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1. Por que agora? 

A valorização da ética como instrumento de gestão pública insere-se, por inteiro, no esforço 
de revitalização e modernização da administração federal. Com efeito, esta é a dimensão 
que falta para torná-la não só eficiente quanto aos resultados mas também democrática no 
que se refere ao modo pelo qual esses resultados são alcançados. 

Desse ponto de vista, a definição e explicitação de regras de conduta tem duplo objetivo. 
De um lado, busca reverter o crescente ceticismo da sociedade a respeito da moralidade da 
administração pública; de outro, resgata e atualiza a noção de “serviço público”, o que 
significa dar-lhe o sentido original efetivo de “servir ao público”. E servir ao público 
abrange inclusive o dever de prestar contas do conteúdo ético do desempenho dos 
servidores, em particular os que têm responsabilidade de decisão.  

 

2. Papel da Comissão de Ética Pública 

A Comissão de Ética Pública foi criada em 26 de maio de 1999, por Decreto do Presidente 
da República. É integrada por seis pessoas não vinculadas ao Governo e com amplos 
conhecimentos em política, sociologia, direito e administração, dois dos quais foram 
nomeados pelo Presidente da República em 2003. Seus membros não recebem remuneração 
e os trabalhos por eles desenvolvidos são considerados prestação de relevante serviço 
público.  

A atuação da Comissão de Ética é pautada pelos seguintes objetivos: 

q Assegurar um padrão ético efetivo para os ocupantes dos mais altos cargos do 
Executivo Federal, por meio de normas de fácil aplicação e compreensão, mas suficientes 
para o cumprimento dos valores éticos estabelecidos pela Constituição Federal para a 
Administração Pública. 

q Prevenir transgressões éticas durante e depois do exercício do cargo público; 

q Atuar como instância consultiva que proteja o administrador honesto; 
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q Valorizar a conduta ética como instrumento imprescindível de gestão pública eficiente e 
democrática, mediante a valorização do servidor como instrumento de mudança e recolocar 
o cidadão como destinatário do serviço público. 

 

3. Punir não é o objetivo principal 

O objetivo da Comissão é essencialmente preventivo e educativo. A aplicação de 
penalidade tem, no entanto, evidente efeito dissuasório. Quando se trata de violação de 
norma legal, a Comissão encaminha a matéria ao órgão competente para apurá-la. 

Como o universo abrangido pelo Código de Conduta é limitado, a metodologia de trabalho 
da Comissão consiste em manter linha direta de comunicação com cada autoridade 
individualmente, por meio de carta, comunicação telefônica e e-mail. Os atos normativos e 
interpretativos são transmitidos a todas as autoridades e incluídos no site da Comissão 
(www.planalto.gov.br/etica). 

As principais funções cumpridas pela Comissão na administração do Código de Conduta 
são: 

q Interpretação das normas do Código – A principal ocorrência do ano foi a edição da 
Resolução Interpretativa CEP nº 8, que tratou de consolidar o entendimento da 
Comissão a respeito das situações que suscitam conflitos de interesses, com foco no 
exercício de atividades paralelas. 

q Educação – Em razão das características peculiares dos servidores abrangidos pelo 
Código, a atividade pedagógica continuou a merecer especial atenção, alcançando 
desde a adesão explícita às normas, sua comunicação, bem como a prestação 
sistemática, por via direta, de orientações em relação a sua aplicação a situações 
práticas. No ano forma expedidas 400 orientações e 30 notificações mensais, 
números equivalentes ao comportamento histórico. Quanto às respostas a consultas 
específicas, 50% foram “sim, com restrições”, 30% “sim” e 20% “não”. Nessa área, 
vale notar que, quando a resposta foi negativa, aparentemente essa já era a 
expectativa do servidor, que apenas tinha dificuldades para fundamentar a 
proibição. Um manual de perguntas e respostas mais freqüentes é permanentemente 
atualizado e distribuído às pessoas abrangidas pelo Código de Conduta, 
permanecendo à disposição para consultas no sítio da Comissão na internet. 

q Monitoramento – O principal instrumento de monitoramento continuou a ser a 
Declaração Confidencial de Informações – DCI, pela qual os servidores comunicam 
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seus interesses particulares que podem suscitar, efetiva ou potencialmente, conflitos 
com a função pública, assim como a forma de prevenir tais conflitos. No ano, o 
percentual de omissão em relação à entrega dessas declarações caiu de 4% para 
1,5%. 

q Conseqüências – A Comissão continuou a priorizar a adoção de medidas corretivas 
quanto às ações no seu próprio âmbito de atuação, a saber: aperfeiçoamento das 
normas, ações de educação e monitoramento. Continuou em segundo plano a 
aplicação de sanções, o que acentuou uma opção definitiva pelas ações preventivas, 
por um lado, e por outro, resultou da percepção de que a simples comunicação de 
entendimento divergente daquele apresentado pelo servidor por si apresentava efeito 
de reprimenda curricular, reduzindo a necessidade da aplicação de advertência ou 
censura ética. 

