivamente hipotética, vale dizer, não conduza à antecipação de solução de algum caso 

específico. 

 

 

II - Atividades Paralelas 

 

 

1. Empregado vinculado ao Código de Conduta Ética e Integridade Profissional da CDC pode 

desempenhar outras atividades profissionais? 

Sim. Nos limites da lei e desde que observadas às restrições para atividades que possam 

suscitar conflitos de interesses. A Constituição Federal veda a acumulação de cargos 

públicos, exceto quando existir compatibilidade de horários e consistir em dois cargos de 

professor, um cargo de professor com outro técnico ou científico e dois cargos ou empregos 

privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas no (art. 37). Outras 

proibições e condições para o exercício de atividades paralelas no setor privado constam nas 

leis 8112/90, 8027/92, 8429/92, 9790/99 e dos decretos 1171/94 e 4081/02.  

 

2. Que tipo de atividade paralela suscita conflito de interesses com o exercício da função 

pública? 

Suscita conflito de interesses o exercício de atividade que: 

a) em razão da sua natureza, seja incompatível com as atribuições do cargo ou função pública 

da autoridade, como tal considerada, inclusive, a atividade desenvolvida em áreas afins à 

competência funcional; 



b) viole o princípio da integral dedicação pelo ocupante de cargo em comissão ou função de 

confiança, que exige a precedência das atribuições do cargo ou função pública sobre 

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) possa transmitir à opinião pública dúvida a respeito da integridade, moralidade, clareza de 

posições e decoro da autoridade. 

 

3. Desenvolver atividade paralela sem remuneração ou para entidade sem fins lucrativos 

previne eventual conflito de interesses? 

Não. A ocorrência de conflito de interesses independe do recebimento de qualquer ganho ou 

retribuição pela autoridade, assim como da personalidade jurídica da entidade. O conflito 

ocorre quando a autoridade acumula funções públicas e privadas com objetivos comuns, onde 

a decisão da autoridade pode privilegiar uma pessoa física ou jurídica, com ou sem finalidade 

de lucro. 

 

4. Que atitude deve tomar a autoridade para prevenir situação que configure conflito de 

interesses? 

Conforme o caso, deve: 

a) abrir mão da atividade ou licenciar-se do cargo, enquanto perdurar a situação passível de 

suscitar conflito de interesses; 

b) alienar bens e direitos que integram o seu patrimônio e cuja manutenção possa suscitar 

conflito de interesses; 

c) na hipótese de conflito de interesses específico e transitório, comunicar sua ocorrência 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; 

d) divulgar publicamente sua agenda de compromissos, com identificação das atividades que 

não sejam decorrência do cargo ou função pública. 



5. A autoridade precisa informar a Comissão de Ética da CDC ou a CEP para cargos de 

gestão da Alta Administração sobre as medidas que adotou para prevenir conflitos de 

interesses? 

Sim. A Comissão deverá ser informada pela autoridade e opinará, em cada caso concreto, 

sobre a suficiência da medida adotada para prevenir situação que possa suscitar conflito de 

interesses. 

6. Manter participação em empresa, sociedade civil ou negócio configura conflito com o 

exercício da função pública? 

Não. Contudo tais participações devem ser informadas à Comissão de Ética Pública por meio 

da Declaração Confidencial de Informações (art. 4º 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. 

b) vedação para que: 

i) a empresa, sociedade ou negócio de que participe a autoridade transacione com a 

entidade pública onde a autoridade exerça cargo de direção de qualquer natureza, 

inclusive função de conselheiro de administração ou fiscal; 

ii) represente interesses suscetíveis de serem afetados pela entidade pública onde 

exerce cargo de direção; 

iii) desempenhe atividade que suscite conflito de interesses com a função pública. 

 

7. Pode a autoridade ter parente que trabalhe para entidade que presta serviço ou tem relação 

de negócio com o órgão público onde exerce suas funções? 

Suscita conflito de interesses contratar entidade privada de cuja direção participe parente 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 onde exerça suas funções, desde que a autoridade 

não participe do processo de identificação e contratação da entidade, quando o grau de 

parentesco for até o 4º grau. 

 



8. Pode a autoridade ter parente que trabalhe para entidade regulada ou fiscalizada 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 

exame de qualquer matéria de interesse da entidade fiscalizada. 

9. Pode o agente público prestar, formal ou informalmente, consultoria a pessoa física ou 

jurídica em projeto cuja análise seja de sua responsabilidade? 

Não, pois a situação, pela sua natureza, suscita conflito de interesse, uma vez que é afim à 

competência funcional, nos termos do que dispõe a letra “a” do item 1 da Resolução CEP nº  

 

 

III - Declaração Confidencial de Informações 

 

1. Em que consiste a Declaração Confidencial de Informações - DCI? 

A Declaração Confidencial de Informações é o instrumento pelo qual as autoridades revelam 

as situações que efetiva ou potencialmente podem suscitar conflitos de interesses, e também 

a forma como pretendem evitá-los. ( Resolução CEP nº 9) 

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: presidentes e 

diretores de 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. 

