
PORTARIA Nº 172, DE 21 DE MAIO DE  2019.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – 
IPEA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VII do art. 17 do Decreto n° 7.142, de 29 
de março de 2010, resolve: 

Art. 1º Aprovar o Código de Ética do IPEA, na forma do Anexo I  desta Portaria. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

CARLOS VON DOELLINGER

ANEXO I

CÓDIGO DE ÉTICA DO IPEA

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 Art. 1º. O presente Código de Ética tem por objetivo geral estabelecer diretrizes éticas para 
a conduta dos agentes públicos atuantes no IPEA no exercício de suas atividades profissionais – isto é, 
aplica-se às atividades de trabalho realizadas no âmbito do IPEA por pessoas que, por força de lei, 
contrato ou qualquer ato jurídico, prestem ao IPEA serviços de natureza permanente, temporária, 
excepcional ou eventual, de acordo com o parágrafo único do Art. 11 do Decreto no 6.029, de 1º de 
fevereiro de 2007."

Parágrafo único. São objetivos específicos deste Código de Ética: fortalecer a imagem 
institucional, criar ambiente adequado ao convívio social, promover a prática e a conscientização de 
princípios de conduta, instituir instrumento referencial de apoio à decisão ética cotidiana e fortalecer o 
caráter ético. 

Art. 2°. A análise e avaliação de todos os atos e fatos relacionados ao fiel cumprimento 
deste Código de Ética do IPEA serão realizadas pela Comissão de Ética do IPEA (CE/IPEA), cujas regras 
de funcionamento estão estabelecidas no Regimento Interno da Comissão de Ética do IPEA. 

Art. 3º. Este Código suplementa os dispositivos dos seguintes instrumentos legais, 
aplicando-os às peculiaridades institucionais do IPEA: a) Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994 
(Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal) – com alterações 
estabelecidas pelo Decreto nº 6.029, de 1º de fevereiro de 2007 (Sistema de Gestão da Ética do Poder 
Executivo Federal) –; b) Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 (especialmente o seu Título IV – Do 



Regime Disciplinar – Art. 116ss); e c) Lei nº 11.890, de 24 de dezembro de 2008 (Lei da reestruturação 
das carreiras de Estado). 

Art. 4º. Todo agente público atuante no IPEA tem o dever de atuar no sentido de evitar a 
ocorrência ou perpetuação de qualquer ato ou fato contrário ao interesse público – conforme item (m), 
inciso XIV, seção II, capítulo I do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder 
Executivo Federal (Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994) – e/ou às diretrizes éticas estabelecidas 
neste Código. 

Art. 5º. O conhecimento e a discussão do presente Código de Ética constarão do conteúdo 
programático dos cursos de formação dos novos servidores do IPEA, assim como o Código de Ética 
Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal (Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 
1994) e a Lei nº 8.112/90. 

Parágrafo único. Complementarmente à discussão dos documentos mencionados no caput 
deste Artigo, a CE/IPEA, com o apoio da Administração do IPEA, promoverá oportunamente eventos 
para disseminar e atualizar o conhecimento deste Código e da legislação pertinente. 

CAPÍTULO II – DOS OBJETIVOS E VALORES 

 Art. 6º. O Código de Ética do IPEA tem por objetivo: 

I - orientar e difundir os princípios éticos entre os seus servidores, ampliando a confiança 
da sociedade na integridade das atividades desenvolvidas pelo órgão; 

II - reforçar ambiente ético que estimule a permanência de servidores capacitados e 
experientes no quadro do IPEA; 

III - reprimir, quando for o caso, as transgressões aos princípios éticos fixados em Lei(s), 
Decreto(s) e neste Código de Ética; 

VI - pugnar pela consolidação dos valores democráticos e o fiel cumprimento dos 
princípios constitucionais e da legislação vigente;

V -  fortalecer a imagem institucional do IPEA; 

VII - divulgar o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder 
Executivo Federal, estimulando e conscientizando os servidores do IPEA da necessidade de manutenção 
de um elevado padrão ético no cumprimento da função pública. 



  

Art. 7º. As ações do IPEA e a conduta de seus agentes públicos deverão ser pautadas nos 
seguintes valores, em complemento aos princípios que regem a administração pública, visando ao 
cumprimento da sua Missão e o atendimento do interesse público: 

I - Diversidade de visões - respeitar a pluralidade, a diversidade de pontos de vista e de 
abordagem nos mais diferentes campos do conhecimento humano, em homenagem à tolerância mútua; 

  

II - Isenção e imparcialidade - analisar e apresentar posicionamentos de forma impessoal e 
justa, não emitindo prévio juízo de valor; 

  

III - Excelência técnica – buscar o rigor metodológico das melhores técnicas e dos 
processos de produção de conhecimento e de subsídios para a formulação e a avaliação de políticas, 
planos e projetos governamentais conduzidos; 

  

IV - Criatividade e inovação - procurar eliminar atitudes contraproducentes e 
procedimentos extremamente rígidos, buscar assimilar novos conceitos e ideias, criar ambiente favorável 
à inovação e à originalidade, voltado para a satisfação no trabalho, independência e maior 
comprometimento com o IPEA; 

  

V - Valorização da pessoa - observar os princípios da cortesia e da urbanidade, aplicando 
disposição, atenção e espírito de colaboração no relacionamento recíproco; 

  

VI - Transparência – adotar procedimentos claros, transparentes, dando ênfase à 
publicidade e à prestação de contas de seus atos; 

  

VII - Eficiência – buscar a excelência nos processos de pesquisa, tarefas e atividades, 
otimizando recursos de forma a obter os resultados esperados pela sociedade; 

  

VIII - Coerência – agir de forma harmônica com as políticas públicas e setoriais e a 
legislação vigente; 

  

IX – Diálogo – manter diálogo permanente com a sociedade e com o Estado, a fim de 
atingir o aperfeiçoamento contínuo de seus processos no exercício de suas atribuições; 

  

X – Cooperação – interagir com as mais diversas instituições com vistas ao 
desenvolvimento do país; 

  



XI – Responsabilidade Social – contribuir para a qualificação do debate público quanto aos 
rumos do desenvolvimento do país e da ação do Estado na busca da melhoria da qualidade de vida da 
sociedade em geral. 

