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EDITORIAL 
 

Prezado Membro da Rede de Ética do Poder Executivo Federal, 

 

Abril está repleto de oportunidades para quem é envolvido na 

temática da Ética e trazemos todas elas para vocês. 

O 1º Encontro Regional do Sistema de Gestão da Ética Pública de 

2022, referente às regiões Sul e Sudeste, acontece nos dias 27 e 28, no Rio 

de Janeiro, e as inscrições ainda estão abertas. Participe! 

Também estão abertas as inscrições para a VIII edição do 

Concurso de Boas Práticas. Todas as informações estão contidas no edital 

disponível na página da CEP. Este é o momento para sua Comissão de 

Ética apresentar uma Boa Prática instituída e compartilhá-la com todo o 

Sistema! 

Para você que tem experiência em docência e na temática 

“Gestão e Apuração da Ética Pública”, a Enap abriu seleção para o 

Banco de Talentos para ministrar os cursos que são ofertados em parceria 

com a CEP. 

No Boletim deste mês, trazemos, ainda, reuniões e eventos que 

tratam da Ética como tema central e que contaram com a presença de 

representantes da CEP, além de visitas de comissões de ética às 

dependências da SECEP. Também damos continuidade à divulgação 

das Dúvidas Frequentes contidas, na íntegra, na página da CEP.  

A seção “Fala Comissão” disponibiliza a gravação da live realizada 

pela Comissão de Ética do CNPq sobre Ética Digital no Serviço Público. 

O texto de apoio "Minuto da Ética", contribuição do especialista em 

Políticas Públicas e Gestão Governamental Pedro Mäder, traz o tema 

“Como ser Ético?”. A recomendação da Secretaria-Executiva da CEP é 

de que o "Minuto da Ética" seja distribuído e/ou veiculado em meio virtual 

nos órgãos e entidades, para disseminação de orientações sobre 

conduta ética e para publicidade do trabalho das Comissões setoriais.  

O Boletim Informativo do SGEP é um instrumento de divulgação 

para todos nós! Se sua Comissão tiver alguma sugestão de texto, ação 

ou material a ser divulgado, escreva para nós! 

 

Brasília, abril de 2022 

 

Secretaria-Executiva da CEP   
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DESTAQUE 

 

Encontro Regional do SGEP – Sul/Sudeste acontece nos dias 27 

e 28 de abril 

 

 

 

Acontece, nos dias 27 e 28 de abril, o 1º Encontro Regional do 

Sistema de Gestão da Ética Pública do Poder Executivo Federal de 2022, 

voltado a temas de interesse das comissões de ética setoriais das regiões 

Sul e Sudeste. As inscrições ainda estão abertas! O evento ocorrerá no 

edifício Rio Branco 1 (RB1), no Rio de Janeiro. Todos os integrantes do 

SGEP estão convidados a participar dos eventos, mesmo aqueles fora de 

sua região de origem. 

O encontro abordará temas como desafios para a promoção da 

ética na administração pública, além de assuntos abordando gestão da 

Ética, proposta do novo código de ética e conduta o agente público 

civil, conflito de interesses, entre outros. Também serão apresentadas 

Boas Práticas de comissões de ética setoriais. Acesse aqui a 

programação preliminar. 

A manhã do dia 28 de abril será reservada a atividades práticas 

com comissões de ética setoriais, com a realização de duas oficinas 

abordando os temas “Elaboração de Planos de Trabalho” e “Elaboração 

e acompanhamento de Acordo de Conduta Profissional e Pessoal 

(ACPP)”. No ato da inscrição, os interessados poderão indicar a oficina 

https://www.gov.br/planalto/pt-br/assuntos/etica-publica/noticias/arquivos/20220419-programacaoencontroregionalsulsudeste.pdf
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de seu interesse. A inscrição na oficina acontecerá por ordem de 

preenchimento do formulário e, caso as vagas de determinada oficina 

sejam totalmente preenchidas, a inscrição será, automaticamente, 

direcionada para a outra disponível. 

