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EDITORIAL 
 

 

 

Prezado Membro da Rede de Ética do Poder Executivo Federal, 

 

 

Temos novidades na área! A Comissão de Ética Pública (CEP), por 

meio da sua Secretaria-Executiva, lança, neste mês, o projeto Ética na 

Tela - série de reuniões técnicas virtuais síncronas com temporadas 

temáticas para a exposição de assuntos relacionados à ética pública. O 

primeiro episódio da temporada será no dia 17 de agosto. Corra e faça 

sua inscrição! 

E temos mais inscrições abertas. Este é o último mês para que as 

comissões de ética setoriais inscrevam seus projetos no VIII Concurso de 

Boas Práticas. O prazo vai até o dia 31 de agosto.  

O Boletim deste mês também traz mais informações acerca da 

mudança de sistemática para consultas ao Banco de Sanções Éticas, a 

partir do mês de setembro. 

Divulgamos, ainda, a 3ª edição do Ementário de Precedentes 

Administrativos da CEP, totalmente revisto e atualizado com as decisões 

mais importantes da CEP, em vários temas. O objetivo do documento é 

orientar o trabalho de gestão e apuração da ética executado pelas 

comissões de ética setoriais. 

Por fim, informamos que o texto de apoio "Minuto da Ética" será 

enviado até o dia 19 de agosto, próxima sexta-feira.   

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, nos avise! A sua contribuição é muito 

importante para a disseminação da cultura ética no serviço público! 

 

 

 

Brasília, agosto de 2022 

 

 

Secretaria-Executiva da CEP   
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DESTAQUE 
 

Ética na Tela está com inscrições abertas para episódio do dia 

17 de agosto 

 

A Comissão de Ética Pública, por meio da sua Secretaria-Executiva, 

lança, neste mês, o projeto Ética na Tela - série de reuniões técnicas 

virtuais síncronas com temporadas temáticas para a exposição de 

assuntos relacionados à ética pública. O objetivo dos encontros é 

aproximar os integrantes do Sistema de Gestão da Ética do Poder 

Executivo Federal, difundir orientações e alinhar conhecimento sobre a 

gestão da ética, bem como promover a troca de experiência entre a 

CEP e as comissões setoriais.  

A primeira temporada abordará o “Processo Ético” e terá 3 

episódios. O primeiro será no dia 17 de agosto, quando serão 

apresentadas noções básicas sobre o Sistema de Gestão da Ética e sobre 

Procedimento Preliminar (PP). Os demais episódios serão nos dias 31 de 

agosto e 14 de setembro, sempre no mesmo horário - das 15h às 17h30. 

As reuniões acontecerão pelo Teams, com os seguintes conteúdos: 

 17 de agosto: Noções gerais sobre o SGEP e PP - informações sobre o 

Sistema de Gestão da Ética, CEP e SECEP, legislação em vigor, estrutura 

e composição das comissões setoriais e explanação básica sobre o Fluxo 

do Procedimento Preliminar (PP), no caso de recebimento de denúncia 

de infração ética. 

 31 de agosto: Fluxo do Processo de Apuração Ética (PAE), com 

apontamentos sobre precedentes da CEP. 

 14 de setembro: Aspectos gerais do Processo Ético: ACPP, prazos e 

prescrição, oitiva de testemunhas, e assuntos correlatos. 

Venha maratonar conosco às quartas-feiras à tarde, de acordo com 

o calendário acima! O link de acesso será enviado àqueles que fizerem 

inscrição aqui. 

https://forms.gle/dhYCL1QuNzu5UrXF8
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BOAS PRÁTICAS  

 

Último mês para inscrições no Concurso de Boas Práticas 

 

 

Ainda não fez a inscrição da boa prática de sua comissão no 

Concurso de 2022? Ainda está em tempo! O formulário para 

participação no VIII Concurso “Boas Práticas na Gestão da Ética” está 

disponível para preenchimento até 31 de agosto - acesse aqui o 

calendário retificado. 

A iniciativa busca promover a difusão e o intercâmbio de práticas 

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

desenvolvidas pelas Comissões de Ética setoriais integrantes do Sistema 

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

seu papel educador. O Concurso também tem como finalidade 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. 

Assim sendo, se sua Comissão desempenha ou desempenhou uma 

atividade neste sentido, não deixe de inscrever o projeto. A divulgação 

dos resultados está prevista para a segunda quinzena de outubro e a 

premiação ocorrerá durante o Seminário Ética na Gestão. 

Os projetos devem ser apresentados por membros ou secretários-

executivos de comissões de ética dos órgãos e entidades da 

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
https://www.gov.br/planalto/pt-br/assuntos/etica-publica/sistema-de-gestao-da-etica/cadernos-boas-praticas/arquivos/2022/SEI_PR3426108RetificaodoEdital.pdf
https://www.gov.br/planalto/pt-br/assuntos/etica-publica/sistema-de-gestao-da-etica/cadernos-boas-praticas/arquivos/2022/SEI_PR3426108RetificaodoEdital.pdf
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Administração Pública federal exclusivamente por meio do formulário 

disponível aqui. 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 que ainda não tenham sido premiadas. Os 

projetos devem ser inscritos levando-se em consideração 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. 