  

Art. 7º. São compromissos do IPEA, sem prejuízo dos estabelecidos em lei: 

I - aprimorar as políticas públicas essenciais ao desenvolvimento do país por meio da 
produção e disseminação de conhecimento e de assessoria ao Estado nas suas estratégias; 

  

II – trazer à luz, para conhecimento da sociedade, conhecimento mais consistente e 
disseminado em relação ao desempenho do Estado e da dinâmica da sociedade; 

  

III – proporcionar à sociedade, mediante as informações, pesquisas e livros que produz, um 
debate público mais qualificado acerca das políticas públicas a serem implementadas no país; 

  

VI – avaliar e propor políticas públicas e programas essenciais ao desenvolvimento do 
Brasil; 

  

V- formular estudos prospectivos para orientar estratégias de desenvolvimento de médio e 
longo prazo; 

  

VII - assessorar o Estado na melhoria da qualidade de suas decisões; 

  

VIII - manter a Comissão de Ética com os meios materiais e humanos necessários ao bom 
desempenho de suas atividades, bem como para a supervisão e controle da execução dos planos de 
promoção da ética no IPEA; 

  

IX - manter diálogo com todos os segmentos da sociedade com deferência, compreensão e 
ausência de pré-julgamento; 

  

X - manter um ambiente propício à gestão da ética; 

  

XI - zelar pela observância do Código de Ética do IPEA em seus contratos, convênios, 
acordos e documentos afins; 

  

XII - preservar as informações que possam violar a privacidade e a imagem de seus 
Agentes Públicos; 

  



XIII - estabelecer política de transparência em relação aos resultados dos processos de 
apuração de desvio de conduta; 

  

XIV - dar transparência aos critérios de avaliação para progressão e promoção funcional, 
bem como para participação em ações de desenvolvimento de pessoal; 

  

XV - desenvolver e estimular ações de respeito ao meio ambiente e de combate ao 
desperdício nas suas mais variadas formas; 

  

XVI - estabelecer política de gestão de pessoal que considere o critério ético como 
fundamento de suas ações; 

  
XVII - respeitar os direitos e valores sociais, culturais e morais da sociedade e dos agentes 

públicos atuante no IPEA, sem distinção de qualquer natureza; 

  

XVIII - assegurar transparência e efetividade em suas relações internas e externas; e 

  

XIX - aprimorar continuamente os mecanismos de prestação de contas de seus atos à 
sociedade. 

  

Art. 8º. São compromissos dos agentes públicos atuantes no IPEA: 

I - agir de acordo com os valores do IPEA inseridos neste Código; 

  

II - exercer suas atividades com honestidade, dignidade e dedicação; 

  

III - zelar pela imagem e a credibilidade do IPEA; 

  

IV - zelar pela sua reputação pessoal e profissional; 

  

V - buscar a excelência no desenvolvimento de suas atividades profissionais; 

  

VI - estabelecer e manter um relacionamento interpessoal justo e cortês na execução de 
suas atividades; 

  

VII - agir com credibilidade, honradez e discrição;

  



VIII - não se omitir diante de irregularidades e não conformidades no decurso dos 
trabalhos desenvolvidos; 

  

IX - atuar com absoluta isenção, especialmente quando designado para promover pesquisas 
demanda por instituição externa; 

  

X - zelar pela conservação do patrimônio do IPEA; 

  

XI - utilizar-se dos materiais e das ferramentas disponibilizadas pelo Instituto, tais como 
internet, correio eletrônico, telefone, fax, de forma racional, sem prejuízo de suas atribuições; 

  

XII - informar, de forma motivada, ao superior hierárquico ou à Comissão de Ética, fato de 
que tiver conhecimento e que possa configurar irregularidade, omissão, abuso de poder ou infração a este 
Código praticado por agentes públicos; 

  

XIII - Compartilhar e disseminar, internamente, conhecimentos e informações de interesse 
do IPEA; 

  

XIV - atentar-se quanto à exatidão de informação prestada, de forma a evitar a propagação 
de erros ou conclusões falsas; 

  

XV - respeitar as normas, procedimentos e rotinas estabelecidas pelo Instituto; 

  

XVI - zelar para que não resulte, direta ou indiretamente, qualquer espécie de 
discriminação por motivos de ordem étnica, religiosa, política, cultural, de gênero, orientação sexual, 
nacionalidade, estado civil, idade, aparência ou classe social; 

  

XVII - propagar os preceitos deste Código de Ética; e 

  

XVIII - abrir mão de quaisquer benefícios ou proventos quando representar o IPEA em 
eventos e compromissos externos. 

  

CAPÍTULO III – DEFINIÇÕES BÁSICAS 

 Art. 9º. Nos limites deste Código, ética significa um conjunto de princípios normativos, 
orientadores de condutas humanas baseadas em ações livres e propositais, com base nos quais estas 
podem ser julgadas valorativamente, a exemplo de ações boas ou más, apropriadas ou inapropriadas, 
louváveis ou condenáveis etc. 



§1º A ética fundamenta-se em certos valores, histórica e culturalmente compartilhados, 
reconhecidos como conducentes à felicidade humana e ao bem-estar comunitário, tais como: respeito, 
honestidade, solidariedade, lealdade, responsabilidade, entre outros. 

  

§2º As condutas dos agentes públicos são ditas éticas quando não contrariam os valores 
mencionados no §1º deste Artigo e também quando: 

I – não violam os princípios orientadores da administração pública brasileira, mencionados 
no Art. 37 da Constituição (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência); 

  

II – não violam os deveres aplicados ao funcionalismo público, tais como a dignidade, o 
decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais (Decreto nº 1.171/1994); 

  
III – não descumprem os deveres do servidor público, mencionados no Art. 116 da Lei nº 

8.112, de 11 de dezembro de 1990, tais como: lealdade às instituições a que servir, observância das 
normas legais e regulamentares, cumprimento das ordens superiores (exceto quando manifestamente 
ilegais), presteza no atendimento, assiduidade e pontualidade ao serviço, urbanidade no tratamento às 
pessoas. 

a) Não se qualifica como ‘descumprimento de ordens superiores’ o exercício do melhor 
julgamento do agente público, desde que devidamente justificado e assegurado o direito de ampla defesa
ao agente. 

  

IV – não implicam uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu 
serviço, em benefício próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros

  

V – não discriminam as pessoas em função de raça, gênero, orientação sexual, 
nacionalidade, naturalidade, etnia, deficiência física ou intelectual, cor, idade, religião, orientação política 
e posição social, nível educacional, ou quaisquer outras características. 

a) são expressões de discriminação, entre outras formas, as condutas caracterizadas por 
agir com descortesia, falta de urbanidade, de disponibilidade e de atenção, entre outras manifestação que 
firam a dignidade da pessoa humana; 

  

Art. 10. Entende-se por informação privilegiada, nos termos do Art. 3º, inciso II, da Lei nº 
12.813 de 16 de maio de 2013, a que diz respeito a assuntos sigilosos ou aquela relevante ao processo de 
decisão no âmbito do Poder Executivo Federal que tenha repercussão econômica ou financeira e que não 
seja de amplo conhecimento público. 

  

Art. 11. Nos termos da Lei nº 12.813 de 16 de maio de 2013, Art. 3º, inciso I, define-se 
conflito de interesses como a situação gerada pelo confronto entre interesses públicos e privados, que 
possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar, de maneira imprópria, o desempenho da função 
pública. 

