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Apresentação
Rodrigo Assumpção
Presidente da Dataprev

Este Caderno de Debates é resultado da 37ª edição do Fórum de TIC sobre Gestão de 
Ética e Segurança da Informação, dois temas muito caros à Dataprev. Há muita 
mobilização em torno do tema segurança da informação na empresa, uma vez que 
este é considerado um dos seus principais bens ativos

Segurança da informação remete a outro assunto, a ética, com o qual tem muito em 
comum, particularmente no que toca a assimilar os seus conceitos fundamentais. 
Por isso, os dois temas estão juntos nesse Fórum. Durante a atividade, pela manhã, o 
representante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) compartilhou a experiência 
de adoção do Código de Ética e Disciplina da entidade nacional pelas suas regionais 
distribuídas pelo País. Já os representantes da Presidência da República abordaram 
a conduta ética que é exigida aos servidores da administração pública federal. 

 

Boa leitura!



Sumário

Abertura e conduta ética va Dataprev
Janice Fagundes Brutto

Mediador
Sérgio Basile
Dataprev

Conduta ética na Dataprev
Alba Valéria
Dataprev

Código de ética e disciplina da OAB Federal
Otávio Luis Rocha Ferreira dos Santos
Coordenação Nacional de Advocacia em Estatais (CONAE)

Princípios de um estado democrático de direito
Renata Lúcia Medeiros de Albuquerque
Secretária executiva de Comissão de Ética Pública

Segurança da Informação 
Humberto Campedelli
Dataprev

6

9

15

34



Janice Fagundes Bruto: Esse fórum de discussão tem sido promovido mensalmente 
há dois anos. Aborda temas  variados de TI (Tecnologia da Informação) ou mesmo 
outros ligados ao assunto. Hoje discutiremos Ética e Segurança da Informação, 
assunto que perpassa tudo o que foi mencionado acima. Nos dias atuais, estamos 
testando novas questões, nova tecnologia, novos métodos --e isso 
irremediavelmente nos leva a cometer alguns erros. O erro faz parte da inovação. 
Mas o erro não deve vir acompanhado da irresponsabilidade, o que pode levar ao  
descrédito e à negligência. Na era da inovação qual é o papel da gestão de pessoas? 
Acredito que a gestão de pessoas tem que trabalhar basicamente com três virtudes. 
A primeira delas é a liderança. Ensinar o que sabe. O filósofo Mario Sérgio Cortella 
também, ao discutir questões sobre ética, diz que o líder da era de inovação tem que 
ter generosidade mental, ou seja, tem que ensinar o que sabe. A segunda virtude é a 
coerência ética. Praticar o que ensina. Essa é a coerência ética, a discussão. E 
finalmente, tem que ter humildade intelectual. Perguntar o que ignora. O papel deste 
fórum é justamente reunir as perguntas e também as pessoas e as entidades que 
tenham respostas às nossas perguntas. Temos várias reflexões a fazer, especial-
mente relacionadas ao tema da Ética. A Dataprev se dispõe a discutir, em um 
momento de reedição de seu Código de Ética, questões relacionadas a esses dois 
assuntos � ética e segurança da informação � porque sabe que esta perpassa todas 
as instâncias da empresa. Quer abrir o questionamento, a reflexão. Tudo vai ser 
discutido, documentado e registrado.  

Sérgio Basile � Coordenação Geral de Relações do Trabalho e Responsabilidade 
Socioambiental da Dataprev:  Sou coordenador geral da área de responsabilidade 
ambiental e relações de trabalho e a Comissão de Ética está muito próxima do nosso 
dia a dia.  Trabalhamos em proximidade com o pessoal da Segurança da Informação, 
vizinho físico. A ideia de fazer esse fórum nasceu da discussão do Código de Ética 
como sendo inerente ao negócio da empresa. A turma da  Coordenação Geral de 
Segurança de Informações ( ) também faz parte deste processo, sendo a CGSI
principal parceira da elaboração desse fórum, que se presta essencialmente à troca 
de informações. Gostaria de ressaltar a presença do pessoal do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social ( ), da Caixa Econômica, da Contro-BNDES
ladoria-Geral da União (CGU) nessa discussão, cuja ideia é a de exposição de três 
painéis. O primeiro painel vai buscar contextualizar a gestão da ética e a segurança 
da informação dentro da Dataprev. Ele será apresentado por  Alba Valéria Finizola, 
que também é Assessora da Coordenação-Geral de Relações do Trabalho e 
Responsabilidade Socioambiental (CGTS). O segundo vai compartilhar conosco o 
Código de Ética e a Disciplina da OAB. Já o terceiro painel vai abordar os princípios do 
estado democrático de Direito. 

Abertura e Conduta ética na Dataprev
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ocupar um posto na diretoria colegiada da Dataprev, Janice está no cargo desde 2 de 
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Alba Valéria Finizola � CGTS: Os temas ética e segurança da informação foram 
unidos pelo seguinte motivo: pode-se encontrar dentro da Dataprev um movimento 
muito grande com relação à Segurança da Informação, porque a informação da 
Dataprev é um de seus principais ativos e um dos mais caros. Foi criada, inclusive,  
toda uma política de cursos relacionados à segurança, para que os empregados 
pudessem se familiarizar com o assunto.  Mas os participantes da Comissão de Ética 
tem discutido bastante acerca da ética e de uma condutiva dentro da empresa, 
porque não basta somente ter políticas. Isto é importante porque, desse modo, 
podemos expressar como se deve agir e o que pode e o que não pode ser feito no 
interior da Dataprev. Mas, para evitar um incidente, um erro ou até mesmo a má-fé, 
ao lidar com uma informação com mais precisão, ela precisa ser transmitida com  
integridade, qualidade e disponibilidade. E no tempo correto. Devemos buscar a 
conduta ética em relação aos empregados, à direção e ao corpo gerencial. A 
segurança da informação tem suas políticas. Uma coisa que me chamou muito 
atenção dentro delas foi o fato de que as coisas são um pouco estanques --o que não 
deve ser visto como uma crítica. Só gostaria que fizéssemos essa ligação:  no Código 
de Ética não havia nenhuma referência às políticas de segurança da informação. 
Quando da revisão desse código percebemos que a segurança poderia ser uma 
parceira importante nesse processo, para torná-lo mais inerente ao negócio, ou seja, 
mais voltado à segurança, ao direito digital, à tecnologia,  

Essa contextualização serve para justificar o motivo pelo qual se trouxe o tema da 
gestão da ética e da segurança da informação para o Fórum de TIC. Essa 
contextualização ocorre para que possamos pensar em fazer um código, um novo 
código ou uma inovação. Precisamos sempre rever esse código, para avaliar se ele 
está aderente, se a conduta que a empresa está tomando, seja por parte da direção 
ou por parte do corpo funcional, está de acordo com ele. E se não estiver? Vamos 
avaliar essa conduta: se ela é fruto de uma inovação ou de uma irresponsabilidade. A 
importância da revisão deste código e da disseminação dessa informação ainda se 
dá na instância da Diretoria Executiva. Posteriormente, após a avaliação desse 
código,  será  feito um trabalho de consolidação, para que a segurança da informação 
participe efetivamente da construção desse novo instrumento. 

Sérgio Basile: Essa contextualização é inicial para que se saiba que estamos 
trabalhando na confecção desse novo Código de Ética. 

Érico � Dataprev: Achei bastante interessante a fusão dos temas ética e segurança, até 
porque esses assuntos estão na mídia e a todo o momento temos algum tipo de  
vazamento, a exemplo do furto de informação do Comitê Olímpico de Londres para o 
Comitê de Organização da Rio 2016. È um exemplo de conduta absolutamente 
antiética. Algumas informações sigilosas ou restritas que vieram do Comitê 
Organizador das Olimpíadas de Londres ao Comitê Organizador das Olimpíadas do Rio 
2016 foram furtadas, o que serve bem para a discussão que vem sendo feita pela mídia. 

Humberto Campedelli � Coordenação de Segurança da Informação: Acho que os 
dois temas realmente tem muito em comum, primeiro por sua forma. É preciso 
traduzir algumas coisas abstratas, alguns princípios e objetivos para nossos 
empregados. Essa é uma tarefa comum tanto para a ética quanto para a segurança 
da informação. Nós temos feito ao longo desse ano um forte trabalho nesse sentido. 
Também são importantes as questões de segurança, principalmente as 

Alba Valéria
Sérgio Basile

Processo de desenvolvimento de sistema da Dataprev
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relacionadas à quebra de segurança, uma vez que se sabe que sempre há uma 
questão de conduta onde entra a ética. Normalmente, é uma questão de ética em se 
tratando de um ataque interno, uma situação interna de um empregado, por 
exemplo. A necessidade de o nosso Código de Ética ter algumas condutas explícitas 
em relação à segurança da informação é evidente. Isto já se faz presente no Código 
de Ética atual, o qual será incrementado em sua nova versão. Esta questão é bem 
oportuna e deve ser tratada em conjunto com as outras ideias.

Processo de desenvolvimento de sistema da Dataprev
Alba Valéria
Sérgio Basile

Processo de desenvolvimento de sistema da Dataprev
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Se a ética já é um dever de todo e qualquer cidadão, o que dizer dos servidores 
públicos, empregados públicos e advogados? Vamos falar sobre o Código de Ética e 
Disciplina da OAB Federal, cujo tema, por sua importância, mereceu que se fizesse 
uma codificação por parte da entidade. Apenas uma introdução: o advogado é 
parcialmente chamado de procurador ou simplesmente advogado e, pelo seu 
desempenho de trabalho junto a entidades públicas, é assim remunerado pelos 
cofres públicos. Aqui, cabe uma explicação. Muitas vezes se confunde procurador com 
advogado. São praticamente sinônimos. Por quê? Porque o procurador (palavra que 
deriva do latim) é aquele que trata de negócio alheio, ou seja, é alguém que representa 
um outro ente, seja pessoa jurídica, seja física. No caso do advogado público, como ele 
representa a União, Estado, Defensorias, Autarquias, empresas públicas, ou seja, 
administração direta ou indireta, ele é chamado de procurador público. 

Uma explicação: as circunstâncias de orientar ou representar judicialmente o Estado, 
a quem tem tido como administração direta ou indireta pública, não retiram (já 
entrando na ética propriamente dita) do advogado público seus compromissos 
éticos de advogado. Ou seja, o advogado privado já tem alguns compromissos éticos 
como vamos ver. É agregado com os compromissos éticos da administração pública. 
A ética, derivada do termo grego ethos, é definida como a ciência da moral, a 
teorização do que se entende como moral,  um código de conduta. É o dever da 
observância na moral. 

Podemos resumir assim. Na seara da terminologia técnica profissional, usamos 
essa expressão ética profissional, que indica a soma dos deveres que fixa a norma de 
conduta do profissional no desempenho das suas atividades,  nas relações com o 
cliente. Qualquer servidor público sabe quais são as suas regras de conduta. No caso 
da Dataprev, temos uma norma disciplinar. Mas, na própria legislação, na 
Constituição Federal, nos princípios da administração, nas legislações de cada uma e 
nas profissões existem essas normas de conduta que entendemos como a ética 
profissional. São deveres, regras aprofundadas da ciência e do estudo da moral. 
Resumindo, a ética é basicamente isso. Existem as normas de conduta de toda e 
cada profissão, inclusive da administração pública. Exclusivamente no caso dos 
advogados existe o Código de Ética da OAB, que foi feito por esse órgão de classe e 
tem a autoridade de dirigir e fiscalizar a sua respectiva profissão. 

Os advogados possuem o seu Código de Ética Profissional instituído pelo Conselho 
Federal da OAB. Logo no início já é dado um tom da importância do tema.

No artigo, está sintetizada toda a essência da ética a ser seguida pelo advogado: �Os 
deveres do advogado compreendem, além da defesa dos direitos e interesses que lhe 
são confiados, o zelo do prestígio de sua classe, a dignidade da magistratura (isto é, 
quando está em juízo, em processos judiciais), no aperfeiçoamento das instituições 

Código de ética e disciplina da OAB Federal

Otávio Luis Rocha Ferreira dos Santos ¹
Coordenação Nacional de Advocacia em Estatais (CONAE)

¹ Membro da Coordenação Nacional de Advocacia em Estatais ( ), Conselho Federal da CONAE
Ordem dos Advogados Brasileiros. Ele é empregado da Datprev, mas está aqui como membro 
da Coordenação da OAB.
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de Direito em geral no que interessa a Ordem Jurídica�. Ou seja, há uma gama, uma 
série de deveres que o advogado deve cumprir. Quais são eles? A dignidade da classe 
da magistratura, prestígio, zelo na urbanidade com todos que trata, principalmente 
nos interesses os quais  defende. Isto tudo é uma confiança importantíssima. É o zelo 
profissional, de Direito, o qual será abordado quando do debate sobre sigilo 
profissional e aperfeiçoamento das instituições. Quais são estas instituições?

O Judiciário, a Magistratura, as Procuradorias e, daí em diante, também a Defensoria 
Pública, bem como a Ordem Jurídica, a Constituição, a Legislação e os demais norma-
tivos e regramentos. Quanto à Procuradoria de advogados, vamos à explicação: 
procurador, derivado do latim, é procurator, procurare, tratar de negócio alheio, 
administrar negócio de outro, procurar. No sentido geral, designa toda pessoa que trata 
ou administra o negócio de outrem em virtude de mandato escrito que lhe foi conferido. 

No sentido técnico, os advogados públicos, no âmbito da administração pública, tem 
uma designação que vale tanto para os representantes do Ministério Público quanto 
aos advogados públicos. Quem são esses? A eles é dado o cargo de representar o 
Estado. O que é o Estado aqui? Administração direta ou indireta, autarquia 
fundacional e  administração indireta. Temos a Dataprev, empresas públicas fede-
rais e a Sociedade Econômica Mista, a Petrobras - as quais estão presentes em todas 
as questões judiciais de interesse ou que seja debatidas pelo interesse público - além 
da atividade de consultoria e acessória jurídica do órgão público. Esta é basicamente 
a responsabilidade do advogado público também sobre a ótica da ética profissional. 
Alguns conceitos interessantes: Advocacia Pública na Constituição Federal de 1988.

A assessoria jurídica de cada órgão é chamada de procuradoria. É um ofício do 
procurador e também é a denominação dada pelo departamento público, 
coordenação geral chefiada pelo coordenador, uma vez que ele responde em última 
análise por aquela área. Ele que dá a opinião final, de acordo, a chancela no 
entendimento de um advogado público parecerista, enfim, um consultor. A 
Consultoria ou Coordenação Jurídica é essencial e fundamental para o 
aconselhamento das Autoridades Estatais, previamente às suas deliberações. A 
Constituição de 1988 fala do Grau de Utilização (GU), que é a administração direta 
através de órgão vinculado. Nós, os jurídicos das estatais, para as quais ainda não há 
uma legislação, regime político próprio das estatais e, nesse caso do jurídico das 
estatais, seríamos um órgão vinculado. Porque tecnicamente os advogados de 
empresas públicas estão subordinados às orientações normativas, às súmulas do GU. 
Há uma legislação para isso. Sobre a função essencial da Justiça: temos a atividade de 
coadjuvância do advogado com o gestor para formar a decisão administrativa. 
Adianta aliar, seja advogado público ou privado. Voltando, a ética deve sempre pautar 
nesse comportamento de formar para a decisão e o ato administrativo, a 
essencialidade de sua atividade com os fundamentos do Estado de Democracia? 

