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COMISSÃO DE ÉTICA PÚBLICA



CONTEXTUALIZAÇÃO

GOVERNANÇA  PÚBLICA



Código de Ética dos Agentes Públicos da Administração Direta
e Indireta do Poder Executivo Estadual 
(Decreto Nº 46.852/2018); 

CONTEXTUALIZAÇÃO

Sistema de Gestão de Ética dos Agentes Públicos da
Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual
(Decreto Nº 46.853/2018)



COMPOSIÇÃO

3 TITULARES  +
3 SUPLENTES

 
SERVIDORES EFETIVOS E

EMPREGADOS DO SEU QUADRO
PERMANENTE *

SECRETARIA
EXECUTIVA

 
SERVIDORES EFETIVOS E

EMPREGADOS DO SEU QUADRO
PERMANENTE *

art. 6



COMPETÊNCIA GERAL

art. 5

I - atuar e decidir nos processos referentes à matéria ética;
II - requerer à autoridade maior do órgão ou entidade a
aplicação das penalidades;
III - promover a manutenção de alto padrão ético;
IV - divulgar os Códigos de Ética dos agentes públicos da
Administração Direta e Indireta do Poder Executivo
Estadual e de conduta da alta administração do Poder
Executivo Estadual;

V - assegurar continuidade, clareza e consistência no
propósito da manutenção da ética;

VI - orientar e aconselhar os agentes públicos sobre suas
condutas éticas;
 VII - elaborar o seu Regimento Interno, tendo como base
o regimento padrão aprovado pelo CEP.



COMPETÊNCIA ESPECÍFICA

I - atuar como instância consultiva de dirigentes e
servidores no âmbito de seu respectivo órgão ou
entidade;
  
 II - aplicar o Código de Ética dos agentes públicos da
Administração Direta e Indireta do Poder Executivo
Estadual:
III - representar a respectiva entidade ou órgão na Rede
de Ética do Poder Executivo Estadual a que se refere o art.
10; e
IV - supervisionar a observância do Código de Conduta da
Alta Administração Estadual e comunicar à CEP situações
que possam configurar descumprimento de suas normas.

art. 8



COMPETÊNCIA 

ANALISAR
CONFLITO DE

INTERESSE

APURAÇÃO DE
CONDUTAS

GESTÃO DA ÉTICA



PRINCÍPIOS

art. 11
 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.



recapitulando



A ORIGEM DA
DESONESTIDADE

Não decidimos com base
racional de custo-benefício

Probabilidade de
punição

Teoria da Margem da
Manobra  -
racionalidade x
honra (autoimagem)

Dan Ariely - A honesta verdade sobre a desonestidade



 
éTICA

 

INCENTIVOS

COMPORTAMENTO

TOMADA DE DECISÃO



nudge x
normativo
prescritivo
Economia Comportamental



A recorrência a lembretes
morais como juramentos,
assinaturas, menção a
códigos de honra – mesmo
fictícios – foram capazes de
reduzir o grau
de trapaça.



A recorrência a lembretes
morais como juramentos,
assinaturas, menção a
códigos de honra – mesmo
fictícios – foram capazes de
reduzir o grau
de trapaça.



Art. 15. Em cada órgão do Poder
Executivo estadual em que
qualquer cidadão houver de
tomar posse ou ser investido em
função pública, deverá ser
prestado, perante a respectiva
comissão de ética, um
compromisso de acatamento e
observância das regras
estabelecidas por este Código de
Ética.



o poder do
coletivo

 E A FORÇA DO
EXEMPLO



CÓDIGO DE ÉTICA DOS
AGENTES PÚBLICOS



CÓDIGO DE ÉTICA DOS AGENTES
PÚBLICOS

DOS PRINCIPAIS DEVERES DO AGENTE PÚBLICO

II - respeitar a hierarquia, porém, sem temor de representar contra
qualquer superior que atente contra este Código, lei ou
regulamento;

IV - levar ao conhecimento da autoridade superior irregularidade de
que tiver ciência em razão do cargo ou função;

XIII - informar sobre qualquer conflito de interesse, real ou
aparente, relacionado com seu cargo, emprego ou função e tomar
medidas para evitá-los;

V - zelar pela economia e conservação do material que lhe for confiado;



CONFLITO DE INTERESSE

Art. 4º É dever, ainda, do agente, diante de qualquer situação, verificar se
há conflito com os princípios e diretrizes deste Código, devendo questionar
se:

I - seu ato viola lei, regulamento ou outro ato normativo;

II - seu ato é razoável e prioriza o interesse público; e

III - sentir-se-ia bem, caso sua conduta fosse tornada pública.

Parágrafo único. Em caso de dúvida, o agente deverá consultar as
respectivas comissões de ética.



Art. 8º Ocorre conflito de interesses quando o interesse particular,
seja financeiro ou pessoal, entra em conflito com os deveres e
atribuições do agente em seu cargo, emprego ou função.