Acesse o formulário de inscrição na página do evento. 

 

Encontros do SGEP 

Os encontros regionais do SGEP têm como objetivo promover a 

cooperação técnica e a troca de conhecimento entre as comissões 

setoriais, bem como avaliar a qualidade da gestão da ética nos órgãos 

e entidades públicas federais. Assim, as reuniões serão palco de debates 

de temas relacionados à ética e gestão da ética pública, envolvendo 

agentes públicos e especialistas, e de compartilhamento de experiências 

e instrumentos para a consolidação da cultura ética no Poder Executivo 

federal, considerando a realidade dos órgãos e entidades das regiões 

envolvidas.  

Estão previstos mais dois encontros, ainda no primeiro semestre de 

2022, direcionados às regiões Norte e Nordeste e outro à região Centro-

Oeste. 

Acompanhe a página do evento para mais informações. 

 

 

  

SERVIÇO: 

 

Encontro Regional do Sistema de Gestão da Ética Pública do 

Poder Executivo Federal - Sul/Sudeste 

 

Data: 27 e 28 de abril de 2022 

Local: Edifício Rio Branco 1 (RB1) 

Av. Rio Branco, 1 - Centro, Rio de Janeiro – RJ 

Andar PC - Acesso pelo elevador panorâmico 

 

Acesse aqui a programação preliminar. 

 

* O evento não terá transmissão simultânea. 

 

 

 

https://www.gov.br/planalto/pt-br/assuntos/etica-publica/eventos-e-cursos/eventos-e-capacitacoes/eventos-1/encontro-regional-do-sistema-de-gestao-da-etica-publica-do-poder-executivo-federal-2013-sul-sudeste
https://www.gov.br/planalto/pt-br/assuntos/etica-publica/eventos-e-cursos/eventos-e-capacitacoes/eventos-1/encontro-regional-do-sistema-de-gestao-da-etica-publica-do-poder-executivo-federal-2013-sul-sudeste
https://www.gov.br/planalto/pt-br/assuntos/etica-publica/noticias/arquivos/20220419-programacaoencontroregionalsulsudeste.pdf
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BOAS PRÁTICAS  

 

Inscrições abertas para a VIII edição do Concurso de Boas 

Práticas 

 

 

 

Estão abertas, até 16 de maio, as inscrições para o VIII Concurso de 

Boas Práticas na Gestão da Ética. Os projetos devem ser apresentados 

por membros ou secretários-executivos de comissões de ética dos órgãos 

e entidades da Administração Pública federal exclusivamente por meio 

de formulário disponível na página do concurso. Para concorrer, as 

práticas em gestão da ética deverão estar implementadas até o fim do 

período de inscrição. 

Neste ano, poderão ser inscritas as iniciativas apresentadas nos 

Concursos de 2020 e 2021 e que não foram premiadas.  

Os projetos inscritos serão divididos em duas categorias, sendo “A” 

referente a instituições pertencentes à Administração Direta, Autarquias, 

Fundações Públicas e demais instituições de ensino e “B” referente às 

Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista.  

 

Concurso de Boas Práticas 

A iniciativa busca promover a difusão e o intercâmbio de práticas 

de gestão e educação para a ética, dando visibilidade às ações 

https://www.gov.br/planalto/pt-br/assuntos/etica-publica/sistema-de-gestao-da-etica/cadernos-boas-praticas/viii-concurso-boas-praticas-na-gestao-da-etica
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desenvolvidas pelas Comissões de Ética setoriais integrantes do Sistema 

de Gestão da Ética do Poder Executivo federal, bem como reconhecer 

seu papel educador, além de estimular a reflexão sobre o papel e a 

importância da ética na Administração Pública, de maneira a contribuir 

para a prevenção de condutas incompatíveis com o padrão ético 

desejável para o desempenho da função pública. 