  



  

CAPÍTULO IV – DIRETRIZES ÉTICAS 

Art. 12. Sendo o IPEA uma entidade integrante da estrutura administrativa do Poder 
Executivo Federal, os seus servidores estão submetidos à legislação pertinente, sendo que o servidor do 
IPEA “deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, velando atentamente por seu 
cumprimento”, conforme determina o inciso XI, seção I, capítulo I, do Código de Ética Profissional do 
Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal (Decreto nº 1.171 de 22 de junho de 1994). 

Parágrafo único. Os agentes públicos atuantes no IPEA ficam desobrigados do 
cumprimento do disposto no caput deste Artigo quando se verificarem situações que se enquadrem nos 
itens h e i, do item XIV do Código de Ética Profissional do Servidor Civil do Poder Executivo Federal 
(Decreto nº 1.171, de 22/06/1994): (h) – “ter respeito à hierarquia, porém, sem nenhum temor de 
representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o Poder Estatal”; e 
(i) – “resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de contratantes, interessados e outros que 
visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais 
ou aéticas e denunciá-las”. 

  

Art. 13. Todo agente público atuante no IPEA não pode omitir ou falsear a verdade, ainda 
que esta seja contrária aos interesses do próprio agente ou da Administração Pública, pois “Nenhum 
Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o poder corruptivo do hábito do erro, da opressão ou da 
mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana, quanto mais a de uma Nação”, conforme 
determina o inciso VIII, seção I, capítulo I, do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do 
Poder Executivo Federal (Decreto nº 1.171 de 22 de junho de 1994). 

  

Art. 14. É vedada, aos agentes públicos atuantes no IPEA, a obtenção de vantagens 
pessoais pela comercialização de estudos e pesquisas do Instituto. 

§1º Ressalva-se o recebimento de prêmios em concursos, de natureza acadêmica, técnica 
ou cultural, por contribuição de caráter intelectual. 

  

§2º Ressalvam-se as contrapartidas referentes a diárias e passagens, para participações em 
conferências, seminários e missões de natureza técnica, acadêmica ou cultural. 

  

Art. 15. Opiniões e conclusões pessoais manifestadas na condição de agente público 
atuante no IPEA devem ser identificadas como tal. 

§1º. Textos assinados por agentes públicos atuantes no IPEA, com opiniões e conclusões 
pessoais, devem ser acompanhados de declaração de que as opiniões e conclusões contidas no texto são 
de exclusiva e inteira responsabilidade dos autores, não exprimindo necessariamente ponto de vista do 
IPEA ou do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP). 

  

§2º. Outras questões relativas a manifestações ao público serão tratadas por meio de uma 
política de comunicação do IPEA. 



  

Art. 16. Os agentes públicos conduzir-se-ão sob critérios estritamente técnicos e 
funcionais, quando da participação em processos de seleção (internos e externos) e contratação pelo 
IPEA. 

Parágrafo único. Os responsáveis pelos processos aludidos no caput deste Artigo devem 
atentar para as situações potencialmente geradoras de conflito de interesses, mormente aquelas previstas 
na Lei nº 12.813/2013; e, quando for o caso, devem se declarar impedidos de participar daqueles 
processos. 

  

Art. 17. Os agentes públicos cumprirão sua jornada de trabalho no IPEA de modo 
produtivo, sem a realização de atividades de natureza particular que visem o benefício material, pessoal 
ou de outrem. 

  

Art. 18. Em relação a quaisquer pessoas físicas ou jurídicas que tenham relações 
comerciais com o IPEA, quando não previsto no respectivo instrumento jurídico, é vedado aos agentes 
públicos atuantes no IPEA, segundo o que dispõe o Art. 117 da Lei nº 8.112/90 e o Art. 133 da Lei nº 
11.890/2008, o recebimento de ajuda de custo, de qualquer natureza e para quaisquer fins, inclusive a 
título de participação em eventos, treinamentos e viagens. 

  

Art. 19. Aos agentes públicos atuantes no IPEA, é vedada a prestação de serviços de 
assessoria, assistência técnica, consultoria ou treinamento, de natureza permanente ou eventual, 
ressalvando-se os casos de inexistência de conflito de interesses, devidamente avaliados e autorizados 
pelas instâncias competentes do IPEA e conforme a Lei nº 12.813/13. 

  

Art. 20. É vedado valer-se do vínculo funcional ou de prestação de serviços ao IPEA para 
auferir, junto a terceiros, benefícios ou tratamento diferenciado, para si ou para outrem. 

  

Art. 21. É vedada a utilização, em proveito próprio ou de terceiros, de meios técnicos e 
recursos humanos ou materiais a que se tenha acesso em razão do trabalho no IPEA. 

  

Art. 22. São vedadas manifestações ou atitudes que impliquem em discriminação de 
gênero, raça, limitações individuais, identidade, orientação sexual ou quaisquer outras espécies de 
preconceito. 

  

Art. 23. O agente público atuante no IPEA deverá antecipadamente avaliar 
autonomamente, de acordo com seus princípios e juízos éticos individuais, os riscos da existência de 
eventual conflito de interesses no exercício de atividades privadas que intenciona realizar, observadas a 
Lei nº 12.813/2013 e a Portaria Interministerial MP/CGU nº 333/2013. A partir dessa avaliação, o agente 
público deve: 

I- Abster-se de realiza-la caso conclua que há risco de conflito de interesse. 

  



II- Considerar a possibilidade de realiza-la, caso conclua que não há risco de conflito de
interesse. 

III- Formular pedido de consulta à CGU, caso permaneça em dúvida sobre a existência de
riscos de conflito de interesse, deseje confirmar/refutar a avaliação que realizou ou, ainda, queira se 
resguardar de eventual futuro questionamento. 

Parágrafo único. Mesmo considerando a menor probabilidade de ocorrência de situações 
com potencial risco de conflito de interesses, a necessidade de avaliação aplica-se também aos servidores 
públicos em gozo de licença para tratar de interesses particulares. 

Art. 24. Os agentes públicos atuantes no IPEA devem estrita observância à Lei nº 
12.813/2013 (Lei do conflito de interesses). 