As demais instruções para as inscrições podem ser acessadas no 

edital disponível na página do Concurso. 

 

 

INFORMES 

 

Nova sistemática para o Banco de Sanções Éticas a partir de 

setembro 

 

A partir de setembro, as consultas ao Banco de Sanções Éticas e a 

comunicação de aplicação de censura passarão a ser feitas via 

Peticionamento Eletrônico, por meio do link 

https://www.gov.br/secretariageral/pt-br/sei-peticionamento-eletronico. 

Em agosto, as consultas permanecem via e-mail, conforme orientações 

contidas na página da CEP. 

De acordo com o Decreto nº 6.029, de 1º de fevereiro de 2007, a 

Comissão de Ética Pública (CEP) é responsável pela manutenção de 

banco de dados com as sanções éticas aplicadas por ela própria e pelas 

Comissões de Ética integrantes do Sistema de Gestão da Ética do Poder 

Executivo federal. Assim sendo, órgãos ou entidades da Administração 

Pública federal podem consultar a CEP sobre a existência de sanções 

éticas aplicadas aos indicados a cargo em comissão ou de alta 

relevância pública, a fim de subsidiar a sua tomada de decisão.  

No caso dos indicados às unidades correicionais do Poder 

Executivo federal, por exemplo, que devem apresentar "certidão de 

nada consta ético”, a consulta ao Banco de Sanções poderá ser 

bastante útil. 

Mais esclarecimentos pelo e-mail eticase@presidencia.gov.br. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHgMRe-t8gkaDtamW_J2B27wBzIQX3uQxrMCSRHss3gBoHyw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHgMRe-t8gkaDtamW_J2B27wBzIQX3uQxrMCSRHss3gBoHyw/viewform
https://www.gov.br/planalto/pt-br/assuntos/etica-publica/sistema-de-gestao-da-etica/cadernos-boas-praticas/arquivos/2022/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/viii-concurso-boas-praticas-na-gestao-da-etica
https://www.gov.br/secretariageral/pt-br/sei-peticionamento-eletronico
https://www.gov.br/planalto/pt-br/assuntos/etica-publica/sistema-de-gestao-da-etica/banco-de-sancoes-eticas/banco-de-sancoes-eticas-consultas
file:///C:/Users/claricek/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/N7MNDQGS/eticase@presidencia.gov.br
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Publicada a 3ª Edição do Ementário de Precedentes da CEP 

 

Dando continuidade à consolidação das principais decisões da 

Comissão de Ética Pública (CEP) em um único documento, a Secretaria-

Executiva da CEP apresenta a 3ª edição do Ementário de Precedentes 

Administrativos da CEP.  

Fonte de orientação ao trabalho executado pelas mais de 

trezentas comissões de ética setoriais do Poder Executivo federal, a nova 

edição do Ementário da CEP inclui as principais deliberações do 

Colegiado atinentes ao Sistema de Gestão da Ética e às áreas de 

Denúncias e de Conflito de Interesses proferidas desde 2019, 

consolidadas em um único volume. A versão atual foi revista e atualizada 

com decisões recentes da CEP, contemplando, inclusive, novidades 

trazidas pelo Decreto 10.889/2021, que trata sobre Declaração de 

Conflito de Interesses e publicação de agendas públicas. 

As deliberações do Colegiado servem como balizadores para o 

trabalho desenvolvido pelas comissões de ética setoriais e constam de 

uma relação de precedentes administrativos acerca dos mais variados 

temas de interesse da Rede de Ética do Poder Executivo Federal.  

O Ementário é um trabalho colaborativo e em constante evolução: 

graças às contribuições dos membros do Sistema de Gestão de Ética, 

diversas melhorias já foram incorporadas, visando facilitar a pesquisa e o 

entendimento das decisões. 

A 3ª Edição do Ementário de Precedentes da CEP pode ser 

acessada clicando aqui. 

 

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
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EXPEDIENTE 

 

Boletim Informativo do Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal 

produzido pela Coordenação-Geral do Sistema de Gestão da Ética da Secretaria-

Executiva da Comissão de Ética Pública 

Edição 49 – Agosto de 2022 

 

Secretário-Executivo: 

Ricardo Wagner de Araújo 

 

Coordenação-Geral do Sistema de Gestão da Ética: 

Clarice Knihs – Coordenadora-Geral 

Ana Maria Machado Marques 

Eliane de Godoi Menezes 

Natália Roberta de Sousa Morato 

 

Elaboração e revisão de textos: 

Ana Maria Machado, Clarice Knihs, Natália Morato 

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. 

 

A PARTICIPAÇÃO DE SUA COMISSÃO DE ÉTICA É MUITO IMPORTANTE! 

mailto:eticase@presidencia.gov.br