Ana Paula Machado Corrêa, presidente da Comissão de Ética da 

Hemobrás, premiada na edição do Concurso de 2021, destaca, em 

nome do colegiado local, que o concurso é uma oportunidade de 

compartilhar experiências: “A iniciativa permite que as ações para o 

desenvolvimento de uma cultura ética ultrapassem os limites do 

ambiente organizacional. Assim, as práticas compartilhadas inspiram a 

implementação de melhorias na seara ética”. A Comissão reforça, ainda, 

que a premiação funciona como um símbolo de retribuição ao trabalho 

desenvolvido e sinaliza a importância de continuar investindo em ações 

educativas. 

Acesse o edital da edição de 2022 clicando aqui. 

 

 

  

Restaram dúvidas? 

 

A Secretaria-Executiva preparou um documento contendo 

perguntas e respostas relacionadas ao Concurso.  

O arquivo pode ser acessado na página da CEP, clicando aqui. 

https://www.gov.br/planalto/pt-br/assuntos/etica-publica/sistema-de-gestao-da-etica/cadernos-boas-praticas/arquivos/sei_pr-3126627-edital-edicao-2022.pdf
https://www.gov.br/planalto/pt-br/assuntos/etica-publica/sistema-de-gestao-da-etica/cadernos-boas-praticas/arquivos/perguntas-e-respostas-viii-cbp.pdf
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INFORMES 

 

Seleção de professores para o curso de Gestão e Apuração da 

Ética 

 

Estão abertas, até 6 de maio, inscrições de profissionais para 

compor o Banco de professores do curso de Gestão e Apuração da 

Ética, ofertado pela Comissão de Ética Pública (CEP) em parceria com a 

Escola Nacional de Administração Pública (Enap). 

Poderão participar do cadastro servidores públicos ativos e 

inativos, preferencialmente os que atuam ou já atuaram em Comissão 

de Ética Setorial integrante do Sistema de Gestão da Ética do Poder 

Executivo federal e que tenham conhecimento na temática Gestão e 

Apuração da Ética Pública. Além disso, é desejável experiência como 

docente e formação acadêmica em qualquer área. 

Entre os objetivos gerais do curso ressalta-se o reconhecimento do 

papel transformador do agente público em matéria ética; entre os 

objetivos específicos, destaca-se a compreensão do funcionamento das 

comissões de ética e do Sistema de Gestão da Ética Pública do Poder 

Executivo Federal (SGEP), a identificação da legislação que ampara o 

trabalho das comissões de ética, apontando as fases e tipos de processos 

de apuração de infrações éticas e a elaboração do plano de trabalho 

conforme as orientações da Comissão de Ética Pública (CEP). 

Para participar, acesse o formulário disponível aqui. 

 

 

Secretário-Executivo da CEP recebe representantes da 

Comissão de Ética da UNIFAP 

 

Neste mês, a Comissão de Ética da 

Universidade Federal do Amapá 

(CES/UNIFAP), representada por seu 

Presidente, Besaliel Rodrigues, e por 

Nariton Aberto, foi recebida pelo 

Secretário-Executivo da CEP, Ricardo 

Wagner, e pela Coordenadora-Geral 

do Sistema de Gestão da Ética, Clarice Knihs, nas dependências da 

SECEP. Mais informações na página da CEP. 

https://forms.gle/TXnZJkLyuAUX4SCd6
https://www.gov.br/planalto/pt-br/assuntos/etica-publica/noticias/2022/secretario-executivo-da-cep-recebe-representantes-da-comissao-de-etica-da-unifap
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Secretaria-Executiva da CEP se reúne com assessoras da 

Comissão de Ética do Governo do Distrito Federal 

 

O Secretário-Executivo 

da Comissão de Ética Pública, 

Ricardo Wagner, e a 

Coordenadora-Geral do 

Sistema de Gestão da Ética, 

Clarice Knihs, receberam, nesta 

terça-feira, 19 de abril, as 

assessoras Patricia Domingos, 

Gilda Cambraia, Graziele 

Nogueira e Laís Barufi, representando o Governo do Distrito Federal (GDF). 