A essencialidade da sua atividade está inerente aos próprios fundamentos do 
Estado Democrático de Direito. Aqui temos outro conceito importante: o Estado 
Democrático de Direito. O que é? O Estado faz as suas regras as da Constituição, o 
Legislador faz as leis, mas ele próprio se submete às suas próprias regras. 
Encontramos isto no Artigo Primeiro da Constituição, o que forma o Estado 
Democrático de Direito, o próprio Estado é obrigado a cumprir as suas próprias 
regras. Por isso que existe a Polícia Federal, pessoal que demanda contra órgãos 
públicos, porque a União, as autarquias e as empresas públicas são chamadas para 

Otávio Luis Rocha Ferreira dos Santos

Código de ética e disciplina da OAB federal
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cumprir a ordem jurídica e o Estado Democrático de Direito. A Carta Magna, 
novamente, que é sinônimo de Constituição. 

Além do GU, temos a Advocacia Geral: qualquer advogado privado é representado na 
Constituição nesse item. Da Advocacia da Defensoria Pública temos: o advogado é 
indispensável à administração da Justiça, sendo inviolável por seus atos 
manifestações no exercício da profissão, que é autonomia prerrogativa técnica, para 
que ele possa atuar defendendo a Constituição, a legalidade, o interesse público. É o 
que se espera dele, nos limites da lei. É óbvio que isso aqui também não é ilimitado.

No Direito, dificilmente existe algo que seja absolutório, que não haja exceção, que 
não haja limites e regras e meliantes e melindres. Temos também a Defensoria, os 
deveres legais, entrando no meu encargo aqui, que é a ética no exercício profissional 
dos procuradores. O fato do advogado investir no cargo de procurador, do advogado 
público ou privado ter os seus deveres éticos, citaremos o Código de Ética. Um 
paralelo sobre o advogado público: o fato dele investir no cargo de procurador não 
retira seus compromissos éticos de advogado, muito pelo contrário, ele tem muito 
mais responsabilidade do que um advogado privado, que já tem o compromisso com 
a ética. Enfim, chegaremos em breve aos princípios da legalidade, moralidade. 

Além de cumprir com o Código de Ética da OAB Federal, também se compromete 
com diversos princípios administrativos e com a coadjuvância no assessoramento e 
representação do órgão público que se encurva. Sobre a origem do Código e Ética da 
OAB: onde se baseia e qual é seu foco? A lei maior previu, nas garantias 
fundamentais, Artigo Quinto, que todos nós saibamos os parâmetros para o 
exercício de qualquer profissão. A lei regulamentadora regulamenta qualquer 
profissão ou categoria diferenciada. Cabe ao Poder Público fazer a lei, a Legislação 
Regulamentadora das Funções. Temos os exemplos do assistente social, advogado, 
engenheiro etc., os órgãos de classe, por minoria nas nossas leis, mas a base de tudo 
é isso é o ensino vedável da Constituição. 

É livre exercício de qualquer trabalho ou ofício-profissão atender as qualificações 
profissionais que a lei estabelecer. É livre? É, mas a regulamentação tem que ser 
obedecida, a legislação tem que ser atendida. Aí vem advocacia, a base e o Estatuto 
da Advocacia, Lei Federal Número 89069P4, que previu que o Conselho Federal da 
OAB faria seus regulamentos, inclusive o Código de Ética e Disciplina. No Artigo 78 
temos: �Cabe ao Conselho Federal da OAB, por deliberação de dois terços pelo 
menos das delegações, editar o Regulamento Geral deste Estatuto no prazo de seis 
meses contados da publicação desta Lei.� Essa lei é de 1994 e, obviamente, o Código 
de Ética da OAB foi feito em 1995. Quanto aos Deveres do Advogado público ou 
privado: a lei do advogado tem capítulo próprio que destaca a importância desse 
tema na ética. Esta é a Legislação Federal. É bom ler o Capitulo Oitavo da Ética do 
Advogado, pois muitas vezes até o próprio advogado se esquece de alguns detalhes : 
�O advogado deve proceder de forma que o torne merecedor do respeito e que 
contribua para o prestígio da classe e da advocacia. O advogado, no exercício da 
profissão, deve manter independência em qualquer circunstância. Não ter nenhum 
receio de desagradar o magistrado ou qualquer autoridade e nem de incorrer em 
qualquer impopularidade.� 

O advogado não tem que ser popular, quem tem que ser popular são os agentes políticos, 
parlamentares, deputados e etc. O advogado tem um compromisso com o interesse 
público primário, a Constituição, a legalidade e o interesse público de toda a sociedade. 

Otávio Luis Rocha Ferreira dos Santos
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O que deve deter o advogado no exercício da sua profissão? Os deveres da Ética. O 
advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo 
ou culpa. Algum equívoco que depor de imperícia, negligência ou omissão,  culpa ou 
dolo, ou seja, querer prejudicar alguém intencionalmente. Quem tiver determinada 
conduta irregular vai responder por isso, em caso de lide temerária. No meu caso, por 
exemplo, a empresa pública federal. 

O advogado da União é a própria União. Agora no caso do advogado privado, é o 
Estatuto da Advocacia Pública Privada. O que é uma lide temerária? Quando o cliente 
procura o advogado e ele pede, por exemplo, que o cliente faça alguma coisa que 
sabe que está errado. A lide temerária é um processo em que, por algum motivo, a 
ação é ajuizada de uma forma ilícita ou ilegal, como por exemplo, quando o advogado 
junta-se ao cliente para obter vantagem, falseando a verdade, induzindo o juiz ao 
erro e alterando os fatos. Você entrar com um processo, que é sinônimo de lide, o 
Judiciário sabe que não vai ter qualquer procedência, mas ainda assim o faz. Isso é 
lide temerária. O advogado será solidariamente responsável por seu cliente, uma vez 
coligado com este para lesar a parte contrária que, se apurada, é prova. Aqui, 
também fica bem claro o advogado em seu escritório, departamento jurídico, 
coordenação que exerce. De acordo com Rui Barbosa, o advogado é como se fosse 
um pré-juiz. Ele já deveria filtrar muitas ações lides temerárias, antes do juiz ter que 
declarar isso no processo manifestamente descabido. O advogado obriga-se a 
cumprir rigorosamente os deveres da ética e da disciplina da OAB.

 Em seguida, temos o Código de Ética e Disciplina, que regula os deveres do advogado 
para com a comunidade, o cliente e o outro profissional. E ainda a publicidade, a 
recusa do patrocínio, das causas temerárias, ilegais, funcionais, coisas erradas, o 
dever de assistência jurídica. O dever geral de urbanidade e os respectivos 
procedimentos disciplinares. Quando não obedece e segue o Código de Ética ao 
Conselho Seccional da OAB e ao Tribunal de Ética e Disciplina,  que pune com sanções 
de advertência, suspensão e exclusão. Temos a polimerização da lei. Por exemplo, 
temos uma Lei Federal, que trata de qualquer assunto e não tem o decreto 
regulamentador, vamos supor da Presidência da República. Temos a Lei Federal da 
OAB, que é a Rol de 966 , e, em 1995, o Conselho Federal expediu o Código de Ética 
como se fosse um regulamento. Como se fosse não, é um regulamento na parte de 
ética. Editou o Código de Ética em comento, atendendo ao comando legal, 
preenchendo em última análise a própria Constituição Federal. A esta importante 
regulamentação aqui entendida como Codificação e àquela questão das Leis 
Trabalhistas deu-se o nome de consolidação. Consolidação, codificação, enfim, 
todos sinônimos quando você compila diversas normas de uma mesma matéria. 

É categórica quanto ao seu predito, ou seja, quanto à obrigação do advogado público 
de zelar pelos preceitos da Legislação, e da Constituição da Ética Profissional. O 
artigo segundo do Código de Ética também é importante: o advogado é 
indispensável à administração da Justiça, é defensor do Estado Burocrático de 
Direito da Cidadania da Modalidade Pública. Não é só legalidade. Como no Artigo 37 
da Constituição, o qual conhecemos, o princípio da moralidade e da paz social 
subordinando atividade do seu ministério privado (o que não deixa de ser a elevada 
função pública que exerce). Artigo Quatro, que também é de vinculação com o tema, 
o  advogado vinculado ao cliente ou constituinte. Você pode se questionar: �Onde 
está escrito no Código de Ética o que o advogado tem que seguir? Isso seria uma 
interpretação lógica. Mas aqui está positivado expressamente: mediante relação 
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empregatícia (ou seja, o advogado já é empregado no ramo privado) ou por contrato 
de prestação permanente de serviço (aquele serviço continuado), é integrante de 
Departamento Jurídico ou Órgão de Assessoria Jurídica público ou privado. Não há a 
menor dúvida aqui que o Código de Ética da OAB é um mister que se impõe a todos os 
advogados públicos. 

Peculiaridades da ética do advogado público. Algumas questões interessantes neste 
item podem gerar talvez algum debate. O sigilo profissional é tudo o que vem ao 
conhecimento do advogado. É sigiloso e é bom que se diga que a profissão do 
advogado não é melhor nem pior que nenhuma outra, porque que o que chega até ele 
não pode ser divulgado. E o que é guardado a título de sigilo no escritório ou no 
Departamento Jurídico? É sigiloso também. Não pode ser devassado, por quê? Por 
que essas informações não são do advogado. São das partes de todo e qualquer 
cidadão. Na Constituição encontramos que a todos é assegurada a intimidade e a 
privacidade. , se você confia ao seu advogado fatos frágeis, delicados, questões 
pessoais íntimas e privadas, o advogado é responsável por aquilo. Ele não pode 
devassar, ele não pode permitir que isso seja divulgado, por isso é que se dá o 
chamado sigilo profissional. Sobretudo na advocacia com dados particulares. 

Você vai a um procurador, a um advogado, por exemplo,  um ministro de Estado, a 
própria Presidenta, um dirigente, um diretor, e as informações que forem transmi-
tidas a estes não poderão ser divulgadas porque são dados. Até o advogado privado 
tem que manter sigilo. Só que, obviamente, não é o caso da Advocacia Pública, como . 
Há exceções e flexibilizações. Por quê? Porque existe o dever da moralidade e da 
legalidade. Qualquer servidor público e empregado público tem o dever de observar e 
ter fidelidade primária precípua com a Constituição, com o interesse público, com a 
legalidade. Mesmo que o advogado tenha sigilo profissional, teremos a 
flexibilização. Essa flexibilização é para o advogado privado, já para o advogado 
público são aqueles princípios que estão no Artigo 37, moralidade, legalidade. 

No caso de um ato flagrantemente ilegal, abusivo e imoral, ele deve, sim, tomar 
alguma providência. Primeiramente,  deve guardar sigilo, mas, caso depare com algo 
flagrantemente ilegal e imoral contra os princípios basilares da administração 
pública, ele terá que tomar providência, sim. Nesse momento, o sigilo fica 
flexibilizado. Nesse caso, ele não incorreria numa  falta profissional. O sigilo 
profissional, obrigação ética do advogado, decorre da ordem pública. Vale dizer, a 
confiança depositada por alguém no profissional é uma função pública, não pode ser 
quebrada sobre quaisquer circunstância. Esta é a regra geral, salvo grave ameaça ao 
direito à vida, (princípios maiores), a honra, ou quando o advogado é afrontado pelo 
próprio cliente e em defesa própria. Ou seja, para se defender tem que revelar o 
segredo, porém sempre restrito ao interesse da causa. Em outras palavras, só se 
advogado for processado ou tachado ou inquinado de alguma circunstância pelo 
próprio cliente pode usar os dados e os fatos que ele tem para se defender. Somente 
como instrumento de defesa, nunca para o ataque. Agora, com relação ao advogado 
público: a publicidade, a transparência (dos deveres de qualquer servidor público, lato 
sensu) e a certeza da verdade (que temos sempre que buscar, a verdade real.) 
imprescindíveis à prática dos atos administrativos públicos são imperativos 
condicionais, de acordo com o Artigo 37, dos princípios basilares da administração 
Pública, Federal, Estadual, Municipal. 

Nessa seara, o advogado público, com sua função peculiar, dá o parecer dele, dá o 
supedâneo à decisão estatal. Não deve haver omissão quanto atender à legalidade, à 
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moralidade dos poderes públicos. Ou seja, qual é, em resumo, o principal dever do 
advogado público ou procurador? Atender à legalidade, a moralidade na órbita dos 
poderes públicos constituídos. E isso está na Constituição, na Legislação. Então, em 
confronto entre o sigilo, a moralidade e a legalidade ele tem que prevalecer, optar, 
defender a moralidade, a legalidade. Concluindo: o advogado público tem como 
empregador em última análise a vontade popular, que o Estado deve representar. 
Por meio da Constituição extraímos que todo o poder emana do povo. O que é o 
poder? São os poderes constituídos. Estado constitui União, Estados, Municípios. 
Administração indireta: Autarquias, fundações públicas, empresas públicas federais, 
sociedade de economia mista. Em última análise, elas devem atender ao interesse 
público que é o quê? A vontade popular. O Poder Legislativo não é diferente, elege os 
seus representantes, os chamados agentes políticos, Senado, Câmara, Câmara 
Distrital, Municipal, isso posto para a consolidação dos princípios democráticos, da 
cidadania, da igualdade de todos perante a lei, sem contar com os supras mecenatos, 
princípios da administração pública, em especial a moralidade e a legalidade. Implica 
a adequação das linhas demarcatórias do sigilo advocatício, a ética profissional do 
advogado que, aqui,  em seu bem maior é o sigilo profissional. Além de todos os 
deveres de conduta já citados. Agora, uma conclusão importante para a pessoa 
interessada em Direito Administrativo: se for praticar um ato, uma decisão, um 
memorando, um parecer, uma nota técnica pensando no que será agora citado 
nunca irá errar: a fidelidade do servidor público, lato sensu, aqui inserido o 
empregado público, é para com o Estado, nunca para com o interesse pessoal, 
individual de outrem, de um grupo ou de uma categoria. É para com o Estado, ou seja, 
para que ele existe? Para tutelar o interesse público. Com o advogado público é 
diferente. Ainda mais como visto, por ser essencial à administração da Justiça, deve 
ser leal à Constituição e ao Ordenamento Jurídico. Os Artigos 133, aqueles da 
Advocacia Pública e Código de Ética da OAB, amparados pela lei Federal, elevam a 
responsabilidade da advocacia na primazia da legalidade pública. 
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Falaremos sobre os Princípios de um Estado Democrático de Direito: o sufrágio 
universal, o federalismo, a república, a separação dos poderes, a dignidade da 
pessoa humana, o pluralismo, a isonomia e a legalidade. Vários desses elementos 
são bastante interligados. Um deles, com enorme destaque, é a dignidade da pessoa 
humana. Muitos temas abordados aqui se referem à atuação de um deles, o 
chamado de Dano Moral, o qual também está muito relacionado ao princípio da 
dignidade da pessoa humana, sendo tema frequente, principalmente nas empresas 
públicas. Lá, recebe o nome de assédio moral. Na instância ética, embora 
reconheçamos que existe o assédio moral, judicialmente, tratamos a figura como 
Dano Moral. Por várias razões, a Comissão de Ética Pública entendeu que essa 
discussão é de assédio moral. Está em construção teórica, jurisprudencial e deve ser 
mantida na seara judicial. Na seara ética, na instância, na Comissão de Ética do 
órgão-entidade, pode-se discutir a possibilidade do enquadramento dentro do 
código 1171, mas como dano moral. Pois, caso contrário, o Executivo, a 
administração, estaria fazendo algo que é pertinente ao Judiciário. Nesse princípio da 
separação dos poderes, o Judiciário pode julgar, mas  tem a função administrativa e 
pode chegar até a legislar, o chamado Ativismo Judicial. Já o Legislativo tem a função 
principal de legislar, de gerar normas. Mas ele também tem uma função 
administrativa e também tem uma função judicante. 