CONFLITO DE INTERESSE



CONFLITO DE INTERESSE

§ 1º Considera-se conflito de interesses qualquer
oportunidade de ganho que possa ser obtido por meio ou
em consequência das atividades desempenhadas pelo agente
em seu cargo, emprego ou função, em benefício:

I - de si próprio;
II - de parente até o segundo grau civil;
III - de terceiros com os quais o agente mantenha
relação de sociedade; ou
IV - de organização da qual o agente seja sócio, diretor,
administrador, preposto ou responsável técnico.



CONFLITO DE INTERESSE

DEVER DE DECLARAR
E ADOTAR PROVIDÊNCIAS



CONFLITO DE INTERESSE

Art. 9º São fontes potenciais de conflitos de interesse financeiro
 e devem ser informadas:

I - propriedades imobiliárias;

II - participações acionárias;

III - participação societária ou direção de empresas;

IV - presentes, viagens e hospedagem patrocinadas;

V - dívidas; e

VI - outros investimentos, ativos, passivos e fontes substanciais
de renda



CONFLITO DE INTERESSE

Art. 10. São fontes potenciais de conflitos de interesse pessoal:

I - relações com organizações esportivas;

II - relações com organizações culturais;

III - relações com organizações sociais;

IV - relações familiares; e

V - outras relações de ordem pessoal.



CONFLITO DE INTERESSE

Art.10 
Parágrafo único.

Relacionamentos de ordem profissional que possam ser
interpretados como favorecimento de uma das fontes acima,
mesmo que apenas aparentem conflito de interesses, devem
ser evitados, podendo ser realizada consulta, conforme
parágrafo único do art. 4º deste Decreto.



PRESENTES

 É vedado aceitar presentes, salvo
de autoridades estrangeiras nos
casos protocolares em que houver
reciprocidade.



PRESENTES

§ 3º Considera-se fonte proibida qualquer pessoa, física ou jurídica,
que:

I - tenha contrato ou pretenda celebrar contrato com o Estado;

II - esteja sujeita à fiscalização ou à regulação pelo órgão em que o
agente atua; ou

III - tenha interesses que possam ser afetados pelo desempenho
 ou não das atribuições do agente.



"Por isso, destaca que a sanção
estabelecida se trata do patamar
legal mínimo previsto no Art. 6º
da mesma legislação. Assim, a
multa foi de 0,1% ao faturamento
bruto da Vivo no exercício
anterior ao da instauração do
processo, o que resultou no
valor de R$ 45,747 milhões."



UTILIZAÇÃO DE RECURSOS

Dever de proteger e conservar os
recursos públicos e não poderão usar
esses recursos, nem permitir o seu uso,
a não ser para os fins autorizados em
lei ou ato normativo.



UTILIZAÇÃO DE RECURSOS

 recursos financeiros;

bens móveis ou imóveis

direito ou outro interesse intangível que seja ou tenha sido
adquirido ou obtido com recursos financeiros oficiais,



UTILIZAÇÃO DE RECURSOS

suprimentos de escritório, telefones e outros
equipamentos e serviços de telecomunicações,
correspondências oficiais, capacidades automatizadas
de processamento de dados, instalações de
impressão e reprodução, registros e veículos oficiais

jornada de trabalho, que é o tempo correspondente
ao horário de expediente que o agente público está
obrigado a cumprir.



DAS PENALIDADES

Advertência

Censura

Determinação de fazer, não fazer, alterar,
modificar ou retratar-se do fato ou
conduta praticados,



BANCO DE SANÇÕES

A pena deverá ser informada à unidade
responsável pela gestão dos recursos
humanos, para registro nos assentamentos
funcionais, com implicações, quando previsto
em lei ou regulamento, nos processos de
promoção, bem como nos demais
procedimentos próprios da carreira do agente.

Informar à CEP 
(art. 26, Decreto nº 46.853/18) 



DENÚNCIA

Formalização de informação na qual se alega
uma transgressão ao Código de Ética por um
agente ou por agentes de um órgão ou
entidade pública. (art. 13)

Cidadão, agente público, pessoa jurídica de
direito privado, associação ou entidade de
classe (art. 12, Decreto nº 46.853/18)



DENÚNCIA

A denúncia deve ser encaminhada à comissão
de ética do órgão em que o denunciado atua e
deve conter:

I - nome(s) do(s) denunciante(s);**

II - nome(s) do(s) denunciado(s); e

III - prova ou elementos idôneos de prova da
transgressão alegada. (art. 14)



COMPETÊNCIA EXCEPCIONAL DA
CEP

 Na ausência de comissão de ética no próprio
órgão em que atua o agente, a denúncia deve
ser encaminhada para o titular do órgão ou
para o Conselho Superior de Ética Pública.



 DEVER DE SIGILO





PERGUNTAS FREQUENTES



MISSÃO DE ASSEGURAR
CONTINUIDADE, CLAREZA E

CONSISTÊNCIA NO PROPÓSITO
DA MANUTENÇÃO DA ÉTICA



https://www.scge.pe.gov.br/comissao-
de-etica-publica/

CEP@CGE.PE.GOV.BR