Art. 25. São vedadas as seguintes condutas aos servidores do IPEA: 

§1º. assumir responsabilidade por ato que não praticou, bem como autoria dos trabalhos
dos quais não participou; 

§2º. disseminar informações que tenham conteúdo político-partidário ou difamatório de
autoridades do País ou de agentes públicos conforme definido neste Código; 

§3º. não se considerar impedido de atuar como fiscal de contrato de empresa em que seja
dirigente seu cônjuge, companheiro, afins ou parentes até 3ª grau; 

§4º. não se pautar pelos padrões da ética, sobretudo no que diz respeito à integridade, à
moralidade, à clareza de posições e ao decoro, com vistas a motivar o respeito e a confiança do público 
em geral; 

§5º. resolver divergências internas sem a devida observância às regras da boa conduta e da
convivência social; 

§6º. omitir-se em prestar esclarecimentos sobre assuntos de sua competência em situações
em que o IPEA seja citado; 

§7º. ser conivente com erro ou infração às disposições contidas na Constituição Federal,
Lei 8.112/20, Decreto 1.171/94, Lei 11.890/2008, Regimento Interno, Resoluções ou qualquer norma 
interna deste Instituto; 



§8º. valer-se de sua posição hierárquica ou cargo que ocupa para invadir a privacidade de
outrem nas relações de trabalho fazendo gestos, comentários ou tomando atitudes que venham de forma 
implícita ou explícita gerar constrangimento ou desrespeito à individualidade; 

§9º. permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de
ordem pessoal interfiram nas relações de trabalho e/ou no trato com o público, administrados ou colegas; 

§10º. adulterar ou deturpar o teor de documentos que tramitam neste 
Instituto;

§11º. não repudiar, denunciar e combater qualquer forma de corrupção.

CAPÍTULO V – DIRETRIZES ÉTICAS PARA A PESQUISA 

Seção I - Dos Princípios Éticos na Pesquisa 

Art. 26. A conduta de todos os partícipes de uma pesquisa, nas várias etapas componentes 
desta, deve ser orientada pelos valores da honestidade, transparência e demais princípios que regem a boa 
pesquisa científica. 

Art. 27. As escolhas realizadas pelo pesquisador – desde a definição dos objetivos da 
pesquisa, escopo, metodologia etc., bem como o alcance e limitações dos resultados alcançados – devem 
ser explicitadas e justificadas em projetos de pesquisa e publicações finais. 

Art. 28. É de responsabilidade individual e coletiva a busca da transparência, do rigor 
metodológico, das melhores técnicas e dos processos de produção de conhecimento e de subsídios para a 
formulação e a avaliação de políticas, planos, programas e projetos governamentais, conduzidos como 
parte da missão institucional do IPEA. 

Art. 29. Ideias, propostas, projetos, trabalhos, textos ou quaisquer outras produções de 
terceiros devem receber o devido crédito de autoria. 

Art. 30. Quando se tratar de pesquisa demandada por instituição externa ao IPEA, esse fato 
deverá ser registrado nas publicações resultantes da pesquisa, as quais devem conter também referência 
ao acordo de cooperação técnica, convênio, termo de execução descentralizada ou similar que 
regulamente a pesquisa. 



Seção II - Da Autoria dos Trabalhos 

 Art. 31. A lista de autores de um texto, artigo ou relatório deve conter todas as pessoas que 
contribuíram em aspectos centrais para sua elaboração, inclusive bolsistas e colaboradores. 

§1º A autoria principal de um texto, artigo ou relatório deve ser daquele que 
preponderantemente contribuiu para sua elaboração, independentemente de posição hierárquica ou 
funcional. 

  

§2º Participações pontuais, sugestões, críticas incorporadas e demais contribuições ao 
aperfeiçoamento do texto também devem ser identificadas e devidamente registradas. 

  

§3º Deve-se reconhecer e dar os créditos aos autores de trechos, afirmações ou ideias 
utilizadas. 

   

Seção III – Da Divergência Técnico-metodológica 

Art. 32. Caso um agente público atuante no IPEA ou alguém externo ao instituto tenha 
sugestões ou críticas a trabalho em processo de elaboração, estas devem ser oferecidas diretamente ao 
autor do referido trabalho, com o intuito de seu aprimoramento, mesmo que aquele que o faça não 
pertença à equipe da pesquisa. 

  

Art. 33. As divergências deverão ser tratadas de forma respeitosa, preservando a 
diversidade de formações e a pluralidade de concepções teóricas e ideológicas e de abordagens técnico-
metodológicas. 

  

  

Seção IV – Da Privacidade e Confidencialidade  

Art. 34. As pesquisas envolvendo pessoas devem seguir os princípios da dignidade e 
liberdade da pessoa humana. 

Parágrafo único. Pesquisas que envolvam pessoas deverão ser encaminhadas ao Comitê de 
Ética em Pesquisa do IPEA, de acordo com as normas deste. 

  

Art. 35. Na apresentação dos produtos e no acesso a bases de dados, deverão ser 
consideradas a privacidade dos sujeitos de pesquisa e a confidencialidade das informações. 

  

  



  

CAPÍTULO VI - DOS ASSÉDIOS MORAL E SEXUAL 

Art. 36. No IPEA, é vedado o assédio moral, situação em que os agentes públicos são 
submetidos a atividades e/ou procedimentos que acarretem violação de sua dignidade, ou que os sujeitem 
a condições de trabalho humilhantes ou degradantes.

  

Art. 37. Para fins deste Código, considera-se assédio moral toda ação, gesto, palavra ou 
manifestação praticada de forma repetitiva por algum agente público que tenha por objetivo ou efeito ferir 
a autoestima, a dignidade, a honra, a reputação, a integridade (psíquica ou física) e/ou a autodeterminação 
da pessoa de outro agente público, causando dano a este. 

  

Parágrafo único. São exemplos de assédio moral: 

I – determinar o cumprimento de atribuições estranhas ou de atividades incompatíveis com 
o cargo que ocupa, ou em condições e prazos inexequíveis; 

  

II – designar, com propósito de humilhar ou punir, para o exercício de funções triviais, o 
possuidor de funções técnicas especializadas; 

  

III – omitir ou apropriar-se do crédito de ideias, propostas, projetos ou de qualquer trabalho 
de outrem; 

  

III – praticar ações, gestos ou proferir palavras que impliquem em: 

  

a) desprezo, ignorância ou humilhação ao agente público, que o isolem de contatos com 
seus superiores hierárquicos e com outros colegas, sujeitando-o a receber informações, atribuições, tarefas 
e outras atividades somente por meio de terceiros; 

  

b) sonegação de informações que sejam necessárias ao desempenho de suas funções ou 
úteis à sua vida laboral; 

  

c) divulgação de rumores e comentários maliciosos, bem como na prática de críticas 
desrespeitosas, que atinjam a dignidade do agente público; 

  

d) exposição do agente público a efeitos físicos ou mentais adversos, em prejuízo de seu 
desenvolvimento pessoal e profissional; 

  

e) omitir o crédito de ideias, propostas, projetos ou de qualquer trabalho de outrem. 



  

V – preterir, de forma injustificada e/ou repetida, a designação de agente público para a 
realização de tarefas, atividades, participação em eventos, colegiados, treinamentos e quaisquer outras 
atividades profissionais para os quais este seja reconhecidamente capacitado. 

  

 VI - impor sanção rigorosa por eventual falta para a qual outros agentes públicos não 
receberam sanção ou a receberam de forma mais branda. 

  

VII - atribuir avaliação de desempenho enviesada. 