A visita teve como objetivo estreitar os laços entre a Comissão de Ética 

Pública (CEP) e a Comissão de Ética do GDF, bem como trocar 

informações sobre processos de trabalho da CEP e de sua Secretaria 

Executiva (SECEP). Mais informações na página da CEP. 

  

 

Conselheiros da CEP debatem ações e parcerias com o 

Conselho Nacional do Ministério Público 

 

O Presidente da 

Comissão de Ética Pública 

(CEP), Antonio Carlos 

Vasconcellos Nóbrega, e o 

Conselheiro da CEP Edson 

Leonardo Dalescio Sá Teles 

foram recebidos nesta 

segunda-feira, 11 de abril, no 

Conselho Nacional do 

Ministério Público, pelo Corregedor Nacional do Ministério Público, 

Oswaldo D´Albuquerque, e pelos conselheiros do Conselho Nacional do 

Ministério Público (CNMP) Jaime Miranda e Ângelo Farias da Costa. Mais 

informações na página da CEP. 

 

https://www.gov.br/planalto/pt-br/assuntos/etica-publica/noticias/2022/secretaria-executiva-da-cep-se-reune-com-assessoras-da-comissao-de-etica-do-governo-do-distrito-federal
https://www.gov.br/planalto/pt-br/assuntos/etica-publica/noticias/2022/conselheiros-da-cep-debatem-acoes-e-parcerias-com-o-conselho-nacional-do-ministerio-publico
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Representantes da CEP tratam sobre Conflito de Interesses em 

reunião do Fórum de Corregedorias do Ministério da Economia 

 

O Presidente da 

Comissão de Ética Pública 

(CEP), Antonio Carlos 

Vasconscellos Nóbrega, e o 

Secretário-Executivo da CEP, 

Ricardo Wagner de Araújo, 

participaram da 1ª Reunião 

do Fórum de Corregedorias 

do Ministério da Economia 

(FOCO.ME) para apresentar palestra sobre o tema Conflito de Interesses. 

O evento aconteceu em Ouro Preto, Minas Gerais, nos dias 29 e 30 de 

março. Mais informações na página da CEP. 

 

 

Dúvidas Frequentes das Comissões de Ética Setoriais 

 

Dando continuidade às questões apresentadas no mês de março, 

em abril publicamos no boletim mais três Dúvidas Frequentes das 

Comissões de Ética Setoriais constantes do documento inserido na 

página da CEP, que foi redigido a partir de consultas encaminhadas 

pelas comissões. O arquivo completo está disponível aqui. 

Lembre-se que a CEP também disponibiliza em sua página o 

Ementário de Precedentes, que contém assuntos analisados nas reuniões 

mensais do Colegiado e que pode ajudar as comissões de ética setoriais 

na análise de casos semelhantes.  

Se, ainda assim, persistirem dúvidas sobre o Sistema de Gestão da 

Ética Pública, é possível enviar consulta à CEP por meio do "Formulário de 

Consulta ao Sistema de Gestão da Ética Pública", via Sistema Eletrônico 

de Informações da Presidência da República (SEI! PR), por 

PETICIONAMENTO ELETRÔNICO. Mais informações aqui. 

 

https://www.gov.br/planalto/pt-br/assuntos/etica-publica/noticias/2022/representantes-da-cep-tratam-sobre-conflito-de-interesses-na-1a-reuniao-do-forum-de-corregedorias-do-ministerio-da-economia-foco-me
https://www.gov.br/planalto/pt-br/assuntos/etica-publica/reunioes-de-colegiado/precedentes-da-comissao-de-etica-publica/duvidas-frequentes-das-comissoes-de-etica-setoriais
https://www.gov.br/planalto/pt-br/assuntos/etica-publica/reunioes-de-colegiado/precedentes-da-comissao-de-etica-publica/copy_of_precedentes-da-comissao-de-etica-publica
https://www.gov.br/planalto/pt-br/assuntos/etica-publica/sistema-de-gestao-da-etica/consultas-sistema
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•A orientação da Comissão de Ética Pública (CEP) acerca da

composição inicial da comissão é de que os primeiros mandatos sejam

de 1, 2 ou 3 anos, com possibilidade de recondução por 3 anos, de

forma que os mandatos entre os membros titulares não sejam

coincidentes, conforme deliberação da CEP nº 00191.000338/2017-18,

disponível no Ementário de Precedentes da CEP.