Para o Executivo existe uma delicadeza maior. Teria que haver um aparelhamento, 
um nível de instrução e aprofundamento, uma equipe multidisciplinar que 
permitisse essa análise sem falar nessa questão, nessa possibilidade de 
questionamento constitucional, caso o Executivo viesse a reconhecer uma figura 
que não está ainda no nosso ordenamento jurídico. Está jurisprudencialmente, mas 
não positivamente: não foi positivado no nosso ordenamento. Assim sendo, seria 
difícil para uma instância administrativa e para a instância ética mais ainda fazer o 
reconhecimento do assédio moral. Por isso,  trata como dano moral, para não haver 
omissão nessa instância. Este é um assunto frequente e, na empresa pública, é uma 
realidade. As ouvidorias trabalham com isso, o RH trabalha com isso, vivencia isso, o 
Jurídico vivencia isso. Nessa defesa da empresa existe outra preocupação: como vou 
reconhecer um título que o interessado naquele conhecimento estava utilizando, a 
partir da deliberação da comissão, como mais um documento para recorrer ao 
Judiciário? Essa preocupação existe, mesmo que não seja reconhecida. Um trabalho 
de perícia deve ser feito para aprofundamento na instância competente. Por 
enquanto, essa é a posição da comissão de ética pública.

Isso se refere diretamente a dois princípios mencionados: a separação dos poderes e 
o  respeito e a dignidade da pessoa humana. É interessante que essas ideias práticas 
sejam trazidas. Quais são os reflexos dos princípios do Estado Democrático de 
Direito? Outro ponto é a própria colocação da Comissão de Ética como um órgão do 
Estado e não de Governo. Da forma como foi criada, a ideologia da Comissão de Ética 
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Pública e das comissões de Ética dos órgãos-entidades é essa, quer seja um órgão 
de Governo ou de Estado. Também há a questão do pluralismo e da isonomia, cuja 
queda quebra diversas dificuldades de ordem ética. Este é um dos principais 
problemas. A quebra de isonomia e excesso de protecionismo, premiação ou 
desigualdade, podem gerar desvios éticos. Quanto à legalidade, proponho o seguinte 
questionamento: sempre digo que, quando dava aula, perguntava o que 
entendíamos que era melhor e mais importante e o que queríamos proteger em 
termos principiológicos, em termos gerais se a legalidade ou moralidade.

Na época, eu lecionava Penal e a resposta sempre era legalidade, pela qual temos um 
profundo respeito pelo princípio e pelo que isso representa. Mas a moralidade, na 
verdade, antecede a legalidade. Existe a positivação por impulso social, a qual 
decorre das necessidades de manutenção da moralidade. A sociedade exige e as leis 
passam a existir. Em alguns momentos, até equivocadamente. Tomemos como 
exemplo os crimes hediondos. Lei um, crimes hediondos, que foi elaborada de 
maneira imprecisa, sem muito questionamento para atender a um anseio muito 
forte e irracional da sociedade. Estes equívocos ocorrem, às vezes, causando o 
questionamento da capacidade da praticabilidade e/ou respeito à mesma. 

De fato, o princípio da moralidade permeia todos os outros princípios. O Estado 
Democrático de Direito se fundamenta em postulados inalteráveis, cuja subversão 
significaria uma ruptura na essência do ordenamento jurídico e afrontaria a ordem 
Constitucional. A Comissão de Ética se insere nesse Estado Democrático de Direito. 
Ela é uma figura essencial ao mesmo. Compreendemos e entendemos que a manu-
tenção dessa instância é essencial para que não haja uma possível submersão dessa 
ordem. Essa ideia surgiu no Brasil, por meio do do trabalho de combate à corrupção 
muito bem feito pela CGU e através de um trabalho de implementação da ética. A 
questão de interesses é muito mais ampla, uma vez que a corrupção é importante, 
essa vertente patrimonial é importante, esse trabalho de doutoria é importante, mas 
também temos outros assuntos e temas que permeiam o tema integridade. 

Todos somos parceiros, existem vários órgãos que são parceiros nesse trabalho de 
defesa da integridade. O Brasil aderiu a essa pactuação internacional e começou a se 
inserir a partir de 1999. Acreditamos que esse trabalho de combate rache a estrutura 
da máquina estatal se não houver uma preocupação com o trabalho de base de ética 
e de combate à corrupção. O Judiciário e o Legislativo tem autonomia para definir as 
formas de implantação da Comissão de Ética em suas instâncias. Podemos dizer 
que, no Brasil, ela foi  implantada no Executivo Federal. Fazer um trabalho nos 
executivos estaduais e municipais sobre isso, com o cuidado e respeito ao que a 
Constituição preceitua, não pode ser algo impositivo. Tem que ser algo competitivo, 
que se espere adesão. Até hoje no Executivo Federal também esperamos adesão 
completa, estamos sempre num trabalho contínuo de visitação e vigência de 
implementação das comissões de ética nos órgãos-entidades. De acordo com o 
Artigo 37, temos a ética e os princípios constitucionais. Esses princípios são 
essenciais: impessoalidade, eficiência, publicidade, moralidade, legalidade. 

Muitos dos desvios éticos podem ocorrer por ausência de transparência, como a CGU 
gosta de dizer, decorrentes do princípio da publicidade. Esses são só os princípios 
explícitos. Muitos desvios éticos se relacionam à ausência e deficiência, outros à 
ausência de personalidade, outros ao desrespeito à legalidade. Nesse tocante, 
vamos até o limite em que é possível que haja algo legal que não seja moral. É essa a 
fronteira que atravessamos porque, embora hoje haja a positivação da instância 
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ética, estamos em um momento, no Brasil, em que temos que positivar, quando se 
esperava que a ética existisse pela ética, que tivesse diretrizes mais gerais. O 
Decreto 6029 não foi suficiente para se estabelecer uma instância, um sistema e 
uma observância. Mas, se não temos a positivação de um rito, começa-se a observar 
e a utilizar equivocadamente outro rito de outra instância, criando uma confusão. Até 
o próprio Supremo teve que fazer isso com relação ao nepotismo. Foi preciso que se 
dissesse: �vamos interpretar o princípio da moralidade?� E esse princípio é revisitado 
muitas e muitas vezes, sempre que se fala de ética.

Esse princípio da moralidade deu a ideia do nepotismo: o nepotismo foi inserido em 
algumas normas de uma forma em que se estabeleceu graus para o que se 
consideraria o nepotismo. Assim sendo, houve uma necessidade de algo que já 
existia. O princípio da moralidade estava lá, antecede a Constituição, e foi explicitado 
nesse Artigo 37. Há várias normas sobre isso. Mesmo assim fez-se necessário que o 
Supremo mencionasse o nepotismo, porque essa é a nossa realidade. O Brasil ainda 
está no momento de disciplinamento e definição do que vai ou não ser observado. A 
legalidade é geralmente muito utilizada. Mas é mal utilizada para justificar o 
desrespeito à ética. Na maioria das vezes, na nossa prática, o que enxergamos como 
fundamento para o descumprimento é a ausência de previsão legal, expressa, 
implícita. A Comissão de Ética Pública foi aqui inserida porque somos da Comissão, 
mas não existe uma ordem nem hierarquia de forma nenhuma. É uma parceria. A 
Comissão de Ética Pública e a Comissão de Ética dos Órgãos-Entidades são 
essenciais. Não existe Comissão de Ética Pública sem a força do Sistema de Gestão 
da Ética. Tanto é que a comissao foi criada em 1999  e ainda em 2007 esperou-se 
que o sistema existisse, independentemente de uma coordenação. Entendeu-se 
que, na prática, também não existiria, independentemente de uma coordenação. 

A força de uma Comissão de Ética na base é o que mantém a força de uma Comissão 
de Ética na área pública. Essa composição empre mostra a ideia da importância de 
estender as mãos para essas comissões e realizar o chamado projeto de visitas 
técnicas para capacitação da base. Uma base forte mantém o sistema funcionando. 
As comissões de ética têm um papel. Se pudéssemos, e se houvesse uma hierarquia, 
faríamos uma  inversão e colocaríamos as comissões de ética  aqui no topo. A 
Controladoria-Geral da União tem um papel fundamental de parceira no combate à 
corrupção. É muito atuante junto a Comissão de Ética Pública também em termos de 
trocas de informações. Está sempre fazendo suas normas técnicas. Sempre que 
existe uma análise concreta de uma possibilidade de ocorrência de desvio ético 
remete imediatamente à Comissão de Ética, assim como faz o Ministério Público, 
assim como faz o Tribunal de Contas. Existe uma troca constante de informações 
com relação à Comissão de Ética Pública. E ela é muito grata a isso. 

Para uma instrução mais adequada, precisamos de uma Polícia Federal que também 
possa dar, embasar, fornecer perícias. Essa troca de informações é muito constante, 
essa aproximação é muito constante e é muito próxima. Do mesmo modo, as 
corregedorias equivalentes e as ouvidorias, cujo trabalho respeitamos. A ouvidoria não 
tem esse papel fiscalizador que a instância disciplinar e a instância ética têm. Ela tem 
um papel de porta de entrada, mas auxilia muito nesse trabalho de esclarecimento. É 
essencial para o coletivo, para quem compõe o órgão. O Judiciário também. Nós 
estamos numa fase de judicialização da instância ética, inclusive. Algumas decisões da 
Comissão de Ética estão sendo levadas ao judiciário. Essa é a realidade hoje. 
Trabalhamos inclusive com liminares de juízes e as comissões estão começando a se 
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preparar para receber essa demanda do questionamento da instância ética. 

De outro modo, o Judiciário nos apoia em situações que envolvem as autoridades e a 
troca de informações, quando possível, é uma realidade. Surge um questionamento: 
�Você não trabalha com legalidade, você trabalha com ética. Então será que precisa 
dessas provas que permeiam e embasam muito mais uma análise de legalidade?� Às 
vezes é essencial, porque na instância ética, embora se entenda que não há uma 
subordinação, em certos aspectos é preciso que se proceda uma análise da 
legalidade em algumas situações para que seja feita a análise da ética. Se fechar a 
decisão em volta da legalidade, veremos se permaneceu, em decorrência daquela 
concretização, algo de antiético também, ou aético, como queiram. Às vezes é 
essencial, sim. 

O Código de Ética é um conjunto de princípios norteadores assumidos publicamente 
a fim de moldar as atividades à que se aplica o código, com seu anseio por 
honestidade, solidariedade, correção e outros do gênero. Gosto de expor, gosto das 
palavras e sempre digo que entendo que não existem palavras inúteis, indefinições, 
nem normas. Nessa definição, buscamos as ideias de honestidade, solidariedade e 
outras do gênero. Mas como tudo, na época em que há um grande questionamento, 
há a chamada de norma em branco. Mesmo nas nossas normas utilizamos 
vernáculos, utilizamos palavras que são muito abrangentes. O que é solidariedade? 
O que é honestidade? Chegamos à conclusão, inclusive numa pesquisa de valores 
éticos, que o problema é que as pessoas não sabem o limite, não sabem realmente o 
que é o conceito da honestidade, porque isso é diverso e tem muito a ver com 
regionalismo. Tem muito a ver com educação, tem muito a ver com a base. Então, 
muitas vezes se peca por ausência de conhecimento, embora tenhamos a lei de 
Introdução ao Código Civil, que diz que ninguém pode alegar desconhecimento da lei 
ou desconhecimento de uma forma geral. 

Vivemos em um país onde podemos, sim, alegar desconhecimento porque as 
normas não são claras. Por isso, existem tantos detalhamentos por resoluções. 
Socialmente não está claro e você entende que é honesto até certo ponto. Brinco 
dizendo o seguinte: que muitos de nós, ou quase todos, já cometeram algum deslize 
de ordem ética no trânsito, por exemplo, por uma necessidade até às vezes 
justificável, mas nem todo mundo observa isso o tempo todo. Não podemos dizer 
nunca: �Não, nunca errei. Nunca fui antiético, nunca fui incorreto.� Num momento de 
pressa às vezes justificável. Uma amiga minha diz assim: �Nada, estava levando para 
o hospital.� Eu entendo que você estava levando para o hospital. 

Na época em que eu trabalhei no Detran, uma das maiores justificativa que tinha era: 
�tive que afastar para a ambulância passar.� Isso era uma defesa apresentada, a qual 
é bem aceitável, não se estava incorrendo em um erro em cima da faixa ou 
cometendo um deslize. Mas a desculpa do atraso, por exemplo, não deve ser aceita. 
Talvez devesse se programar para não fazer tanto isso, mas o fato é que todos nós 
fazemos em algum momento da vida. Algum momento da vida seu filho está doente 
e você vai atender o celular no trânsito e a norma diz que você não pode atender o 
celular. Existem diferentes situações: aí entram os chamados princípios da 
razoabilidade e proporcionalidade. Na instância ética  há essa preocupação e sempre 
se observa sistematicamente, usando sempre uma visão sistemática dos 
informativos, nunca isolada. Como interpretar usando sempre que possível todos os 
princípios constitucionais, todos os princípios administrativos. Os princípios que 
foram criados e se tornaram mais conhecidos pelo Judiciário e existem há muito 
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tempo, são a razoabilidade e a proporcionalidade. 

A ética não surgiu para perseguir a instância ética. A ideia dela não é de perseguição. 
Sua ideia é de harmonização da organização e este foi um fator diferenciador da 
instância disciplinar. Sem querer criticar a mesma, o fato é que a própria instância 
disciplinar ficou com essa imagem perseguidora. Precisa também ser trabalhada e 
ajudada para ser suavizada. A instância ética veio para suavizar isso. A instância 
disciplinar tem o seu papel e talvez precise dessa suavização, para que as pessoas 
não venham com esse temor. A instância ética não pode passar esse excesso de 
suavidade porque também não veio para afastar ou diminuir o trabalho de 
ninguém,embora na prática possa acontecer um auxílio entre um e outro, uma vez 
que temos conhecimento que nem tudo vai para o disciplinar e nem tudo tem 
interesse de estar no disciplinar. Isso poderá ser visto por uma outra instância. O 
mesmo se dá em  relação à honestidade, solidariedade, correção. O que precisamos 
primeiro é trabalhar, interiorizar em cada organismo o seguinte: O que são esses 
conceitos? O que é honestidade, o que é solidariedade? Qual é a diferença entre a 
solidariedade e o corporativismo? Qual a diferença entre a honestidade e o 
radicalismo, porque também há quem não seja honesto, mas seja radical. 