 



 

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 apresentação 

das informações previstas no Código de Conduta. Sempre que houver alteração na 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. 

 

 

IV - Clareza de posições 

 

1. No relacionamento com outros órgãos e funcionários da Administração Pública, como deve 

proceder a autoridade para prevenir-se de situação que suscite conflito 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 privado ou 

circunstância que suscite conflito de interesses, seja aparente, potencial ou efetivo. Nesses 

casos, deve a autoridade declarar-se impedida para participar do processo decisório. É 

importante notar que além de interesses patrimoniais ou financeiros, também podem suscitar 

conflitos as ligações de amizade, parentesco ou profissionais.  

2. No relacionamento com representantes de interesses privados, inclusive quando se tratar 

de quem tenha por objetivo influenciar a tomada de decisão por parte da autoridade, que 

cuidados devem ser tomados para assegurar clareza de posições e prevenir conflito de 

interesses?  

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. Para 

assegurar transparência a esse processo e garantir clareza de posições, em linha com o que 



dispõe o art. 3º do Código de Conduta e o Decreto 4334, de 12.8.2002: 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 tomar notas que 

identifiquem quem solicitou a audiência, seus participantes, assuntos tratados e decisões 

tomadas. Quando a audiência realizar-se de forma imprevista, fora do local de trabalho, deve 

ser feito, posteriormente, "memorando para arquivo", identificando os participantes, assuntos 

tratados e decisões tomadas. Exceto nos casos em que se justifique sigilo nos termos da 

legislação, os registros deverão permanecer disponíveis para consulta pública. 

3. O gabinete do presidente da autarquia X recebe com regularidade uma infinidade de 

publicações, sejam jornais, revistas, informativos, panfletos etc, de editoras, associações 

patronais, sindicais, partidos políticos, etc. O gabinete na triagem da correspondência que 

chega separa tais publicações, que são colocadas por algum tempo na sala de recepção, para 

leitura eventual das pessoas que aguardam para ser recebidas pelo dirigente. Tal 

procedimento é desaconselhável ou configura transgressão a norma ética? 

Não, desde que não configure nenhum tipo de tratamento privilegiado conforme a fonte ou 

origem da publicação. Não obstante, é importante observar que a repartição não deve prestar-

se a ponto de distribuição privilegiada de publicações, seja no interesse comercial ou não, 

político ou não. 

4. 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 e 

éticas necessárias ao eficaz exercício do cargo para o qual foi indicado. 

5. Pode a autoridade utilizar-se do cargo que ocupa ou das condições que lhe são postas 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 das 

condições que lhe são postas à disposição em razão dele para favorecer partido ou grupo 

político. 

 



6. Pode a autoridade indicar ou designar para cargo de livre provimento pessoa que não 

detenha qualificação técnica compatível? 

Não. É imprescindível que o agente público tenha qualificação técnica e gerencial compatível 

com a função ou cargo que irá exercer. 

 

7. Pode a autoridade indicar ou designar para cargo de direção de livre provimento pessoa 

que tenha interesse profissional ou de negócio na área em que irá atuar? 

É condição imprescindível para a investidura em cargo ou função pública que o agente público 

ponha termo aos interesses profissionais ou de negócio na área sob a jurisdição da entidade 

pública. 

 

8. Pode a autoridade indicar profissional para atuar em processo ou negócio no interesse 

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 de 

profissional, não obstante, não caracteriza apoio técnico, não sendo, pois, vedada, a não 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 que, 

para prevenir-se de situação que suscite conflito, deve considerar-se impedido.  

 

 

V - Nepotismo 

 

 

1. Pode o agente público nomear, indicar ou influenciar, direta ou indiretamente, a 

contratação, por autoridade competente, de parente consangüíneo ou por afinidade 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.  

 

2. Pode a autoridade manter relações pessoais ou permutar favores com empresas 

fornecedoras ou sujeitas à regulação, fiscalização ou que tenham outros interesses em 

decisões do órgão a que serve? 

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? 

Em nenhuma hipótese pode o agente público nomear, indicar ou influenciar, direta ou 

indiretamente, em entidade pública ou em entidade privada com a qual mantenha relação 

institucional, direta ou indiretamente, na contratação de parente consangüíneo ou por 

afinidade, até o quarto grau, ou de pessoa com a qual mantenha laços de compadrio, para 

emprego ou função, pública ou privada. Nos casos em que a interveniência do agente público 

para a contratação de profissional seja possível, cumpre observar a adequada formação do 

profissional, bem como o atendimento aos demais requisitos do cargo. 

 

4. Pode a autoridade indicar pessoa para ser contratada por empresa terceirizada? 

Sim, desde que a indicação observe os requisitos de qualificação e as normas aplicáveis. Não, 

caso se trate de pessoa com a qual mantenha relação de parentesco ou compadrio.  

 