  

VIII - instaurar Processo Administrativo Disciplinar sem fundamento razoável. 

  
Art. 38. É vedado constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento 

sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao 
exercício do emprego, cargo ou função. 

  

Art. 39. Para fins deste Código, considera-se assédio sexual a ação inoportuna, 
independente do gênero ou orientação sexual, com perguntas, propostas, pretensões, ou outra forma de 
abordagem de natureza sexual. É o ato de constranger alguém com gestos, palavras, chantagem, 
intimidação ou o emprego de violência, prevalecendo-se de relações de confiança, de ascendência, de 
superioridade hierárquica, de autoridade ou de relação de emprego ou serviço, com o objetivo de obter 
vantagem sexual. 

CAPÍTULO VII – DISPOSIÇÕES FINAIS  

Art. 40. Serão divulgados tempestivamente os pareceres da CE/IPEA, a fim de prevenir e 
orientar condutas futuras, resguardado o anonimato dos envolvidos. 

  

Art. 41. As situações omissas ou excepcionais deverão ser submetidas à apreciação da 
CE/IPEA. 

  

Art. 42. Este Código de Ética não é exaustivo e será aperfeiçoado em função das 
necessidades. A incorporação, a supressão ou a alteração de seus dispositivos deverá ser antecedida por 
ampla consulta interna. 

  

Art. 43. Todos os agentes públicos que exercerão atividades no IPEA deverão, antes do 
início de seu efetivo exercício, receber uma cópia deste Código e assinar o Termo de Adesão ao Código 
de Ética do IPEA (Anexo I deste Código), o qual ficará arquivado junto com sua documentação 
contratual. 



  

Art. 44. Todos as empresas prestadoras de serviços que exercerão atividades no IPEA, 
deverão, no ato da assinatura do contrato, receber uma cópia deste Código e assinar a Declaração de 
Acolhimento e Guarda ao Termo de Adesão ao Código de Ética do IPEA (Anexo II deste Código), o qual 
ficará arquivado junto ao contrato de prestação de serviços. 

  

Art. 45. Os anexos I e II do presente Código de Ética apresentam, respectivamente, o 
Termo de Adesão ao Código de Ética do IPEA e a Declaração de Acolhimento e Guarda ao Termo de 
Adesão ao Código de Ética do IPEA. O primeiro deverá ser assinado por servidores, empregados e 
colaboradores atuantes no IPEA; e o segundo, por empresas signatárias de contratos de prestação de 
serviços junto ao IPEA. 

  
Art. 46. Este Código de Ética entra em vigor na data de sua publicação no Boletim Interno 

do IPEA. 

  

Art. 47. Revoga-se a Portaria IPEA nº 458 de 06 de dezembro de 2010. 

  

CAPÍTULO VIII – DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

  

Art. 48. Os agentes públicos que no momento da publicação do presente Código de Ética 
do IPEA já encontrarem-se em efetivo exercício no Instituto deverão, em um prazo máximo de 90 dias a 
contar da data da publicação, receber uma cópia deste Código e assinar o Termo de Adesão ao Código de 
Ética do IPEA (Anexo I deste Código), o qual ficará arquivado junto com sua documentação contratual. 

  

  

CARLOS VON DOELLINGER

Presidente do IPEA
  

  



  

ANEXO I

CÓDIGO DE ÉTICA DO IPEA

TERMO DE ADESÃO AO CÓDIGO DE ÉTICA DO IPEA

  

Nome do agente público (servidor, empregado, colaborador):

  

Cargo/função: 

  

Matrícula SIAPE (se servidor): 

  

Unidade de lotação: 

  

  

Declaro que li, estou ciente e de acordo com normas e práticas estabelecidas no Código de Ética do 
IPEA, comprometendo-me a respeita-las e cumpri-las integralmente. 

  

Brasília,       de                   de 2019.

  

Nome do agente público 

Assinatura  

  

  



  

ANEXO II

CÓDIGO DE ÉTICA DO IPEA

TERMO DE ADESÃO AO CÓDIGO DE ÉTICA DO IPEA

DECLARAÇÃO DE ACOLHIMENTO E GUARDA

  

 Nome da empresa: 

 CNPJ: 

 Nº contrato de prestação de serviço: 

 Período de vigência do contrato: 

  

  

Declaro, para os devidos fins, que o(s) empregado(s) desta empresa lotados no IPEA, para o 
exercício de atividades profissionais na forma do contrato nº XX, assinou(aram) o Termo de 
Adesão ao Código de Ética do IPEA e está(ão) sob a guarda desta empresa. 

Brasília,       de                   de 2019.

Nome da empresa 

Assinatura do responsável 



PORTARIA Nº 173, DE 21 DE MAIO DE  2019.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – 
IPEA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VII do art. 17 do Decreto n° 7.142, de 29 
de março de 2010, resolve: 

  

Art. 1º Aprovar o Regimento Interno da Comissão de Ética do IPEA (CE/IPEA), na forma 
do Anexo I desta Portaria. 

  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

  

CARLOS VON DOELLINGER
  

   

ANEXO I

REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO DE ÉTICA DO IPEA
  

  

CAPÍTULO I – DA COMPETÊNCIA 

  

Art. 1º. Consoante o Art. 2º da Resolução nº 10/2008 da CEP, compete à CE/IPEA: 
I - atuar como instância consultiva do dirigente máximo e dos respectivos servidores e 

demais agentes públicos; 

  

II - aplicar o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo 
Federal, aprovado pelo Decreto nº 1.171/1994 e o Código de Ética do IPEA, devendo: 

a) submeter à CEP propostas de aperfeiçoamento do Código de Ética Profissional do 
Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal; 

b) apurar, de ofício ou mediante denúncia, fato ou conduta em desacordo com as normas 
éticas pertinentes; 

c) recomendar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento de ações objetivando a 
disseminação, capacitação e treinamento sobre as normas de ética; 

  



III - supervisionar a observância do Código de Conduta da Alta Administração Federal e 
comunicar à CEP situações que possam configurar descumprimento de suas normas; 

  

IV - orientar e aconselhar sobre a conduta ética dos agentes públicos, inclusive no 
relacionamento com o cidadão e no resguardo do patrimônio público; 

  

V - responder consultas que, no âmbito de suas atribuições e responsabilidades, lhe forem 
dirigidas; 

  

VI - receber denúncias e representações contra agentes públicos por suposto 
descumprimento às normas éticas, procedendo à apuração; 

  
VII - instaurar processo, no âmbito da CE/IPEA, para apuração de fato ou conduta que 

possa configurar descumprimento ao padrão ético recomendado aos agentes públicos; 

  

VIII - convocar agentes públicos atuantes no IPEA e convidar outras pessoas a prestar 
informação; 

  

IX - requisitar às partes, aos agentes públicos e aos órgãos e entidades federais 
informações e documentos necessários à instrução de expedientes; 