Convivemos com situações em que a pessoa realmente entra no limite máximo e 
temos o limite da humanidade do nosso trabalho também. Eu não posso radicalizar 
e dizer que nunca vou utilizar o telefone do meu trabalho para fins pessoais, porque 
posso ter uma emergência pessoal. Isso deixa de ser honestidade e passa a ser 
radicalismo e radicalismo não é o que se pretende na instância ética. Nem que a 
instância ética seja o baluarte da ética, você não tem que ser o baluarte da ética, você 
tem que ser você e tentar seguir o limite que é correto, fazer essa autocrítica. Quais 
são os reais objetivos de um Código de Ética numa instituição? Incentivar a adesão 
de todos os agentes públicos e dos administrados, uma vez que não adianta ter uma 
plena atuação dos agentes públicos sem esclarecimento do nosso foco, do nosso 
público-alvo. Porque muitas vezes você está sendo antiético ou o outro está sendo 
incorreto, ou vai reclamar lá na Comissão de Ética Pública porque o processo está lá 
embaixo, a pessoa diz que não vai passar à frente o processo, porque a pessoa 
realmente não pode assim fazê-lo. Nem tudo tem que estar na instância ética. 

A sociedade cobra e nós somos sociedade. Entramos às vezes  em uma emergência, 
em uma fila e, do mesmo jeito que fazemos tudo isso socialmente, cobramos que 
quem está à frente de um órgão ou gerindo uma instituição não o faça. Mas ele faz 
socialmente. Faz e muito. Faz no supermercado, faz no trânsito, faz em uma fila, faz 
em um banco. Quando eu estava grávida, fui para a fila preferencial e lá fui 
maltratada. E olha que eu tinha o constrangimento de usar esse benefício. Eu estava 
voltando do trabalho, passei para comprar uma sopa na padaria X. Eu estava muito 
cansada, com oito meses de gravidez. Um senhor apontou o dedo e disse que era um 
absurdo. Um senhor até jovem e da fila inteira só uma pessoa saiu em defesa. Todos 
os outros acharam um absurdo ter a preferência, com argumentos do tipo: �só em 
país de terceiro mundo como o Brasil existe esse tipo de coisa, porque se você 
estivesse nos Estados Unidos; se você estivesse em tal país lá não é permitido esse 
tipo de coisa�. 

Mas que tipo de inversão é essa? Estou no Brasil. Estou nessa realidade, tenho que 
trabalhar nessa realidade, tenho que conhecer a ética dessa realidade. É onde eu 
vivo, não em outros lugares. A não ser que eu mude, eu estava exercendo um direito 
como cidadã e houve uma inversão e a fila toda aderiu, alguns quase aplaudiram. Um 
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senhor procurador (vi pelo botão que ele utilizava) foi o único que disse: �mas isso é 
um desrespeito. Um dia o senhor vai estar nessa situação, possivelmente.� Ele 
retrucou: �eu não vou estar nessa situação.� O outro rebateu: �vai, o senhor vai 
envelhecer. Creio em Deus que o senhor vai.� Ele disse dessa forma, que tinha fé  em 
Deus que o outro ia envelhecer. Nesse dia, fiquei tão sem voz, mas disse: �ainda bem 
que tem uma pessoa para me defender.� Eu quase disse: �uu vou para o final da fila.� O 
cidadão às vezes exerce seu direito quando não deve e o agente público também, e 
não exerce quando deve. É essa a realidade que temos que encontrar ainda aqui no 
Brasil. Incentivar a adesão de todos os agentes públicos, estabelecer regras de 
condutas internas e externas. O que eu estabeleço aqui tem que ser para o meu 
público interno e para o meu público externo. Não posso dar prioridade a quem está 
na instituição e a quem não está na instituição, porque todos somos cidadãos. Devo 
preservar a imagem e reputação do agente público e da administração pública e 
trabalhar a eficiência, eficácia, transparência e um padrão ético. 

Essa imagem e reputação do agente público está muito desgastada por nossa culpa. 
Digo isso sempre que tenho a oportunidade, porque entrei no serviço público aos 18 
anos. Entrei, fui para alguns órgãos, mas sempre observo, nas rodas de conversa, 
uma vez que sou da área jurídica, e na convivência com advogados privados, alguém 
dizer: �mas o quê? Você está lá na área pública e tal? Eu digo: � ainda bem que temos 
alguém na área pública que se interessa pela área privada, porque aí você mantém o 
equilíbrio da nossa sociedade.� Mas, essa ideia da imagem é sempre muito falada. �ah, 
você acredita nisso? Mas como é que funciona? Chegamos lá e não funciona.� Muito 
pelo contrário, quando que não funciona? Na iniciativa privada você pode dizer: �ah 
vou passar um final de semana ali, sou dono (às vezes) de mim mesmo, sou advogado. 

Eu não posso chegar a qualquer momento, tenho momentos de férias, tenho 
momentos de licença, tenho que observar tudo isso. Não posso chegar e de repente 
decidir. Tem que ter pessoal funcionando no órgão, senão ficaríamos parados. Eu 
faço a resposta. A máquina estatal parou? Não, então tem alguém trabalhando. A 
pergunta que eu sempre faço, toda vez em que eu estou nesse embate, aos colegas: 
�a máquina estatal trabalhou? Parou?� Tem alguém trabalhando, senão ela estaria 
parada, alguém está lá. Estamos fazendo funcionar, senão o Estado já tinha pifado. 
Essa ideia de ausência da imagem da reputação do agente público tem que ser 
trabalhada por nós mesmos, somos cidadãos, vamos a um churrasco com amigos e 
comentamos que tal lugar não funciona e às vezes nem sabemos se aquele tal lugar 
não funciona. Fomos uma vez àquele tal lugar, podemos ter tido um azar imenso de, 
naquele dia, ele não estar no auge da sua atuação e vou difundindo. As palavras são 
jogadas ao vento, como nunca deixo de citar: �palavras ao vento são como pedras 
roladas no fundo do rio.� Muito dificilmente você consegue corrigir. 

A Instância Ética tem que ser mais cautelosa por causa disso, porque trabalha muito 
com essa honra subjetiva, com essa moral. A legalidade é muito mais fácil de 
consertar do que de atingir esse aspecto. Evitar conflitos de interesse entre o 
público, o privado e as empresas públicas. �Essa água é minha?� �Posso usar?� Nas 
empresas públicas é feito um trabalho assim, o qual me surpreende muito. Como se 
consegue equilibrar isso? Eu que nunca fui de empresa pública, mas tenho parentes 
que são, sei que é difícil o equilíbrio de dizer assim: �até aqui eu sou privada, a partir 
daqui eu sou pública, aqui eu participo em igualdade de condições, aqui eu não 
participo". Deve haver uma verdadeira confusão mental. Isso na legalidade é 
complicado, quem dirá na questão ética. Possibilitar o exercício da cidadania para 
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todos, para nós mesmos e para a sociedade, dar transparência a atividades 
desenvolvidas pelos administradores e agentes públicos. Novamente temos o 
princípio da transparência. Aí, foi criado o sistema de gestão da ética. Como 
mencionado, ele teve que vir para existir essa observância, esse respeito. E tem que 
ser normatizado para que o vejamos  funcionando. Mas, a partir de um determinado 
momento, a ideia é de que todos criem sua independência, sua autonomia,  auxiliem 
quem está coordenando o sistema e não apenas sejam auxiliados, porque é uma 
troca constante. 

Não existe sistema sem base e não existe base sem coordenação, num  primeiro 
momento; mas num segundo momento pode até existir uma base sem coordenação. 
A ideia é essa, a de entender a instância como um órgão independente. A instância 
não é formada por pessoas. A instância é o órgão, a Comissão de Ética é o órgão. 
Sabemos que algumas pessoas trazem uma força propulsora de reconhecimento, 
mas a instância deve se manter viva independentemente de quem a compõe. Quando 
conversamos com as Comissões de Ética, dizemos: �Vocês estão na Comissão de 
Ética, vão fazer um trabalho de construção histórica para o futuro. A história é quem 
vai dizer a importância do trabalho de vocês.� Composição da Comissão de Ética 
Pública: integrada por sete brasileiros, de reputação, idoneidade moral e notória 
experiência em administração pública. É designada pelo Presidente da República para 
mandatos de três anos não concedentes. Permitido uma única recondução, questão 
esta que tem sido debatida. A atuação no âmbito da Comissão da Ética Pública não 
requer qualquer remuneração para os seus membros e os trabalhos nela 
desenvolvidos são considerados prestação de relevância e serviço público. 

De vez em quando vemos na mídia que a Comissão de Ética Pública tem  
remuneração. Todo mundo quer integrá-la por esse motivo. Na Comissão de Ética 
Pública os técnicos não recebem nada. Eles se doam: doam seu tempo, sua 
experiência e não recebem. Só recebem, no máximo, uma diária e uma passagem. É 
isso o que eles recebem. O Presidente terá o voto de qualidade nas liberações da 
Comissão. O voto de qualidade é o voto que chamamos de Minerva, de desempate. 
Então é a única diferenciação que existe entre o Presidente e os demais membros, 
além de representar a Constituição. Não existe, na verdade, uma hierarquia dentro 
da Comissão. Existe a diferenciação administrativa e técnica do Presidente, já que ele 
tem o voto de qualidade, o voto de desempate. Os mandatos dos primeiros membros 
serão de um e dois anos no Decreto de Designação. Temos a estrutura, a Secretaria 
Executiva, assessorias. Temos trabalho jurídico, um trabalho de visitas técnicas, com 
base na ideia de coordenação do sistema de gestão da ética, análise das declarações 
confidências de monitoração que, na verdade, oferecem o monitoramento do código 
de conduta da alta Administração Federal. 

Temos uma área de eventos de capacitação e uma área internacional, de informática, 
orçamento, planejamento, gestão e ética no Brasil. Em termos gerais é isso o que é 
desenvolvido na Comissão de Ética Pública. Quem são as autoridades vinculadas ao 
Código de Conduta da Administração Federal? São os ministros, secretários, 
presidentes, diretores e dirigentes das autarquias (especiais,  funcionais), empresas 
públicas, sociedade e economia mista, órgãos e entidades de administração direta e 
indireta. O que tenho a dizer sobre isso que está acontecendo? Primeiro: estamos 
revendo os conceitos de quem tem que ter Comissão de Ética. Segundo: há casos no 
Brasil de pessoas jurídicas que tiveram uma mudança na estrutura. De como foram 
criadas e passaram a fazer parte de um grupo. Isso acontece muito nas empresas 
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públicas, um grupo que tem as subsidiárias controladas. Na administração direta 
temos casos de órgãos que não foram criados dentro dessa letra fria da lei com essa 
natureza jurídica, mas têm um impulso, uma função tão primordial e um trabalho tão 
complexo que mereceriam uma Comissão de Ética própria e não uma vinculação a 
uma Comissão de Ministério, embora não tenham autonomia nessa natureza. Está 
sendo feito um processo de revisão e análise para se verificar a necessidade de 
manutenção de certas comissões, a criação de outras que não participem dessa ideia 
de estrutura do que é autarquia e autarquia especial. 

Na norma que prevê autarquia há algo mais genérico no artigo segundo da criação e 
no 18. No 14 é mais detalhado. Por esse motivo, alguns que interpretam 
isoladamente entendem que não tinha que haver Comissão de Ética, embora o 
Artigo 14 tenha sido bastante explícito. O segundo, como foi mais genérico, não 
entrou nesse detalhamento. O argumento para não existir a Comissão de Ética tinha 
base única e justamente nesse artigo segundo. Precisamos fazer algumas correções 
nesse aspecto, embora neste último caso não exista motivo algum para haver 
Comissão de Ética. Nunca se pode interpretar isoladamente um dispositivo? 
Orientação, capacitação de treinamento, normatização, apuração, apuração ética e 
representação. Apuração ética e representação em âmbito internacional e 
coordenação do sistema de gestão da ética. Essa representação em âmbito 
internacional nos aproximou de alguns organismos, agora a CGU tem se 
aproximando cada vez mais da  Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico ( ) e participa efetivamente. Só que o Brasil não é signatário. OCDE

O Brasil não está vinculado formalmente a OCDE, não atenderia formalmente às 
diretrizes da OCDE. Ainda estamos no momento de aproximação e conhecimento. A 
OCDE, pelo que nos consta, veio ao Brasilç para fazer uma espécie de visita, mas se 
tornou uma espécie de análise da instância ética. E como essa análise não foi 
demandada pala Comissão de Ética, mas pela CGU, ela se absteve mais à atuação da 
Controladoria-Geral da União. Não adentrou como recomendação formal, não 
consideramos uma recomendação formal à Comissão de Ética Pública, porque não 
impulsionou essa análise por parte da OCDE. Até porque ela tem que ter essa análise, 
esse diálogo com a Chefe de Estado, de Governo, para ver qual é o interesse do Brasil 
nesses aspectos. Além disso, participamos também de eventos como a coordenação 
de palestra, áreas temáticas do Centro Latino-Americano de Administração para o 
Desenvolvimento (Clad). Participamos recentemente do Coordenação de Qualifi-
cação e Gestão Urbana (C ), que é um conselho de teis fundamentais sobre ética ogeu
dos Estados Unidos. O Brasil ainda está como visitante, convidado, ouvinte. Não 
participa efetivamente, porque o trabalho mais forte do Cogeu ainda é com ética 
voltada ao homem. Não é uma ética tão geral. 

O Brasil ainda não se inseriu nesse contexto, o lobby ainda não está regularizado 
como nos Estados Unidos, no Canadá e em outros países. Nesses lugares temos 
uma ética política. É uma ética para momentos políticos. e para momentos 
legislativos também. Estamos nos aproximando para conhecer. Esses eventos 
sempre têm uma participação da Comissão de Ética. Alguns mais com 
reconhecimento e com  .cadeira. Outros omo visitante, como ouvinte, para ver se há 
interesse de incorporação de algumas ideias no nosso ordenamento. É possível 
utilizar, na prática, a Lei 8.112 em casos de omissão (já utilizamos para 
reconhecimento de prescrição). Continuamos nesse caminho da necessidade de 
positivação, mas espero que não tenhamos que alterar nossos normativos para 
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positivar. Que seja algo que, depois  de naturalmente incorporado, não tenha mais a 
necessidade dessa positivação. Que possamos utilizar apenas essa analogia para 
facilitar o trabalho de quem trabalha nas instâncias éticas. 

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) é necessária porque, para as empresas 
públicas, a previsão não está na 8.112, mas na CLT, nos artigos: 482, 483, 493A, 95 e 
98. O Código Penal  está passando por um momento de reforma, inclusive no tocante 
a alguns crimes que tem uma correlação muito grande, muito estreita com a 
instância ética. Às vezes, numa apuração ética pode-se encontrar, descobrir e  até 
localizar a ocorrência de um crime. Isto é uma frequente no peculato, na corrupção. 
Isso é o que mais encontramos quando estamos numa análise de um processo ético. 
Só para contextualizar: o segundo Decreto 1.161, de 26 de maio, criou a Comissão de 
Ética; e há o último,  de criação do Sistema de Gestão da Ética, cada um com suas 
funções. Primeiro pensou-se nesse 1.161, que foi criado para o servidor público. É 
preciso dizer que é para todo mundo e não só para a administração direta. Cria a 
Comissão de Ética e institui a Censura Ética. O Decreto de 26 de maio de 1999 criou a 
Comissão de Ética Pública. 