•Art. 5º do Decreto nº 6.029, de 1º de fevereiro de 2007.

•Art. 3º da Resolução CEP nº 10, de 29 de setembro de 2008.

Sobre composição da Comissão de Ética Setorial

•Os mandatos de titulares e respectivos suplentes são vinculados e,

havendo eventual vacância antes do término mandato do titular,

aplicar-se-ão as regras relativas ao mandato complementar, mantendo-

se fixas as datas de começo e fim dos períodos de mandatos.

•Art. 11 da Resolução da CEP nº 10, de 29 de setembro de 2008.

Sobre mandatos de membros da Comissão de Ética Setorial

•A Comissão de Ética Pública, ao tratar do funcionamento e estrutura

das comissões de ética setoriais, estabeleceu regras gerais de

funcionamento, processo e composição. Nos termos da Resolução CEP

nº 10, de 2008, é recomendável a elaboração de regimento interno

para o estabelecimento de normas complementares, de forma a refletir

as características individuais de cada órgão ou entidade. Nos casos de

situações omissas nos normativos, a comissão deverá deliberar a

respeito, com base no Código de Ética do Poder Executivo federal, no

Código de Conduta da Alta Administração e nas demais normas

pertinentes.

•Art. 2º, inciso XX, c/c arts. 35 e 36 da Resolução CEP nº 10, de 29 de 
setembro de 2008.

Sobre o Regimento Interno da Comissão de Ética Setorial

https://www.gov.br/planalto/pt-br/assuntos/etica-publica/reunioes-de-colegiado/precedentes-da-comissao-de-etica-publica/duvidas-frequentes-das-comissoes-de-etica-setoriais
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6029.htm
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FALA, COMISSÃO! 

 

Comissão de Ética do CNPq aborda o tema Ética Digital no 

Serviço Público  

 

Neste mês, 

Patrícia Peck, 

advogada 

especialista em 

direito digital, 

abordou o tema 

"Ética Digital no 

Serviço Público" em 

uma live organizada 

pela Comissão de 

Ética do Conselho 

Nacional de 

Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq). A abertura do evento contou com a 

participação do presidente do CNPq, Evaldo Vilela, e do presidente da 

Comissão de Ética Pública, Antônio Carlos Vasconcellos Nóbrega, que, 

na ocasião, falou sobre o papel da CEP e sobre a importância da 

temática abordada.   

O evento se caracterizou como uma relevante oportunidade para 

reflexões e orientações sobre ética e as interações no mundo digital na 

atualidade, em especial, diante das novas ferramentas de gestão do 

trabalho. Entre os tópicos abordados está a atenta separação do 

servidor como representante de determinada instituição e seu espaço 

pessoal nas mídias sociais e em grupos de WhatsApp. Também foram 

apresentadas as possibilidades de atuação do servidor durante o 

período eleitoral e enfatizada a questão da urbanidade e do respeito, 

que devem fazer parte da esfera digital tanto quanto na esfera física. 

A live já teve mais de 600 visualizações e está disponível aqui:  

https://youtu.be/ryjuKtMiTEQ . Acesse! 

 

(Com informações da CES do CNPq) 

 

https://youtu.be/ryjuKtMiTEQ
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Sua Comissão de Ética tem promovido ações e/ou eventos 

relacionados à Ética? 

 

Envie para o e-mail eticase@presidencia.gov.br ações, cursos, seminários, 

encontros, palestras ou oficinas de interesse da Rede de Ética Pública. 

Mostre as ações de sua Comissão e vamos juntos disseminar a 
cultura da Ética no serviço público. 

mailto:eticase@presidencia.gov.br