  

X - requerer informações e documentos necessários à instrução de expedientes a agentes 
públicos e a órgãos e entidades de outros entes da federação ou de outros Poderes da República; 

  

XI - realizar diligências e solicitar pareceres de especialistas; 

  

XII - esclarecer e julgar comportamentos com indícios de desvios éticos; 

  

XIII - aplicar as sanções previstas neste Regimento; 

  

XIV - arquivar os processos finalizados; 

  

XV - notificar as partes sobre suas decisões; 

  

XVI - submeter ao Presidente do IPEA sugestões de aprimoramento do Código de Ética do 
IPEA e do Regimento Interno da CE/IPEA; 

  



XVII - dirimir dúvidas a respeito da interpretação das normas de conduta ética e deliberar 
sobre os casos omissos, observando as normas e orientações da CEP; 

  

XVIII - dar ampla divulgação ao regramento ético; 

  

XIX - dar publicidade de seus atos aos interessados, observada a restrição do art. 14 da 
Resolução nº 10, de 29/09/2008, da CEP: “Até a conclusão final, todos os expedientes de apuração de 
infração ética terão a chancela de ‘reservado’, nos termos da Lei n° 12.527/2011 e do Decreto nº 
7.845/2012, após, estarão acessíveis aos interessados conforme disposto na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro 
de 1999”; 

  

XX - requisitar agente público atuante no IPEA ou solicitar agente externo para prestação 
de serviços transitórios técnicos ou administrativos à CE/IPEA, mediante prévia autorização do 
Presidente do IPEA; 

  

XXI - Verificar a efetiva implementação de suas deliberações; 

  

XXI - elaborar e executar o plano de trabalho de gestão da ética. 

  

Art. 2º. Ao avaliar casos de potenciais desvios de conduta ética, a CE/IPEA poderá 
concluir, de acordo com o disposto no Decreto nº 1.171/1994, com alterações estabelecidas pelo Decreto 
nº 6.029/2007 e na Resolução nº 10/2008 da Comissão de Ética Pública: 

I – pela sua não admissibilidade, por não configurar falha ética; 

  

II – por seu arquivamento, na hipótese de não se comprovar violação das diretrizes éticas 
estabelecidas neste Código; ou 

  

III – por encaminhar, nos termos da Resolução nº 10 da Comissão de Ética Pública, a título 
de sanção: 

a) orientação de conduta, formalizada por meio de um Termo de Ajuste de Conduta 
Pessoal e Profissional – cf. Art. 2º, XV, item (d) – que visará conscientizar a pessoa infratora sobre as 
implicações de sua conduta; 

b) recomendações aos agentes públicos e/ou à administração do IPEA – cf. Art. 12, II, item 
(d); 

c) censura – cf. Art. 30, §1: constante de parecer fundamentado, aprovado pela CE/IPEA, 
com ciência à pessoa faltosa, encaminhamento à Administração para registro nos assentamentos 
funcionais e comunicação à Comissão de Ética Pública, podendo também: 

  



i) sugerir ao Presidente do IPEA a exoneração de ocupante de cargo ou função de 
confiança; 

ii) sugerir ao Presidente do IPEA o retorno do servidor cedido ou requisitado ao órgão ou 
entidade de origem; 

iii) sugerir ao Presidente do IPEA a remessa de expediente ao setor competente para exame 
de eventuais transgressões de naturezas diversas; 

iv) recomendar a abertura de processo administrativo, se a natureza da conduta assim o 
exigir (cf. Decreto nº 6.029/2007, Art. 12, §5º). 

  

Parágrafo único. A CE/IPEA examinará cada caso considerando todas as alegações e 
evidências aduzidas pelas partes envolvidas. 

  
Art. 3º. Consoante o Art. 17 do Decreto nº 6.029/2007, a CE/IPEA, sempre que constatar a 

possível ocorrência de ilícitos penais, civis, de improbidade administrativa ou de infração disciplinar, 
encaminhará, sem prejuízo das medidas de sua competência, cópia dos autos à Presidência do IPEA para 
as providências cabíveis. 

   

CAPÍTULO II – DA COMPOSIÇÃO 

  

Art. 4º. A CE/IPEA é composta por seis membros – um deles o Presidente da Comissão –, 
além de um Secretário-Executivo, sendo todos designados pelo Presidente do IPEA, com mandato de três 
anos, permitida uma única recondução, nos termos do Art. 11 da Resolução nº 10 da CEP. 

  

§ 1º. Os membros e o Secretário-Executivo da CE/IPEA não terão remuneração e os 
trabalhos por eles desenvolvidos são considerados prestação de relevante serviço público. 

  

§ 2º. A participação de servidores como membros ou como Secretário-Executivo da 
CE/IPEA deverá constar de seus planos de trabalho e terá efeito para os fins relativos às avaliações de 
desempenho. 

  

§ 3º. A composição da CE/IPEA observará os seguintes parâmetros: 

I – Representar a diversidade da estrutura organizacional do IPEA; 

  

II – Pelo menos dois membros de grupos socialmente propensos a sofrer discriminação, 
tais como por gênero, orientação sexual, raça/etnia ou pessoas com deficiência; 

  

III - Não haver membros nomeados com DAS-4, FCPE-4 ou FG-4 ou superior; e/ou 
membros de direção e/ou conselhos deliberativos de entidades sindicais; 



  

IV – Todos os membros serão servidores públicos de cargos efetivos em atividade no 
IPEA; 

  

V – O Secretário-Executivo será servidor do quadro do IPEA. 

  

Art 5º. Cessará a investidura dos membros da CE/IPEA apenas nos casos de: 

a) Transcurso do prazo do mandato; 

b) Desligamento do Ipea; 

c) Renúncia; 

d) Desvio disciplinar ou ético reconhecido pela Comissão de Ética Pública; 

e) Investidura do membro em cargo ou função especificado no Art. 4º, II deste Regimento; 
f) Afastamento do Ipea por prazo indeterminado ou prazo superior ao remanescente para o 

transcurso do mandato; 

            g) Deixar de comparecer sem motivação de força maior a 05 (cinco) reuniões 
ordinárias e/ou extraordinárias consecutivas da CE/IPEA; 

h) Reiteradamente deixar de cumprir as atribuições inerentes à função, bem como as 
tarefas que, no andamento dos trabalhos da CE/IPEA, lhe forem atribuídas. 

  

§1º. No caso de afastamento de membro da CE/IPEA por prazo superior a três meses, mas 
que não configure a cessação da investidura, deverá ser designado um membro substituto com mandato 
igual ao período de afastamento do membro titular. 

  

§2º. Visando a autonomia e independência da CE/IPEA para o pleno exercício de suas 
prerrogativas, é assegurado aos seus membros estabilidade contra remoções, transferências, desligamento 
ou demissão pelo período do mandato e por mais três anos após seu término. 