Algumas arestas precisaram ser cortadas e algumas tiveram que ser colocadas.  
Surgiram as diretrizes do processo da apuração ética, as normas gerais de 
organização e de funcionamento das gestões de ética. E ainda assim,  não foi o 
suficiente. A Resolução Número 10 veio a seguir para reforçar as normas de 
funcionamento e criação e detalhar a apuração. Principais previsões da 129: instituir 
formalmente o sistema de gestão da ética, atribuir a Comissão de Ética Pública à 
coordenação e supervisão do sistema, tratar das normas de funcionamento das 
proteções dos envolvidos e regular em linhas gerais o processo da apuração e 
infração. Por quê? Porque não podemos ser utópicos, iludidos, nem cegos. Muito 
complicado uma Comissão de Ética de órgão-entidade trabalhar sem ter a quem se 
reportar e garantir essa imparcialidade. Se houver qualquer vínculo é complicado. Na 
verdade, a ideia era que a Comissão de Ética viesse para dar reforço e suporte 
também para os órgãos dessas instâncias que se sentiam um pouco abandonadas 
no sentido do apoio e no ato de reportar. Havia essa dúvida se seria submetido ou 
não ao dirigente máximo. A ideia da coordenação é muito mais um apoio do que 
propriamente uma coordenação. De fato, ela veio também apoiar o trabalho e dizer: 
�Estamos aqui, estamos olhando. Vamos supri-los com os instrumentos 
necessários para garantir a segurança de vocês na atuação". 

A ideia era essa, na época. Decreto 129, Comissões de Ética e seus mimos. A 
composição são três titulares do quadro permanente, com as garantias de  
independência, imparcialidade e mandato de três anos, para que não sejam tirados 
por qualquer coisa, nem tenham que esperar um pouco porque tem um mandato e 
este não pode ser mexido. Assim como foi também pensado, depois, para as 
agências reguladoras. Dos diferenciais que as tornam autarquias especiais: é fato 
que os dirigentes têm mandato e  são sabatinados.  Isso dá segurança social. 
Enfatizou a prioridade para os trabalhos da comissão que, embora não possa ver a 
exclusividade, pode haver especialidade por força do artigo 19.  Há uma previsão no 
a19 que diz que pode haver exclusividade. Mas, aí,  teria que ter justificativa. A 
princípio, o que existe é a prioridade. Se houver justificativa e embasamento para 
essa exclusividade, existirá um artigo que não é tão difundido nesse momento, 
porque ainda não estamos nessa fase. A instância ética não está nessa fase de 
exclusividade. Mas já temos órgãos que são detectados nas visitas técnicas e 
recomendamos a exclusividade pelo volume de trabalho. 
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Essa convenção destacou a vedação ao prejuízo ou ao dano em razão dos trabalhos 
na Comissão. Seria uma norma de proteção para os integrantes. Aqui, só precisamos 
entender o que seria o quadro permanente, que é diferente do quadro próprio. Isso é 
mais um detalhe de evolução: a mesma norma, o mesmo artigo, cujo texto é citado 
no artigo sexto, no artigo terceiro. A Resolução, que já vem prioritariamente, não 
pode inovar muito, mas existe a palavra preferencialmente para mostrar essa 
flexibilização. Porque na época (a contextualização histórica se faz necessária) o 
Brasil não tinha quadro próprio em todo o canto. Era justificável ter alguém do 
quadro permanente. Hoje temos que revisitar essa interpretação, entender que há 
motivos para utilizar o quadro próprio. A utilização do quadro próprio deve ser 
reforçada, não se deve afastar ninguém que seja do permanente, mas,  se for 
necessário utilizar, preferencialmente que seja do quadro próprio, porque essa 
pessoa viverá a realidade do órgão, conhecerá, terá o interesse, terá a vinculação. 
São várias justificativas de ordem subjetiva e de ordem prática para que se priorize o 
quadro próprio, embora surja aquela interpretação: mas a norma disse que pode. Já 
cheguei a um órgão em que todo mundo era do quadro permanente e ninguém do 
quadro próprio. Mas digo: �não teve concurso aqui no alvo?� Teve! Mas não tinha 
ninguém do quadro próprio. Sempre eram os gestores ou as pessoas requisitadas. 

É preciso verificar qual o objetivo de se colocar sempre pessoas de fora na Comissão 
de Ética. Será que seria só para utilizar a ideia do mandato, para garantir que ele 
permanecesse pelo menos três anos lá? Porque já que ele era da Comissão de Ética, 
ficaria pelo menos três anos no órgão. Infelizmente, encontramos essas realidades e 
não prestigiando pessoal do quadro próprio. Por isso, houve uma alteração na 
Resolução e se colocou preferencialmente. Isso não era necessário, a interpretação 
deveria ser mais tranquila. Quem é considerado agente público? No artigo 24, do 
Decreto 1.161, no artigo 11 do 6.029 e no 19 da Resolução Número 10, para fins de 
apuração de comprometimento ético, entende-se que o servidor público seria o 
agente público, no qual se inclui o servidor público, o empregado público, vínculos 
precários etc, , por força de lei, contratam qualquer ato jurídico para esse serviço de 
natureza permanente, temporária ou excepcional ainda que sem retribuição 
financeira, desde que ligado direta ou indiretamente a qualquer órgão estatal, como 
as autarquias, fundações públicas, entidade paraestatais, empresas públicas, socie-
dades de economia mista ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado. 

O apoio administrativo da Secretaria Executiva: artigo 7, parágrafo primeiro: 
condições de trabalho asseguradas pelo dirigente máximo e dever de chancela. 
Quanto a esse artigo sétimo e a criação da Secretaria Executiva, gosto de ressaltar o 
seguinte: secretaria executiva é uma coisa, secretário executivo é outra. O secretário 
executivo não deve ser do gabinete de ninguém. Não tem que ter cargo criado para 
ele.  Condições de trabalho asseguradas pelo dirigente máximo, deveres das 
instâncias superiores para prover recursos humanos e materiais necessários ao 
cumprimento das suas atribuições. Isso é o que temos feito, inclusive nessas outras 
técnicas, também cobrando que elas existam não só formalmente e que tenham 
esses recursos, senão não será possível fazer nada. Instância administrativa, 
distinção disciplinar, processo e apuração éticos, distinção entre legalidade e ética 
em princípios aplicados implícitos e explícitos. Diferenças da instância disciplinar e 
ética: essa é uma grande dúvida que temos. Precisaríamos de um curso para poder 
falar sobre isso. Mas já sabemos que ela tem fórum próprio, competências próprias, 
uma matéria própria, uma instância criada. Não é a mesma coisa que a disciplinar. As 
consequências são diferentes, as normas que regulam a instância ética são 
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diferentes, embora, em alguns momentos possam parecer replicadas. Quando há 
essa replicação é para aplicação aos terceirizados e vínculos precários. 

A instância disciplinar não atua, não tem essa competência em termos subjetivos, 
não atinge o grande corpo de administrados. Atinge os servidores públicos,  stricto 
sensu. Então, o que fazer com o terceirizado? Nesse caso, o Código de Ética replica as 
normas da CLT e da 8.112 para poder atingir esses terceirizados e vínculos precários, 
senão eles não iam responder a ninguém, só iam responder contratual e 
judicialmente. Não iam responder na instância administrativa. Você cobraria mais do 
agente público, que faz parte da casa e menos de quem não faz parte da casa? Não é 
para desmerecer ninguém, nem causar nenhum problema de preconceito ou 
distinção. Você cobra dos agentes políticos que também não fazem parte da casa e 
não vai cobrar dos terceirizados? Se fizesse essa distinção, estaria tratando 
desigualmente os desiguais e estaria tratando desigualmente os iguais, que 
trabalham no mesmo momento, no mesmo local, na mesma organização. Só na 
prática sabemos quando trabalhar com uma e com outra instância. Mas em termos 
gerais, é isso. O aspecto subjetivo:  quem é que atinge a instância disciplinar e quem é 
que atinge a instância ética. É um diferencial, as consequências das instâncias 
Disciplinar e Ética, quais advertências, censura ética e outras recomendações, 
exoneração, devolução ao cargo e origem. Enquanto a outra começa com 
advertência, tem todas aquelas degradações. 

Ela não é vinculada ao dirigente máximo, não há recurso para o dirigente máximo. 
Existe para a Comissão de Ética Pública ou para a própria Comissão do Órgão-
Entidade. O chamado Pedido de Reconsideração, que é uma subespécie de recurso. 
Não é um recurso hierárquico, é um recurso para a própria Comissão para 
fortalecimento dessa instância. Por todas essas razões, as instâncias são 
diferenciadas. Uma trabalha com legalidade e a outra trabalha com moralidade. Só 
por isso elas não são a mesma coisa. Ninguém veio ocupar o espaço de ninguém, 
cada uma tem o seu espaço. Apuração Ética: espera-se que ela seja pela norma, ela 
foi criada para ser mais célere, procuramos finalizar os processos e responder em 
especial consultas em, no máximo, 30 dias. Pode ser iniciado de ofício, embora o 
único prazo explícito na Resolução de número 10 seja de dez dias. Ela procura não 
travar isso e flexibilizar esses prazos para defesa muito mais do que a Instância 
Disciplinar, porque não pode flexibilizar. É bem taxativa com relação a prazos e a 
nossa é um pouco mais aberta. Ela permite prorrogação, permite mediante 
justificativa, permite um sobrestamento mais longo. 

Observando as prescrições administrativas gerais, se estamos num sistema, não 
podemos nos esquecer disso. Na prática temos visto que não ultrapassamos muito 
os anos, o processo não passa muito de um ano para outro. É possível acompanhar 
pelas abas, pode ser iniciado de ofício, mediante provocação por meio de consulta e 
denúncia, tem a garantia de defesa, mas, em especial, na segunda fase, quando é 
Processo Apuratório Ético, no qual ficamos à frente de um procedimento preliminar. 
Estamos falando de uma espécie de comparação ao inquérito. Ainda não é processo, 
mas procedimento pré-eliminar, as palavras não são inúteis. Embora saibamos que, 
na doutrina, haja quem diga que procedimento é sinônimo de processo, dizemos que 
procedimento é uma fase antecedente ao processo, onde se permite, inclusive, errar. 
Isso é bastante falado em relação à condição de ética: voltar atrás, corrigir. Não há 
necessidade de garantir a contratória por defesa nesse primeiro momento, porque 
ainda não é um processo propriamente dito. Não é que não queira afrontar as 
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garantias constitucionais, mas se comparo a um inquérito, digo que o próprio 
inquérito não tem essa amplitude.

 Quando chegamos a um momento processual é preciso que se tenha amplitude e é 
isso o que a Constituição diz. A Apuração Ética se desenvolve em duas fases, a 
preliminar e a ética. Outra coisa que distingue essa instância é o chamado Acordo de 
Conduta Pessoal e Profissional. É um instituto que foi criado, por isso que dizem que 
tem essa suavização da Instância Ética. Ele é um primo distante do Termo de 
Ajustamento de Conduta (TAC). A ideia deste acordo foi importada e permite a 
suspensão do processo por até dois anos. Em certas situações de desvio ético, não 
se pretende que se diga que houve desvio ético. Existe uma instrução normativa (da 
CGU) que prevê, em certas situações, quando em bens de menor valor, dependendo 
da reposição do patrimônio, que esse processo seja extinto. Existe essa instrução 
normativa. Exemplificando: Nesse aspecto, estaria solucionada a questão da 
legalidade por essa instrução normativa.

Existem algumas situações em que há os acordos de conduta profissional e pessoal, 
com uma outra ideia de flexibilização que trouxemos. A utilização talvez do princípio 
da insignificância. Eu, como professora de Penal, tenho uma visão mais restrita do 
princípio da insignificância, de quando ele pode ser utilizado.  Não acho que, com 
todo o respeito, essa insignificância seja tão insignificante. Pode ser insignificante 
patrimonialmente, mas não é moralmente insignificante. O Acordo de Conduta 
Profissional seria essa visão. Existem alguns casos nos quais é possível. Em algumas 
situações, você verifica que a pessoa teve uma vida de completa adequação 
profissional e pessoal e, de repente, ela escorrega. Essa pessoa seria merecedora 
talvez do acordo porque, para ela, a dor de cumprir aquele acordo vai ser suficiente e 
para a organização, que já a conhece e sabe que ela tem uma vida adequada, 
também.  �Deram o acordo porque realmente o ato foi isolado.� Mas para aquela 
pessoa que comete frequentemente com habitualidade o que chamamos de 
�eventual possivelmente a Comissão Ética não vai chegar a propor um acordo. A 
insignificância não pode ser utilizada de forma nenhuma. 

Não existe Denúncia Anônima. Tem um parecer da CGU que a ouvidoria pode receber 
anonimamente. A Instância Ética, não. Ela pode até receber informações anonima-
mente, porque não queremos fechar portas, mas tem que buscar os subsídios 
necessários para instaurar o processo de apuração, se for o caso. Depois, ela abre de 
ofício. Não vai manter o anonimato, não existe apuração ética anônima. Nem que eu 
tenha que assumir, enquanto representante do Estado. Representantes locais seriam 
o que eu chamo de pontos de luz, quando há pulverização, quando existe uma 
regeneração de um determinado órgão com unidades descentralizadas, uma gama de 
unidades. Previmos essa ideia de não ser mais possível a subcomissão, exatamente 
para garantir a uniformidade da Instância Ética, das decisões e a força dessa instância. 
Há justificativas muito palpáveis para isso, mas tem que haver uma luz à qual a pessoa 
possa se dirigir. Ele não julga, mas vai reportar e fazer um encaminhamento à 
Comissão Central. São chamados de representantes legais. É preciso muito 
fundamento para o arquivamento que sempre comentamos na Instância Ética, mais 
do que em todas as outras instâncias, porque pode ser desarquivado. 

O arquivamento por insuficiência de provas pode prever um desarquivamento, essa 
previsão existe, a de desarquivar se chegarem novas provas. Não é um caso 
concreto. Aquilo que já existia só resolvemos trazer agora, algo de novo surgiu. O  que 
existia a Comissão de Ética não teve muita competência de localizar, daí se coloca 
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inexistência de provas, sendo que existia um fácil acesso às provas. É preciso 
também questionar se foi adequada a atuação da Comissão, questionamento este 
feito pela direção de Ética Pública. A Comissão de Ética Pública analisa a atuação de 
quem integra a comissão. E a comissão analisa a Instância de Comissão de Ética 
Pública. Os integrantes das comissões de Órgãos Entidades e a sociedade são 
pessoas que fiscalizam a Comissão de Ética Pública. Esperamos que vocês 
fiscalizem, que a Comissão de Ética dos Órgãos-Entidades fiscalizem a Comissão de 
Ética Pública. Esse é o papel mais importante que existe. Que não seja só a mídia e a 
sociedade, que seja as comissões do alto que mandem, desmandem, fiscalizem, 
observem o que a Comissão de Ética Pública está fazendo. Porque na coordenação, 
não há submissão. Vocês é quem são os nossos fiscais. As consequências de 
Censura Ética, sugestão de exoneração e encaminhamento para os Órgãos-
Entidades, recomendação e abertura de Processo Administrativo Disciplinar (PAD).  
Se há gravidade de exigir a proposta de Acordo de Conduta Pessoal e Profissional, 
recomendamos a abertura de PAD sem juízo da disciplinaridade.

