
NOTA EXPLICATIVA 
 
 

Estabelece normas de funcionamento e de rito 
processual para as Comissões de Ética instituídas pelo 
Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994, e 
disciplinadas pelo Decreto nº 6.029, de 1º de feveveiro 
de 2007. 

 
 

As Comissões de Ética dos órgãos ou entidades vêm conduzindo suas 
demandas na forma das normas gerais previstas no Decreto nº 6.029, de 1º de fevereiro de 
2007, e seus Regimentos Internos, observada a Resolução n° 4, de 7 de junho de 2001, da 
Comissão de Ética Pública da Presidência da República. Nesse sentido, faz-se  necessária 
uma maior definição do rito processual aplicável aos expedientes e processos destinados à 
apuração 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 Comissões de Ética a delimitação de balizamentos para facilitar a apuração 
ética e confirmar a idéia da existência de uma nova instância incumbida de observar e fazer 
observar a ética no Poder Executivo Federal.  

 
Assim, a presente proposta de resolução tem como finalidade a busca por 

uma maior segurança jurídica, pela uniformização de procedimentos e pela racionalização 
dos trabalhos de apuração no âmbito das Comissões de Ética, assegurando maior celeridade 
e transparência aos feitos.  

 
O preceito contido no art. 17 do Decreto nº 6.029, de 2007, discrimina as 

diversas esferas para apuração de condutas, incluindo a ética. Sendo assim, configurada a 
ocorrência 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.   

 
A instância ética é assim considerada por possuir objeto, foro e sanções 

próprios definidos 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 sinônimos, todavia mais adequados às fases processuais delimitadas, tais 
como denunciante, denunciado e investigado. 

 



Confirmada a diferença entre as esferas administrativa e judicial, o 
tratamento dado ao contraditório e à ampla defesa permanece assegurado ao denunciado ou 
investigado na instância ética. Uma vez apresentada à denúncia ou representação, no 
entanto, será formada 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. 