  

  

CAPÍTULO III – DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS 

 Art. 6º. Os membros da CE/IPEA serão escolhidos a partir de indicações da própria 
Comissão conforme § 4ª do art. 5º deste Regimento, e nomeados pelo Presidente do IPEA que poderá 
acolher ou não a indicação da comissão. 

 Parágrafo único. No caso da indicação não ser acolhida, nova indicação será encaminhada 
ao Presidente do IPEA pela CE/IPEA, e assim sucessivamente até seu acolhimento. 

  

  



CAPÍTULO IV – DO FUNCIONAMENTO 

 Art. 7º. As deliberações da CE/IPEA serão tomadas por voto da maioria de seus membros 
titulares, cabendo ao Presidente o voto de qualidade. 

 Parágrafo único. O quórum mínimo para as deliberações da CE/IPEA é de três membros, 
entre titulares e suplentes. 

  

Art. 8º. A CE/IPEA terá um Secretário-Executivo, que lhe prestará apoio técnico e 
administrativo. 

Parágrafo único. Fica vedado ao Secretário-Executivo ser membro da Comissão de Ética. 

  

Art. 9º.  As reuniões da CE/IPEA ocorrerão, em caráter ordinário, mensalmente, e, 
extraordinariamente, sempre que necessário, por iniciativa de qualquer de seus membros. 

  

§ 1º.  A pauta das reuniões da CE/IPEA será composta a partir de sugestões de qualquer de 
seus membros ou por iniciativa do Secretário-Executivo, admitindo-se no início de cada reunião a 
inclusão de novos assuntos na pauta. 

  

§ 2º. Assuntos específicos e urgentes poderão, a critério do Presidente da CE/IPEA, ser 
objeto de discussão e deliberação por intermédio de comunicação direta entre os membros da CE/IPEA, 
pelos meios disponíveis, sem a necessidade de convocação de reunião para esse fim. 

  

Art. 10. Os trabalhos da Comissão serão desenvolvidos em observância aos seguintes 
princípios fundamentais: 

I - preservação da honra e da imagem da pessoa investigada; 

  

II - proteção da identidade do denunciante, que deverá ser mantida sob sigilo, revelada 
apenas se este assim o solicitar; e 

  

III - atuação com independência e imparcialidade. 

  

Art. 11. As eventuais despesas com viagens e estadia dos membros da CE/IPEA, quando 
relacionadas às atividades desta, serão custeadas pela Presidência do IPEA. 

  



  

CAPÍTULO V – DAS ATRIBUIÇÕES 

Art. 12. Ao Presidente da CE/IPEA compete: 

I - submeter anualmente à CE/IPEA plano de trabalho que contemple suas principais 
atividades, metas e dimensionamento dos recursos necessários; 

  

II - convocar e presidir as reuniões; 

  

III - orientar os trabalhos da CE/IPEA, ordenar os debates, iniciar e concluir as 
deliberações; 

  
IV - orientar e supervisionar os trabalhos da Secretaria-Executiva; 

  

V - tomar os votos e proclamar os resultados; 

  

VI - submeter à CE/IPEA autorização para a presença, nas reuniões, de pessoas que, por si 
ou por entidades que representem, possam contribuir para os trabalhos da CE/IPEA; 

  

VII - proferir voto de qualidade; 

  

VIII - registrar todos os atos praticados na condição de Presidente da CE/IPEA; 

  

IX - determinar ao Secretário-Executivo, ouvida a CE/IPEA, a instauração de processos de 
apuração ética, a execução de diligências, a expedição de comunicações à Presidência do IPEA e à CEP; 

  

X - decidir os casos de urgência e submetê-los à aprovação da CE/IPEA; 

  

XI – submeter à CE/IPEA eventuais participações de seus membros em outras comissões, 
grupos de trabalho, reuniões internas ou externas na qualidade de representante dessa comissão; e 

  

XII - designar relator para os processos. 

  

Art. 13. Aos membros da CE/IPEA compete: 

I - examinar as matérias que lhes forem submetidas, emitindo juízo sobre elas quando e na 
forma indicada pelo Presidente da CE/IPEA; 



  

II - pedir vista de matéria em deliberação pela CE/IPEA; 

  

III - solicitar informações a respeito de matérias sob o exame da CE/IPEA; 

  

IV – sugerir ao Presidente da CE/IPEA a convocação para depoimento de pessoas 
consideradas passíveis de contribuir para a elucidação dos processos em análise pela CE/IPEA. 

  

Art. 14. Ao Secretário-Executivo compete: 

I - organizar a agenda das reuniões e assegurar o apoio logístico à CE/IPEA; 

  

II- secretariar as reuniões; 
  

III - proceder ao registro das reuniões e à elaboração de suas atas; 

  

IV - instruir as matérias submetidas à deliberação;

  

V - tomar as providências necessárias ao cumprimento das determinações do Presidente da 
CE/IPEA, no exercício de suas atribuições. 

  

VI - fornecer apoio técnico e administrativo à Comissão; 

  

VII - executar outras atividades determinadas pela Comissão. 

  

  

CAPÍTULO VI – DAS NORMAS DE PROCEDIMENTO 

Art. 15. O procedimento de apuração de infração ao Código de Ética do IPEA será 
instaurado pela CE/IPEA, de ofício ou em razão de denúncia fundamentada, desde que a Comissão 
considere que haja indícios suficientes, observado o seguinte: 

I - as denúncias serão recebidas pela CE/IPEA somente por escrito por carta, e-mail ou 
oficio, com autoria necessariamente identificada; 

  

II - a Comissão de Ética expedirá comunicação oficial divulgando os endereços físico e 
eletrônico para atendimento e apresentação das denúncias; 

  



III - caso a pessoa interessada em denunciar compareça perante a Comissão de Ética, esta 
poderá reduzir a termo as declarações e colher a assinatura do denunciante, bem como receber eventuais 
provas; 

  

IV - será assegurada ao denunciante a comprovação do recebimento da denúncia por ele 
encaminhada ou reduzida a termo; 

  

V - as denúncias recebidas serão formalizadas e deverão observar as regras de autuação, 
compreendendo numeração, rubrica de paginação, juntada de documentos em ordem cronológica e 
demais atos de expediente administrativo; 

  

VI – a CE/IPEA deverá, em até trinta dias contados a partir do recebimento da denúncia, 
avaliar a admissibilidade da mesma e, em caso de admiti-la, oficiar imediatamente o denunciado; em caso 
de não admiti-la, proceder ao arquivamento da denúncia; 

  

VII - ao denunciado é assegurado o direito de conhecer o teor da acusação e ter vista dos 
autos no recinto da Comissão de Ética, bem como obter cópia de documentos, que deverá ser solicitada 
formalmente à CE/IPEA; 

  

VIII – o agente público denunciado deverá apresentar defesa preliminar, por escrito, por 
meio de carta, e-mail ou ofício, no prazo de 30 (trinta) dias úteis contados a partir da confirmação do 
recebimento de comunicação formal da CE/IPEA, podendo ser prorrogado a critério da Comissão; 

  

IX - o denunciante, o denunciado e a CE/IPEA, de ofício, poderão produzir prova 
documental; 

  

X - a defesa preliminar deverá listar eventuais testemunhas e justificar a pertinência da 
oitiva das mesmas, bem como apontar a necessidade de prova pericial; 

  

XI – o pedido de inquirição de testemunhas será indeferido quando: 

a) formulado sem justificativa pertinente; 

b) o fato já estiver suficientemente provado por documento ou confissão do investigado ou 
quaisquer outros meios de prova compatíveis com o rito descrito neste Regimento Interno; e 

 c) o fato não possa ser provado por testemunhas. 