Não entramos na gestão das instâncias do trabalho da CGU e das instâncias 
disciplinares. Entendemos que não há matéria ética aqui, mandamos para o 
dirigente, poderá haver alguma coisa. O dirigente fará o trabalho, a CGU ou Pontos 
por Casos de Uso (PCU) ou quaisquer que sejam as outras instâncias. O que vai ser 
feito na Instância Ética é dizer se existe matéria ética. Caso haja a suspeita, não será 
emitido parecer já fazendo a disciplinaridade da Instância Disciplinar. Ninguém vai 
entrar no trabalho de ninguém. A Instância Ética não tem essa intenção, esse perfil. 
Ela visa trabalhar em colaboração e enviar para que seja feita essa análise. E, mesmo 
quando há sugestões, são apenas sugestões. Embora esperemos que sejam 
observadas, bem-aceitas, ainda assim são sugestões, recomendações. Em alguns 
momentos, recomendações. Quando se trata de terceirizada e vínculo precário, tem 
que ter referência do dirigente máximo. A Comissão de Ética não tem esse poder de 
exonerar e demitir. Ela tem que fazer a recomendação ao dirigente, dizendo: 
�Apuramos na Instância Ética, entendemos que o terceirizado ao vínculo precário fez 
isso.� Na relação contratual o dirigente máximo é quem tem o poder de tomar as 
providências. Ele recomenda o dirigente e o dirigente tomará as providências com 
relação ao terceirizado e vínculo precário. 

A Comissão de Ética só atua com relação ao empregado e o servidor. Isso ela pode 
fazer diretamente. A Comissão de Ética Pública, em algumas situações, tem que 
recomendar ao dirigente máximo se ele deve adotar ou não alguma medida. Em 
outras situações, ela aplica diretamente a penalidade ao agente político. Cada caso 
tem uma indicação e uma solução. Por isso, temos tudo aquilo que foi mencionado. 
Para a Instância Ética, cujo fortalecimento se encontra no Artigo 16, a nossa 
explicativa é bem tranquila, dizendo que, se houve ilícitos penais cívicos de 
improbidade administrativa, de infração disciplinar, não temos que fazer nada com 
relação a isso, temos que oferecer ajuda e oferecer, se for o caso, o conjunto 
probatório, para garantir a chancela de reservado. Para esses órgãos, mandamos a 
chancela de reservado. Assim o fazemos para ajudar em sua apuração, que não pode 
ser quebrada nessa cooperação, não deve entrar em outras instâncias. Em alguns 
casos, temos que fazer a análise para evitar o bis in idem e a sobreposição, que 
chamamos de consunção. Há situações nas quais é muito mais caracterizado porque 
houve uma questão disciplinar ou penal e é o caso de se afastar a Instância Ética. 
Remanesce, mas o que remanesce já está absolvido na Instância Disciplinar ou já 
está absolvido na Instância Criminal. Não é dizer que vou ser omisso, mas, com a 
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devida justificativa, é possível que haja uma �saída pela direita�. Fazemos a saída pela 
direita sem ser omissos, com a devida justificativa para todos os atos. Justificando, 
podemos dar a saída pela direita.

As perguntas e respostas dos principais temas que trabalhamos com certa 
frequência e outros temas novos estão no site. Como a evolução social é muito 
constante na legalidade e na ética, novas questões e novos desconfortos sociais 
estão surgindo a cada dia. Esses são os mais frequentes: a participação em 
capacitação, convites de entidades reguladas ou empresas que tem interesses, 
assim como patrocínio. São assuntos que devem ser retomados, pois deve haver 
esses cuidados com quem patrocina a ida aos seminários e aos eventos. Conflito 
entre autoridades, propostas de empregos, empregos atuais e futuros, atividades 
paralelas.Está acontecendo muito. Atuamos em comissão de concurso, lecionamos 
e fazemos nossa propaganda, temos informações privilegiadas por compor banca 
de concurso e somos professores de cursinho. A Constituição permite que eu 
acumule a função de técnico com a de professor. Ninguém está dizendo que não 
pode. Qual é a função do professor e onde e como a publicidade está sendo feita com 
relação a sua participação como professor? É isso que tem que ser visto. É um pouco 
mais profunda a questão. Dentro da legalidade está tranquilo, dentro da 
constitucionalidade está tranquilo, dentro da ética é que pode não estar tranquilo. 

Hospedagem: rendimento de assessores e investimentos com relação ao alto 
escalão. Quarentena também. Não há possibilidade de extensão, mas é um projeto 
de lei que pode haver uma ampliação, mas, ainda assim, talvez não seja realmente 
suficiente. Porque a questão não é só de ordem temporal, é de ordem subjetiva. 
Muita gente tem acesso à informação e não é autoridade ou assessor de autoridade. 
Essa é a maior complicação, é a amplitude subjetiva. Eleições, atividades paralelas. 
Nas eleições temos parceria com a CGU. A  Advocacia Geral da União (AGU) e acredito 
que a CGU participaram da discussão, não sei se na elaboração, mas participaram da 
discussão, para a elaboração dessa cartilha eleitoral. Para essas eleições municipais 
esta é a maior preocupação. Essas eleições preocupam mais as Comissões de Ética 
porque são as eleições para prefeitos e vereadores, pessoas muito mais próximas do 
corpo de agentes de um órgão-entidade. As nacionais preocupam mais a Comissão 
de Ética Pública. Esses locais precisam ter um longo trabalho, uma cartilha,  várias 
situações e várias perguntas recorrentes sobre adesivos, utilização de meios 
institucionais, e-mails para divulgar. 

Estamos tentando delimitar os planos da atuação de ética, disciplina e demais 
esferas de competências. Consolidar a abrangência da ética e da legalidade, o âmbito 
de abrangência de cada um. Ninguém quer separar, queremos nos unir. Queremos 
essa união porque sem isso não vamos ter como prosperar. Podemos até sucumbir 
sem a ética no Brasil. Outros assuntos de interesse: a diferença do tratamento da 
instância ética e da sede moral é um assunto que interessa as empresas públicas. A 
questão do denunciado e investigado, aposentar-se, exonerar, sair, não renovar, 
deve responder à Instância Ética. Ele sai, mas a Instância Ética continua. Se ele 
praticou enquanto agente público, a Instância Ética continuará apurando. A questão 
da chancela de reservado do artigo 13, da Resolução Número 14, e agora frente à lei 
dessas informações. Houve uma classificação há cinco anos. Teve um despacho da 
Comissão de Ética Pública entendendo que as declarações confidenciais estão 
acobertadas pelos 100 anos, que não é uma classificação, é um enquadramento. 
Essa classificação tem a possibilidade de um enquadramento. As consultas: o 
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consulente e a proveniência pessoal, enquadradas como pessoais, mas com o 
conteúdo reservado. O conteúdo é reservado até a apuração final. Pode chegar até 
cinco anos da lei dessa informação, mas entendemos que a lei dessa informação vai 
garantir o nome do denunciado. Esse prazo foi ampliado para cinco anos com relação 
a nome e proveniência, conteúdo e consequência, senão não teremos o trabalho 
educativo, pedagógico. Então, o conteúdo ao final da apuração pode ser divulgado. 

Já está tudo muito claro no despacho assinado pelo Ministro. Convido vocês a 
conhecerem os valores éticos, o trabalho internacional, as visitas técnicas, a cartilha 
eleitoral. Com o advento da Constituição Federal de 1988 foram lançados os 
alicerces de uma postura ética e integral na administração pública. É fundamental 
que a ética esteja presente no embate entre o interesse público e privado, que vocês 
trabalhem com muita frequência com isso, na ideia do solidarismo face ao 
individualismo, ao se promover a eficiência afastando o protecionismo. Trazemos 
aqui alguns conceitos que transpassam os outros conceitos já mencionados. Na 
promoção do bem comum frente ao corporativismo. Busca-se cada vez mais 
garantir os valores éticos através de escopos legais e ações afirmativas. A ética é 
mais um instrumento de efetivação da cidadania e reestruturação das instruções 
sociais para fins de desenvolvimento do Estado e garantia de sua sustentabilidade. O 
que seria essa sustentabilidade que foi mencionada no início da palestra? Sem ética 
não há sustentabilidade. Alguns pensarão na sustentabilidade econômica, mas a 
sustentabilidade aqui mencionada é a sustentabilidade social. Vai ter um momento 
em que se não fizermos agora o que temos que fazer, faremos parte dessa omissão. 
É um belo trabalho que representa uma luta por algumas alterações e agora vemos 
uma inércia social. 

Apesar de ter muito mais instrumentos,  não os utilizamos. Não utilizamos as ações 
populares, não buscamos o Ministério Público, não denunciamos às instâncias que 
permitem o acesso cidadão. Temos uma missão gritante. Quem já fez curso comigo, 
já deve conhecer essa história: dizem que um sábio procurava encontrar um ser 
integral em relação ao seu trabalho. Entrou em uma obra e começou a indagar. Ao 
primeiro operário perguntou: �O que fazia?� E este respondeu: �O que procurava? 
Ganhar o meu salário.� Ao segundo repetiu a pergunta e obteve a resposta que ele 
preenchia seu tempo. Finalmente, sempre repetindo a pergunta, encontrou um que 
lhe disse: �Estou construindo uma catedral para minha cidade.� Então, em todo órgão 
público, teremos as pessoas que estão ali para passar o tempo e outras que estão 
pelo dinheiro, em todas as profissões acontece isso. Ficava muito triste quando 
perguntava a meus alunos de Direito e eles diziam: �Ah, vou fazer Direito porque tem 
concurso!� Aconteceu muito isso... Na minha época, lembro-me que poucas pessoas  
do meu colégio estavam fazendo Direito. Na época, muitos acreditavam na Medicina, 
Engenharia, carreiras que estavam em ascensão. Depois, houve um boom do Direito, 
mas pelas razões equivocadas: eles não acreditavam naquilo e no papel de um 
advogado. Mas é isso, construir a catedral é  construir simbolicamente a ética social. 
Essa necessidade de positivação gostaríamos que fosse a necessidade social e ética 
dessa positivação. Porque o texto não é a lei, mas tão somente a forma de uma lei. A 
lei é natural, a lei é moral. O homem é a medida de todas as coisas. Como conclusão, a 
lei é um instrumento de aprimoramento da condição humana. O Direito se alicerça no 
conceito de que o homem é a medida de todas as coisas. O Direito veio para servir. O 
homem é quem vai dar a medida dele. O ponto de equilíbrio da sociedade nos nossos 
dias, em termos universais, reside em libertar o homem de seus medos e da sua 
omissão e estimulá-lo a exercitar a justiça para alcançar o bem comum. 
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DEBATE
N.I.: Debatedor e/ou instituição não identificados

Marcelo � Advogado da Dataprev e Membro da 
Comissão de Ética: Falou-se muito de moral e uma 
coisa que as pessoas conversam muito comigo a 
respeito, como membro da Convenção e como advo-
gado, é se esses conceitos se confundem: moralidade e 
ética. Porque moralidade tem muito a ver também com 
conduta, com criação, com educação. Então, como é 
que podemos traçar um limite, se é que esse limite 
existe, entre moralidade e ética? 

Renata Lúcia Medeiros de Albuquerque: Isso é uma 
questão filosófica. Embora saibamos que existem 
várias teorias e várias correntes filosóficas que 
defendem que a área ética estaria dentro da morali-
dade, que seriam círculos concêntricos. Cada teoria 
tem sua percepção, acho que estamos em um momen-
to cujos conceitos são similares. Estão em uma simbio-
se tão grande é impossível fazer essa distinção. Eles 
estão muito interligados. A mesma discussão que 
existe sobre o que é aético e/ou antiético. Se  aético é 
uma forma de ética ou é algo contrário à ética. Eu 
prefiro entendê-los também como conceitos similares. 

Marcelo � Dataprev: Essa questão é um pouco mais 
específica até no trabalho que a Comissão desenvolve. 
Existe uma denúncia e se inicia um processo, um 
procedimento ético. Ao mesmo tempo, entra com 
processo no Judiciário. Existe, nesse caso, a 
possibilidade de bis in idem, ou são instâncias 
totalmente diferentes? Uma instância pode talvez 
prejudicar a outra?

Renata Lúcia Medeiros de Albuquerque: Pode haver 
prejudicialidade. Teríamos que analisar o caso 
completo. Porque posso ter um recorte bem claro do 
que seria um  caso de dano moral, trabalhado na 
Instância Ética. Qual é a conseqüência. De fato, esse 
exemplo é o mais frequente. Qual é o objetivo da 
Instância Ética? Você tem que se perguntar assim: qual 
é o objetivo da Instância Ética ao apurar o dano moral? 
Qual é o objetivo do indivíduo quando busca uma 
reparação civil? Qual é o objetivo do Estado quando 
impulsiona uma perseguição criminal? Podemos 
afrontar a honra, a questão subjetiva, a moral. Mas o 
que diferencia a atuação de uma instância para outra é 
a  consequência,  que na Instância  Ét ica é  
organizacional, não é voltada ao indivíduo, não quero 
focar naquela pessoa nem prejudicar aquela pessoa.  

A Instância Civil, quando vai buscar reparação, tem uma 
repercussão, um interesse de ordem emocional, 
pessoal, mas o máximo de consequência que se pode 
atingir é uma reparação pecuniária. A ideia penal é de 

manutenção da ordem, de respeito aos direitos 
individuais. Então, cada um tem um objetivo. É possível 
que nem nessa primeira pergunta consigamos fazer 
exatamente esse recorte do que cada um vai apurar. É 
possível que apuremos isso. Dependendo de como 
você direciona essa apuração, não haverá esse bis in 
idem que falaram, apesar de ser o mesmo ato. Faço a 
pergunta inversa: qual é o objetivo na minha Instância? 
Qual é o objetivo da Instância? São objetivos diferentes, 
não tem como ter consequências iguais e não tem 
como haver o chamado bis in idem. O que acontece, em 
algumas situações da prejudicialidade, é que o juiz 
determina até uma liminar de acesso a informações na 
Instância Ética. Houve paralisação. Na Instância 
vivenciamos isso. Termos que paralisar por determi-
nação judicial. Às vezes, pode acontecer de precisar-
mos de uma informação, uma apuração concreta para 
saber se houve um desvio ético decorrente, porque o 
desvio ético é decorrente de um cometimento ilícito ou 
de um dano. 

Humberto Campedelli � Área de Segurança da 
Informação da Dataprev: O processo de apuração da 
Comissão de Ética Pública já é classificado como 
reservado por aquela Resolução a que você se referiu?

Renata Lúcia Medeiros de Albuquerque: Houve um 
enquadramento, um despacho do presidente da 
Comissão de Ética, portanto, é ratificado. Houve um 
referendo pelo colegiado com certa urgência. Não sei se 
você acompanhou porque a lei é do ano passado, mas o 
decreto necessário e que aguardávamos saiu no dia em 
que a lei entrou em vigor. Estávamos preparados, 
esperando pelo decreto. Com o enquadramento dos 
documentos da Instância Ética a denúncia ficou como 
que reservada.