 

4. A Rede de Promoção da Ética 

Com base na experiência concreta da Comissão de Ética Pública, a partir de maio de 2001 
começou a ser formada a rede de profissionais com responsabilidades pela gestão da ética 
nos órgãos e entidades federais. Hoje, essa rede é integrada por 161 representantes setoriais 
em 288 órgãos e entidades do Executivo Federal. Apesar de não ser a situação mais 
desejável, alguns dos funcionários que funcionam como elo de ligação com a Comissão 
representam mais de uma entidade ou órgão do Executivo, o que sem embargo se justifica 
em ministérios de menor porte e abrangência. 

A responsabilidade básica desses profissionais é apoiar a Comissão no cumprimento das 
suas funções, assim como zelar pela execução das funções básicas em gestão da ética em 
suas respectivas organizações. 

A base da Rede de Ética é o desenvolvimento de programas de educação, avaliação e ações 
de cooperação técnica em geral. 

O programa de educação teve continuidade no ano, em parceria com a Escola Nacional de 
Administração Pública – ENAP, com a realização de cinco turmas de Gestão da Ética, com 
um total de 94 participantes, e a participação de 30 representantes setoriais no curso de 
Desenvolvimento Gerencial. Ele foi complementado por palestras proferidas em diversos 
eventos, promovidos por entidades ou órgãos do próprio Executivo, mas também de 
governos estaduais, municipais e por entidades não governamentais. 
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 O processo de avaliação da gestão da ética entrou em seu 5º ciclo, em novembro de 2003, 
quando foi possível observar que mais de 89% das entidades já trabalham com regras de 
conduta, 72% desenvolvem ações de educação nessas normas, 45% fazem monitoramento 
da observância dessas normas e 90% aplicam sanções. Não foi possível, ainda, aplicar a 
metodologia desenvolvida pela Comissão para identificar órgãos e entidades mais 
suscetíveis a desvios, nem a realização de visitas para aferir o aspecto qualitativo das ações 
empreendidas, em especial nos campos normativo e de administração da ética.  

Em nível internacional, a Comissão de Ética foi fundadora da Rede das Américas, que 
reúne escritórios de ética de 10 países, criada para potencializar as atividades de cooperação 
técnica em relação a um objetivo – promoção da ética – que não distingue países ou nações. 
A partir da constituição dessa rede, foi possível realizar o primeiro benchmarking sobre 
estrutura de escritórios de ética de diferentes países.  

A cooperação com a OCDE e o DESA/ONU permitiu maior conhecimento sobre “estado 
da arte” em matéria de gestão da ética. A experiência brasileira já é reconhecida como uma 
“boa prática”, o que permitiu a participação de representante da Comissão no comitê de 
especialistas da OCDE sobre conflitos de interesses, do qual se originou o conjunto de 
recomendações da entidade multilateral sobre o assunto.  

 

5. Fórum: Ética como Instrumento de Gestão 

Em 2003 realizou-se o IV Seminário Internacional Ética como Instrumento de Gestão, que 
vem se consolidando com fórum aberto para apresentação e debate sobre gestão da ética. 
Desta vez, especial atenção foi dispensada à experiência de governos locais, com a 
presença, além do parceiros habituais, como Transparência Brasil, Instituto Ethos, OCDE, 
ONU, Rede das Américas e representantes setoriais, de prefeitos, ex-prefeitos e servidores 
de governos subnacionais. O alcance do seminário foi ampliado pela sua realização em 
parceria com o BNDES, Serpro e Petrobras, tendo esta assegurado a transmissão para mais 
de 700 pontos no território nacional. 

 

6. Desafios 

A inclusão das ações da Comissão de Ética no Plano Plurianual 2004/2007, que passou a 
contemplar seus objetivos, certamente criará as condições para a potencialização dos seus 
esforços. Os seguintes desafios se apresentam: 



 5

a) Aprimorar o marco institucional de gestão da ética, com o estabelecimento de uma 
instância que se assegure da necessária ação coordenada dos diferentes órgãos e 
entidades com responsabilidades pela matéria. A ausência de ações integradas 
continua a ser um dos principais fatores que limitam a efetividade das ações de 
promoção da ética, em especial nos campos normativo, educacional e de 
monitoramento. 

b) Reavaliar  as expectativas da sociedade em relação à ética e implementar um plano 
de comunicação. 

c) Enfatizar o cumprimento do disposto nas convenções contra a corrupção da OCDE, 
OEA e ONU. 

d) Assegurar continuidade às ações de avaliação, em especial no que concerne à: b.1) 
aferição das ações empreendidas quanto ao aspecto qualitativo; b.2) aplicação da 
metodologia desenvolvida para aferição das entidades mais suscetíveis a desvios, 
que não teve continuidade em 2003; b.3) aplicação de sistema próprio de avaliação 
da conduta ética dos servidores, considerando o marco normativo existente;  

e) Realizar a conferência internacional sobre conflitos de interesses, em parceria com a 
OCDE e participação de representantes dos países associados. 

f) Promover maior transparência e participação nas ações de gestão da ética, 
fomentando na sociedade a consciência ética e a responsabilidade comum sobre a 
coisa pública. 

g) Levar a mensagem da Comissão para aos Estados e Municípios. 

 

http://www.presidencia.gov.br/etica 
 