  

XII - testemunhas poderão ser substituídas desde que o investigado formalize pedido à 
Comissão de Ética até 03 (três) dias úteis antes da audiência de inquirição; 

  



XIII – o pedido de prova pericial deverá ser justificado, sendo lícito à Comissão de Ética 
indeferi-lo quando: 

a) a comprovação do fato não depender de conhecimento especial de perito; e 

b) revelar-se meramente protelatório ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos 
fatos. 

  

XIV - a CE/IPEA poderá promover as diligências que considerar necessárias, assim como 
solicitar parecer de especialista quando julgar imprescindível; 

  

XV - concluídas as diligências mencionadas no inciso anterior, deverá a CE/IPEA exarar o 
primeiro parecer no prazo máximo de 06 (seis) meses a contar da data do recebimento da defesa 
preliminar; 

  

XVI - exarado o primeiro parecer, a CE/IPEA oficiará, em até 05 (cinco) dias úteis, o 
agente público denunciado, que terá prazo de 30 (trinta) dias úteis para, se for o caso, manifestar nova 
defesa por escrito; 

  

XVII - após as eventuais novas manifestações de defesa do agente público denunciado, a 
CE/IPEA poderá proceder a novas diligências, devendo exarar parecer final em um prazo máximo de 03 
(três) meses para além daquele estabelecido no inciso XV deste artigo, devendo adotar as providências 
cabíveis; 

  

XVIII - na hipótese do investigado, comprovadamente notificado, ou citado por edital 
público, não apresentar, nem enviar procurador legalmente constituído para exercer o direito ao 
contraditório e à ampla defesa, a Comissão de Ética designará um defensor dativo preferencialmente 
escolhido dentre os servidores do quadro permanente para acompanhar o processo, sendo-lhe vedada 
conduta contrária aos interesses do investigado. 

  

  

CAPÍTULO VII – DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES 

DOS MEMBROS DA CE/IPEA 

Art. 16. Qualquer membro da CE/IPEA obriga-se a manifestar, em tempo hábil, eventuais, 
impedimentos e suspeições, efetivos ou potenciais, que possam surgir em função do exercício das 
atividades de membro da mesma Comissão, dando ciência disso por escrito a todos os demais membros e 
ao Secretário-Executivo. 

 Parágrafo único. Em caso de manifestação prévia de membro da CE/IPEA, em relação a 
fatos que venham porventura a ser objetos de avaliação pela Comissão, esta analisará eventual 
impedimento ou suspeição. 

  



Art. 17. As matérias examinadas nas reuniões da CE/IPEA são consideradas de caráter 
sigiloso. 

  

Parágrafo único. Os membros da CE/IPEA e o Secretário-Executivo não poderão se 
manifestar publicamente sobre os processos. 

  

Art. 18. Os membros da CE/IPEA deverão justificar antecipadamente eventual 
impossibilidade de comparecer às reuniões. 

  

Parágrafo único. Em caso de eventual ausência ou afastamento o membro da CE/IPEA 
ausente ou afastado deve instruir o substituto sobre os trabalhos em curso. 

  
Art. 19. São princípios fundamentais no trabalho desenvolvido pelos membros da 

Comissão de Ética: 

I - preservar a honra e a imagem da pessoa investigada; 

  

II - proteger a identidade do denunciante; 

  

III - atuar de forma independente e imparcial; 

  

IV - declarar aos demais membros seu impedimento ou suspeição nos trabalhos da 
Comissão de Ética; e 

  

V - eximir-se de atuar em procedimento no qual tenha sido identificado seu impedimento 
ou suspeição. 

  

Art. 20. Dá-se o impedimento do membro da Comissão de Ética quando: 

I - tenha interesse direto ou indireto no feito; 

  

II - tenha participado ou venha a participar, em outro processo administrativo ou judicial, 
como perito, testemunha ou representante legal do denunciante, denunciado ou investigado, ou de seus 
respectivos cônjuges, companheiros ou parentes até o terceiro grau; 

  

III - esteja litigando judicial ou administrativamente com o denunciante, denunciado ou 
investigado, ou com os respectivos cônjuges, companheiros ou parentes até o terceiro grau; ou 

  



IV - for seu cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau o denunciante, 
denunciado ou investigado. 

  

Art. 21. Ocorre a suspeição do membro quando: 

I - for amigo íntimo ou notório desafeto do denunciante, denunciado ou investigado, ou de 
seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes até o terceiro grau; ou 

  

II - for credor ou devedor do denunciante, denunciado ou investigado, ou de seus 
respectivos cônjuges, companheiros ou parentes até o terceiro grau. 

  

CAPÍTULO VIII – DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
  

Art. 22. A título de prestação de contas, a CE/IPEA publicará anualmente, em Portaria do 
IPEA, um relatório de atividades baseado em seu programa de trabalho. 

  

§1º. O relatório conterá um resumo quantitativo das atividades realizadas, incluindo inter 
alia o número de reuniões, de casos analisados e de consultas acerca de conflito de interesses. 

  

§2º. Com base nos casos e consultas submetidos à CE/IPEA, e sempre que esta julgar 
apropriado para promover a orientação ética no Instituto, o relatório poderá incluir súmulas acerca das 
decisões da CE/IPEA, cuidando para preservar o anonimato das partes envolvidas. 

  

CAPÍTULO IX – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 Art. 23. O Presidente da CE/IPEA, em suas ausências, será substituído pelo membro mais 
antigo da Comissão. 

  

Art. 24. Caberá à CE/IPEA dirimir qualquer dúvida relacionada a este Regimento Interno, 
bem como promover as modificações que julgar necessárias. 

 Parágrafo único. Os casos omissos serão resolvidos pela CE/IPEA. 

  

  



CAPÍTULO X – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

  

Art. 25. Enquanto vigorar o disposto na Portaria 241/2013, a CE/IPEA realizará a análise 
previa de conflito de interesses, sempre por solicitação da CGU. 
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