Humberto Campedelli - Dataprev: Isso é extensivo a 
todas as comissões de ética?

Renata Lúcia Medeiros de Albuquerque: Há sempre 
uma regra geral e as exceções. Sim, todas as comissões 
de ética, porque a Comissão de Ética Pública não 
normatiza. Quando uma denúncia possui o caráter de 
reservada, a Comissão de Ética deve ter documentos de 
ordem pessoal, por exemplo, uma Declaração de 
Imposto de Renda. Há acessos inconstitucionais ilegais e 
permissibilidade de acesso em alguns órgãos. A 
Comissão de Ética não pode fornecer acesso a qualquer 
pessoa. É lógico que existem as exceções, também 
legais, quando da necessidade de quebra de sigilo 
pessoal ou de outro tipo. São previsões normativas 
específicas que o próprio artigo 5º da lei ressalva, salvo 
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aqueles casos em que a lei específica tem um tratamento 
diferenciado. Essa é a regra geral da Comissão de Ética, a 
princípio. Se uma denúncia tem o caráter de reservada, 
há que se ter todo um cuidado e observar o sistema, o 
ordenamento jurídico como um todo.

Valéria Lúcia � Presidente da Comissão de Ética da 
Caixa Econômica Federal: Você mencionou a possibi-
lidade de realização de pesquisa de valores éticos.

Renata Lúcia Medeiros de Albuquerque: Sim. Já foi 
realizada uma pesquisa para a sociedade. Talvez seja 
necessário implementar outra para os agentes 
públicos, que são uma parte da sociedade, mas uma 
parcela mais restrita.

Valéria Lúcia � Caixa Econômica Federal: É possível 
acessar essa pesquisa?

Renata Lúcia Medeiros de Albuquerque: Basta 
solicitar por e-mail que a pessoa responsável pela 
divulgação e comunicação da Comissão de Ética envia. 
O endereço da Web é edicacie@planalto.gov.br.

Marcelo � Dataprev: Foi falado sobre o caráter de sigilo 
referente ao exercício da advocacia. Sabemos disso. E, 
no caso do advogado público, se sobrepõe à escala de 
sigilo o caráter de bem maior que é a preservação maior 
do Estado. Até que ponto o cliente, pode-se dizer assim, 
entende como a quebra daquele sigilo ao qual se está?

Otávio � Conae: Com relação ao advogado privado, 
nosso Código de Ética deixa bem claro que o sigilo é 
quase inerente à própria função. Ou seja, seria quase 
absoluto. Mas não é absoluto. No Artigo 25, existem as 
exceções; a excepcionalidade desse mistério de guar-
dar a confidencialidade, a privacidade, a intimidade, que 
é uma garantia fundamental de todo o cidadão. 
Portanto, no aspecto privado, o advogado - isso até 
constitui entendimento do Supremo Tribunal Federal - 
pode, sim, flexibilizar esse sigilo, mesmo que ele utilize, 
vamos supor, em um Processo Judicial Administrativo 
em sua defesa. Por exemplo: ele está sendo acusado de 
algo, de uma imperícia, de uma falta, de uma 
negligência. O Manual de Ética da OAB nos diz que, em 
tese, ele estaria transgredindo aquele sigilo ao qual ele 
foi obrigado. Em determinadas situações, para ações de 
defesa, ele pode opor, ele pode transgredir esse sigilo. O 
advogado público, os procuradores em geral, as 
carreiras da AGU, nós, advogados de empresas 
públicas, sociedades, economias etc, haja vista a 
adesão que damos a todas as regras, princípios e 
normatizações da administração pública, como fica 
esse sigilo? O advogado público deve orienta se orientar 
pelo princípio do interesse público, ser bem objetivo. 
Sempre que verificar alguma irregularidade, alguma 
inconsistência, alguma falta de ética ou alguma falta da 

moralidade, não só da legalidade, deve primar pela 
observância e pela orientação aos gestores, inclusive da 
ética e da moralidade. Em outras palavras: se ele toma o 
conhecimento de algo em relação a sua função que está 
transgredindo qualquer um desses preceitos, ele não 
deve dizer: �Ah não, mas isso aqui eu tenho o meu sigilo, 
não sou obrigado...� Não, pelo contrário, ele tem que 
orientar, ele tem que atuar mais até, eu ousaria dizer, do 
que o próprio gestor público. Haja vista sua função 
naturalmente fiscalizadora e chancelatória, do Estado 
Democrático de Direito, pela Constituição, o advogado 
tem que defender a Ordem Jurídica que é a legalidade, a 
moralidade. Por que não a Ética Pública?

Renata Lúcia Medeiros de Albuquerque: A Comissão 
de Ética Pública também já se pronunciou sobre o papel 
do advogado público. Existia uma grande dúvida sobre 
como seria a responsabilidade e o papel do advogado 
público nessa Instância Ética. O falecido Ministro 
Humberto Gomes escreveu um parecer e foi convidado 
a fazer uma palestra na AGU. Assim nos diz seu parecer: 
existe a responsabilidade como servidor, inclusive, com 
as ressalvas das carreiras da AGU devido ao artigo 21, 
inclusive sobre essa questão da atuação do advogado 
público em defesa da autoridade. Em defesa judicial da 
autoridade, extensivo também à questão de defesa 
administrativa em Instância Ética. Temos essa 
vertente. E há outra questão: do servidor como o 
sujeito da apuração ser o interessado nessa apuração 
ética. Se ele atuar com relação ao colega, não 
processualmente, mas no dia a dia, se ele cometer um 
desvio ético, ele responderia junto à Comissão de Ética 
ou, no caso da Advocacia Geral da União, junto à 
Comissão de Ética da Advocacia Geral da União, (eles 
têm um diferencial em que, por força da Lei 
Complementar 73, não são servidores do Órgão). 
Teriam, vamos dizer assim, esse foro privilegiado. 
Responderiam ali e responderiam junto ao Conselho 
Federal da OAB. Responderiam  em questões 
processuais e responderiam sobre a segregação de 
responsabilidade ética, porque existe a Ética 
Processual, a Ética Organizacional e a ética no dia a dia 
com o colega. Por exemplo, há vários casos de 
advogados que deram pareceres até por escrito 
criticando o trabalho de colega.

Otávio � Conae:  É interessante observar que o 
advogado deve obedecer a todo o estatuto previsto, por 
exemplo, no Regime Estatutário 8.112. Ele tem que 
seguir a Constituição, tem que seguir a Lei 
Complementar 73, artigo 21, a Comissão de Ética, os 
provimentos do Conselho Federal ao Estatuto, que 
citamos, o 8.916, o Regulamento do Código de Ética, que 
é público e privado. Em todas essas instâncias ele pode 
ser responsabilizado e ter que responder, uma vez que 
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são instâncias segregadas, cada qual com a sua função. 

Renata Lúcia Medeiros de Albuquerque: Isso facilita o 
entendimento da questão do bis in idem, porque a 
pessoa pensa que sempre vai para um canto e que vai 
haver o bis in idem. Não há. Depende da tática.

Oliveira �Dataprev: Existe uma preocupação da 
Comissão de Ética Pública em analisar os Códigos de 
Ética Profissionais de profissionais que atuam na área 
pública? Se tem adesão, se tem coerência? Por exemplo, 
num trabalho em que fiz uma leitura muito rápida sobre 
o Código de Ética do Advogado, percebi que a OAB se 
preocupou muito mais em preservar a imagem do 
advogado, do que propriamente em dizer como ele tem 
que atuar eticamente nas situações. Com toda essa 
confusão de legislação que acabaram de colocar, a 
Comissão tem a preocupação de ver o Código de Ética da 
profissão do engenheiro, do administrador, do médico?

Renata Lúcia Medeiros de Albuquerque: A Comissão 
não tem essa competência. Quando se demandam 
algumas orientações,  apoiamos, mas não é o nosso 
papel. Por exemplo, o próprio Ministério Público já nos 
pediu apoio na época da elaboração de uma proposta 
de um Código de Ética para o Ministério Público. Na 
época, o Ministério Público trabalhou dessa forma, 
porque, embora exista a discussão sobre que poder é  e 
se é o Quarto Poder, mesmo assim, tem a sua 
independência. Devemos nos preocupar com duas 
questões: com a criação de alguma competência 
estranha à Comissão de Ética nesses códigos. Nesse 
caso temos como atuar. E sobre a questão dos códigos 
dos Órgãos de Entidades, em que se corre o risco de 
criar uma competência estranha com relação a 
advogados ou qualquer outra profissão, que também 
reflete na Comissão de Ética. Deve haver alguma 
justificativa para qualquer projeto de lei que altere a 
competência da Comissão de Ética Pública, porque não 
se pode interferir na atuação de um profissional, que 
geralmente é processual - seja ou não um Processo 
Abstrativo Judicial. Houve um parecer desagradável, o 
advogado criticou o colega perito, chamou-o de iras-
cível, de incompetente. A questão da atuação proces-
sual dele é uma coisa, mas a atuação dele como ser 
humano é nossa competência, da Comissão de Ética do 
Órgão Entidade. Foi no trato com o colega que ele não 
observou as diretrizes do Código de Ética. Então, torna-
se uma questão de responsabilização, de bipartição.

Otávio � Conae: Um órgão de classe, de categoria 
profissional, assim como os engenheiros, os médicos, 
os assistentes sociais, além de ser corporativista,  
tenta preservar a imagem, como a OAB realmente faz e 
insiste. Como se vê nos artigos segundo e o quarto 
todos os deveres que o advogado deve observar 

compatíveis com a sua ética. O Parágrafo Único do 
segundo parágrafo é bem claro: �São deveres de o 
advogado abster-se de (e aí entram vários incisos) 
utilizar influência indevida em benefício próprio ou do 
cliente; de proporcionar interesses ligados a atividades 
estranhas à advocacia, em que ele também atue; de 
emprestar concurso aos que atentem contra a ética, a 
moral, a honestidade e a dignidade da pessoa humana; 
de entender-se diretamente com a parte adversa sem 
a presença do outro advogado; enfim, de aconselhar o 
cliente a não ingressar em uma aventura judicial - que é 
o inciso sete, sobre o qual já falei na palestra. Empen-
har-se permanentemente no seu aperfeiçoamento, 
velar por sua reputação e pelo prestígio da classe. 
Temos, ainda, todos os outros deveres que o advogado 
deve cumprir, seja como pessoa humana, seja como 
profissional, perante a sociedade, os clientes, as 
autoridades, o Poder Judiciário etc.

Renata Lúcia Medeiros de Albuquerque: Somos 
corporativistas, porque se está preservando a imagem 
do agente público. Sempre vai existir no Código de 
Ética, algo de corporativismo, de querer o bem comum 
e, também, a progressão do agente público, da imagem 
do agente público. A OAB tem a parte de claridade 
também pela previsão constitucional, com todo o 
respeito às outras categorias, por exercer essa função.

Otavio � Conae: O advogado é sempre chamado a 
questionar a ilegalidade ou a legalidade, mesmo que 
ele não tenha sido parte. Portanto, a OAB, chamada 
pelo STJ, de autarquia sui generis, faz esse papel. Todos 
os Conselhos de Classe são autarquias, porém a OAB é 
sui generis, porque ela deve questionar o governo, o 
estado, o município sempre que houver uma 
ilegalidade. Existe uma disposição condicional nesse 
sentido também de defender a ordem democrática, os 
princípios e a ética. Isso é visto na Introdução ao Direito: 
existe uma diferença entre o dever ser e o ser. As 
normas são os deveres, é por isso que existem os alvos 
repressivos, tal qual o Tribunal de Ética e Disciplina do 
Advogado. Em se comprovando, um advogado pode 
responder por processo e ter a penalidade respectiva. É 
difícil em matéria probatória comprovar, mas o poder 
ser é o que se espera de todo profissional, especial-
mente do advogado.

Oliveira � Dataprev: A ética começa a partir de uma lei? 
Peguemos o exemplo que você trouxe da questão do celular.

Renata Lúcia Medeiros de Albuquerque: Qual foi o 
exemplo do celular?

Oliveira � Dataprev: Quando um motorista fala ao 
celular, que agora é proibido pelo Código de Trânsito. 
Mas e quando não era proibido pelo Código de Trânsito?
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Renata Lúcia Medeiros de Albuquerque: Moralmente 
já era, pois todos sabem que pode causar um acidente.

Oliveira � Dataprev: É exatamente essa a minha 
pergunta: Não é sempre assim, mas, via de regra, 
somente a partir de uma legislação é que o ser humano 
adapta sua conduta?

Renata Lúcia Medeiros de Albuquerque: Como ex-
integrante do Jurídico do Detran, na época da 
implantação das lombadas eletrônicas, que hoje são 
barreiras, uma das discussões que surgiram foi essa. A 
outra começa assim: �vamos questionar a 
terceirização�. A maioria da defesa era de se colocar 
uma multa baixa. Ninguém questionava a infração, por 
que ultrapassou o limite permitido. Mas se quer 
questionar a legalidade e tentar rebater a multa pela 
legalidade? No Instituto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia ( ), onde também traba-Inmetro
lhei, havia a seguinte questão, que era do Jurídico 
também. O Inmetro é responsável por fazer as 
medições daquelas barreiras. Quantas vezes eram 
aferidas aquelas lombadas? Surgiram pareceres 
técnicos para mostrar que o nível de aferição e as 
quantidades de aferições eram insuficientes para 
garantir a pressão da lombada. É necessário ter e 
obedecer às normas técnicas. Sempre se buscou uma 
saída jurídica para se afastar algo que deveria ser 
social. Sobre a passagem dos pedestres, por exemplo: a 
rua foi criada para os pedestres, não para os carros. O 
pedestre é quem deveria ser respeitado. O pedestre era 
o preferencial, pois o ser humano, constitucional-
mente, é preferencial. Mas, se não houver uma faixa de 
pedestre, uma nova, ninguém respeita. Dizer que basta 
fazer o sinal de que quer atravessar e simplesmente 
passar? O que devia preceder era uma questão 
educacional, principalmente trabalhando muito essa 
faixa da educação e prevenção. Mas ainda assim 
existirão as teses para se afastar a aplicação da multa. 
O  que se dirá para respeitar? Ainda não existe essa 
compreensão. É a mesma coisa com a ética. Ainda 
precisa da positivação, uma futura educação, porque as 
pessoas se guiam muito pelo bolso, o que, 
infelizmente, é um perfil da realidade.

Interlocutor não Identificado: Essa discussão  vem 
acontecendo outras empresas pelo conflito de gera-
ções. Ocorre principalmente no serviço público pela 
necessidade de contratação. Hoje as empresas se vêm 
em um conflito de gerações bastante significativo. 
Evidentemente, as gerações trazem os seus valores, 
que nos levam às considerações éticas. As comissões 
de éticas se deparam também com essa realidade. 
Temos aqui, no caso da Dataprev, alguns gestores, 
mas, majoritariamente é um público jovem, muito 

jovem comparado à média histórica da Dataprev. Há 
duas visões totalmente distintas, inclusive da ética. Há 
um conflito de gerações, uma vez que o pessoal da área 
de software livre é muito jovem. Requer um dinamismo 
e a necessidade de estar sempre ligado às novidades.
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Falaremos sobre a evolução da segurança da informação e comunicações na 
Dataprev. O assunto tem lgumas coisas em comum com a ética em termos da 
necessidade de  atingir a todos na empresa, de termos um trabalho de mudança de 
cultura, de criar e manter uma cultura de segurança algo também comum às 
questões éticas. Temos que, além do trabalho da segurança, que é basicamente 
preventivo, assimilar o trabalho enfrentado pelas comissões de ética. Quando 
falamos de segurança da informação, falamos basicamente de quatro objetivos: 

Disponibilidade de garantir que a informação vai estar disponível no momento em 
que se precise dela. Normalmente a disponibilidade não está muito associada à 
segurança da informação, mas é uma necessidade que a segurança precisa garantir: 
que ela vai estar pronta para ser utilizada no momento em que se precise. O segundo 
ponto é a questão da integridade. É um conceito um pouco diferente o de garantir 
que a informação esteja correta, completa e que não tenha sido alterada. O conceito 
de integridade está muito ligado ao fato de alteração da  informação. Quando se 
pensa no acesso à informação e quando se dá o acesso que permite que essa 
informação seja alterada, podemos produzir um problema de integridade na 
informação. Já a  confidencialidade é a garantia de que somente as pessoas 
autorizadas podem ter acesso à informação. Esse é o conceito que está bem ligado à 
segurança da informação que associa-se muito a questão da confidencialidade, do 
ponto de vista do acesso, quando se permite a leitura da informação. Estamos 
autorizando, liberando a confidencialidade. 

Por último, não muito associado à segurança da informação, vem à questão de 
garantir a origem da informação. Quem produziu, quem originou aquela informação. 
Para memorizar quais seriam os nossos objetivos, a primeira letra de cada palavra 
forma a dica. É importante sempre lembrar a dica, que é a base da segurança da 
informação. Tudo o que se fala sobre segurança da informação é para garantir uma 
dessas propriedades. Somos uma empresa de tecnologia. A segurança da 
informação está muito ligada, é intrínseca à tecnologia. Se pegarmos a nossa 
história, que está muito focada na tecnologia, começamos a olhar para segurança 
como uma coisa bem mais ampla. Temos ainda computadores de grande porte, os 
chamados mainframes. Do ponto de vista de segurança, esse é o mais importante, 
porque todo o controle se concentra em uma única máquina, em um único sistema 
operacional. Tínhamos esse sistema configurado para um monitoramento quase 
que completo. Tudo que era feito estava sendo registrado. Isso nos trouxe muito 
conforto durante muito tempo. 

O acesso a esses computadores de grande porte eram feitos por terminais. 
Tínhamos o terminal (obsoleto) que estava ligado diretamente ao mainframe e não 
tinha nenhum processamento nele, então todo o controle era feito lá, no ponto 
central. Quando começamos a trabalhar com microcomputadores emulando 
terminal, ou seja, se passando por um terminal do mainframe, essa realidade 
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começou a mudar em termos de segurança. Começamos a enfrentar outros 
problemas que não tínhamos apenas com o terminal e começou uma preocupação 
maior com a segurança. O fato desse ambiente estar distribuído pelos usuários 
causou inúmeros problemas.

Apareceram vírus de computador, a segurança começou a ficar muito focada na 
estação de trabalho. Quando começamos a expor as informações na internet, 
apareceu um problema comum a todas as empresas que colocam a cara na rua, um 
problema que não tinha antes: ataques oriundos de pessoas do mundo inteiro. Você 
não tem ideia de onde está partindo e há uma necessidade bem forte de se proteger. 
No momento que se coloca informações na internet deve haver segurança. Na 
realidade dos microcomputadores com processamento mais poderoso, surgem 
também os sistemas cliente/servidor. Os microcomputadores começaram a ficar 
mais poderosos e, paralelamente, começam a ampliar os problemas de segurança 
que já tínhamos no microcomputador emulando terminal. Nessa sequência, 
começamos a viver os sistemas web e seus novos desafios. A computação em 
nuvem e a mobilidade, vislumbraram os problemas de segurança que teríamos 
nessa área. Em 2001 emitimos a primeira política de segurança. Vemos claramente 
um problema quando publicamos uma política. Não tivemos repercussão na 
empresa. Era algo muito ligado a tecnologia, só quem estava ligado à tecnologia 
tinha a necessidade de construir uma política.

Essa resolução foi pouquíssimo conhecida. Logo depois se emitiu uma outra 
resolução mais detalhada. Políticas de segurança possuem princípios e diretrizes 
gerais que todos na organização devem obedecer e, a partir daí, se detalha a política 
em diretrizes um pouco mais concretas. Emitimos outra resolução logo em seguida, 
2.406, detalhando as áreas. Cometemos um erro básico. Na época, se estabeleceu 
um prazo de 15 dias para fazer algo com duração de anos. E  fizemos em anos. 
Obviamente, essa resolução não foi avante e nada se fez para solucionar isso. Em 
2004, emitimos uma política para a Previdência, também com características 
similares: uma portaria do ministro que todas as organizações da Previdência 
deveriam obedecer, com as características da política, princípios e as diretrizes 
gerais. Muito pouco se conhece dela, apenas quem estava ligado à área de tecnologia 
ou à segurança utilizou essa portaria. 

Houve uma evolução dela, em 2008, com as três casas assinando: Ministério, Dataprev 
e INSS. Foi uma evolução da política, uma evolução da 992. Agora, mais recentemente, a 
nossa resolução 3.101 emitiu a política e espero que todos, excetos os que não são da 
Dataprev, conheçam bem. Obedecemos às normas do Gabinete de Segurança 
Institucional ( ). Agora, a política tem princípios e diretrizes gerais bem descritos.  GSI 
Junto com a política emitimos o manual de segurança, que contém um detalhamento 
de tudo expresso nessa política, além de um glossário. O manual traz um detalhamento 
maior: a estrutura de gestão de segurança; orientações; diretrizes para gestão de ativos 
e classificação da informação; gestão de pessoas; segurança física; gerenciamento de 
operações e comunicações; acesso lógico aos ambientes computacionais. Existem 
normas internacionais que tratam basicamente disso. Toda organização deveria lidar 
com segurança da informação olhando para todos estes temas. Esperamos que esse 
detalhamento eleve o nível de segurança do nosso trabalho e que o empregado tenha 
condições para atuar sem preocupações. E, se houver quebra de segurança, quando 
bem descrita, conseguirmos ir ao ponto e ver exatamente onde aconteceu e por que 
aconteceu o problema, se foi negligência, omissão. 
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A outra questão que temos de segurança da informação diz respeito à disseminação 
dessa cultura. O fato de conseguirmos colocar esses treinamentos no formato 
pedido de nosso presidente. O presidente quer vincular o treinamento à nossa 
gratificação variável. Os treinamentos são básicos. Caso ocorra um incidente, não há 
possibilidade de alegar desconhecimento. Temos na Dataprev uma Comissão de 
Tratamento de Incidente de Rede que precisa se integrar ou participar de uma 
comunidade externa. A Dataprev deve participar de uma rede nacional de segurança 
da informação, integrando a nossa comissão de tratamento de segurança de rede.

Humberto Campedelli

Segurança da informação

Fórum de TIC Dataprev 36Gestão da ética e segurança da informação

DEBATE
N.I.: Debatedor e/ou instituição não identificados

Leonardo � BNDES: Trabalho na segurança de 
informação do BNDES. O BNDES é um banco que tem 
um setor de TI com sua importância estratégica, mas 
não é uma empresa onde a TI é o principal negócio. O 
banco já tem vivido um pouco essa realidade de Bring 
your own Device (Traga seu próprio dispositivo), 
consumerização, as pessoas querendo usar os tablets, 
os micros próprios. Como é que está essa visão de 
consumerização e adoção de tecnologias fora do 
perímetro da empresa e como abordar isso?

Humberto Campedelli - Dataprev:  Olhamos os dois 
lados, tanto como consumidor de um serviço de nuvem 
como do lado de um provedor. Estamos estudando 
essas duas questões, tentando criar um ambiente de 
nuvem que seja possível de ser utilizado pelo governo 
de forma segura.

Marcelo: Sobre o ensino a distância da escola Data-
prev: você teve uma experiência na área de segurança 
da informação com dois cursos que toda empresa fez. A 
Comissão de Ética pretende utilizar isso. Qual o retorno 
desses cursos na vida prática, ou seja, o que as pessoas 
efetivamente mudarão no seu modo de agir quanto à 
segurança da informação após terem ido a esse curso? 
Como foi feita essa conscientização?

Humberto Campedelli - Dataprev:  Várias pessoas 
elogiaram o curso, falando que passaram a ter algum 
cuidado maior. Vamos trabalhar novos cursos com 
novos temas.

Marcelo: Nossa experiência é um pouco parecida, 

estamos em um nível de maturidade de educação a 
distância e estruturação de cursos bem abaixo do que 
ele apresenta. Ainda temos eventos presenciais que 
promovemos, encontros eventualmente maiores 
quando a política de segurança ou uma norma especí-
fica tem uma alteração relevante ou uma apresenta-
ção para novos empregados. O que vemos é que 
oferece um bom resultado nos eventos que fazemos.

Leonardo � BNDES: Vamos vincular o curso à nossa 
gratificação variável para mostrar ao empregado sua 
relevância para a empresa, demonstrar que a direção 
está preocupada com o assunto. Houve algumas críti-
cas nesse sentido, o que demonstra que o caminho é 
esse mesmo. Temos que fazer dessa forma, temos que 
continuar e achamos que a ética está na mesma linha. 

Érico � Dataprev:  Devemos criar uma cultura sobre 
essa questão da segurança e ética. Estamos revendo o 
nosso Manual de Ética e nosso Plano Diretor de 
Tecnologia da Informação. As pessoas pensam que 
mobilidade é apenas usar o tablet ou desenvolver 
aplicação para dispositivo móvel. Temos parte do 
banco de dados da empresa no tablet e levamos isso 
para onde quisermos.

Leonardo � BNDES: É difícil, por ser muito novo isso. 
Achamos que ainda não tem um padrão internacional 
estabelecido, não temos ainda empresas praticando, 
ninguém no mercado respondeu a isso.

Érico � Dataprev: As empresas entendem que com o  
Bring your own device ( ) não precisarão mais BYOD



comprar computadores, pois a pessoa trará seu próprio 
dispositivo. Não se preocupará mais em ter contrato de 
garantia, de manutenção.

José Mendes � Ministério do Planejamento, Coorde-
nação de Segurança: Com relação à computação em 
nuvem, temos um projeto no Ministério do Planeja-
mento, cujo encaminhamento está sendo através de 
uma linha de financiamento do Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID), e temos uma meta de 
construção do Datagov. Seria a solução para computa-
ção em nuvem em um ambiente governamental. Uma 
das nossas propostas é que um dos eixos que dizem 
muito respeito a segurança seja a utilização da 
infraestrutura da infovia como canal seguro para toda 
administração pública federal. O órgão operador é o 
Serpro, o gestor do planejamento é a Telebras, que 
entra com a infraestrutura de fibras, coisas dessa área. 
Mas com relação ao Datagov gostaríamos de fazer uma 
inovação, criar um consórcio. Temos duas grandes 
empresas no governo, a Dataprev e o Serpro. 

Humberto Campedelli - Dataprev:  Em 2011, começa-
mos a trabalhar dentro do nosso planejamento 
estratégico um ambiente especifico para segurança. 
Em 2013, começamos a medir o quanto foi alcançado, 
se atingimos ou não a meta, o quanto evoluímos. 
Outras empresas vinculam alguma coisa ao 
empregado, no caso a gratificação ou a promoção por 
participar dos treinamentos de segurança. No Serpro, 
os treinamentos  são presenciais e quem não participa 
não está habilitado ao processo de promoção.

Oliveira:  Mas se habilita ao processo de judicialização. 
A pessoa vai buscar na justiça.

Humberto Campedelli - Dataprev: É importante de-
monstrar que a empresa não está simplesmente 
oferecendo ou pedindo que o empregado participe 
espontaneamente. Se não tivermos o mecanismo, a 
adesão não é grande. Se não tivermos um mecanismo 
forte para isso, não atingiremos nosso objetivo. Fica 
um alerta para a Comissão de Ética. É muito difícil 
termos uma participação realmente completa do 
nosso campo funcional.

Oliveira: E mesmo com essas restrições que a Data-
prev impõe, a Gratificação Variável por Resultados 
(GVR) é descontada do pagamento dos empregados 
que efetivamente não fizeram o curso.

Sérgio Basile � Coordenador Geral de Respon-
sabilidade Socioambiental e Relações de Trabalho da 
Dataprev: Estamos nos empenhando na área de 
segurança da informação, discutindo cursos de Ensino 

a Distância (EAD). A gratificação variável é uma novi-
dade cultural na Dataprev. Temos duas realidades que 
estão mudando a cultura do trabalhador: o desem-
penho por produtividade e a segurança da informação.

Humberto Campedelli - Dataprev:  O foco da seguran-
ça é compartilhar informação.

Raphael Mandarino: Falarei sobre segurança da 
informação em comunicações. Esse assunto de ordem 
jurídica vem se desenrolando de forma muito mais 
efetiva no decreto 3.505/2000, onde existe uma 
política de segurança da informação. Esse decreto 
3.505 é emblemático na área de segurança, porque 
derivou boa parte da privatização das telecomuni-
cações. O grupo de trabalho que gestou esse decreto 
foi um grupo secreto no âmbito da presidência da 
república. O Tribunal de Contas da União (TCU), sete 
anos depois, fez uma avaliação de como anda a 
segurança da informação e das comunicações. 
Percebeu-se que mais de 70% dos órgãos não 
cumpriram aquela ordem presidencial de 2000. O que 
falta ao Brasil são quatro coisas: capacitação, marco 
legal, parceria e coordenação.

Leonardo � BNDES: Você falou  sobre a lei de acesso a 
informação pública. Temos uma visão do decreto 
4.553, com a inversão do que é a diretriz, sigilo como 
exceção e publicidade como regra. Na nossa instituição 
temos vivido uma discussão muito intensa sobre isso, 
banco público, recursos públicos, reciprocidade, 
prestação de contas à sociedade, banco, atividade 
bancária, sigilo da informação, sigilo bancário, sigilo 
fiscal e outros sigilos. Foi comentado que, provavel-
mente, sairá um decreto que traz as lacunas que ainda 
ficaram no 4.553. Você tem alguma informação?

Raphael Mandarino: Na data da publicação do primeiro 
decreto, houve uma decisão que eu não sei por que não 
foi assinada. O decreto está pronto. Ele trata de tudo 
isso, foi resgatado, mas houve uma decisão de não 
publicá-lo. Houve uma visão política de não publicar  
esse segundo decreto, mas, enquanto não publicar, o 
4.553 está valendo.

Alba Valéria � Presidente da Comissão de Ética da 
Dataprev: Por mais que quisermos segurar uma 
informação, manter sigilosa, se você não tem uma 
conduta ética acaba cometendo um crime. O curso que 
fizemos na Dataprev deu início a um processo. Deve ser 
continuado para se obter cultura. Só conseguiremos ter 
uma segurança propriamente dita quando tivermos 
um comportamento diferenciado, um comportamento 
que achamos ser o certo. Isso não é meu, não me 
pertence, eu não vou tratar como se fosse. 
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