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Código de Ética - Decreto nº 1.171/94

 Premissas fundamentais:

• Um decreto não pode criar direitos ou obrigações, em respeito
ao art. 5º, II, da Constituição Federal: “ninguém será obrigado
a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de
lei”.

• O Decreto Presidencial nº 1.171/94 “Aprova o Código de
Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo
Federal”.



Código de Ética - Decreto nº 1.171/94

 Fundamentos do Decreto 1.171/94:

• Artigo 84, incisos IV e VI, e artigo 37 da Constituição:
competência regulamentar do Presidente da República sobre o
funcionamento e organização da administração federal e
princípios da administração pública;

• Artigos 116 e 117 da lei 8.112/90: deveres e proibições do
servidor público civil federal.

• Artigos 10, 11 e 12 da lei 8.429/92: atos de improbidade
administrativa e suas sanções



Código de Ética - Decreto nº 1.171/94

 Alcance do Decreto 1.171/94:

• Apenas os agentes do Executivo e da administração indireta
federal estão sujeitos à disciplina do Decreto 1.171/94.

• Órgãos e entidades sujeitas ao Código de Ética devem possuir
Comissão de Ética própria:

Art. 2° Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal
direta e indireta implementarão, em sessenta dias, as
providências necessárias à plena vigência do Código de Ética,
inclusive mediante a Constituição da respectiva Comissão de
Ética, integrada por três servidores ou empregados titulares de
cargo efetivo ou emprego permanente.



Código de Ética - Decreto nº 1.171/94

 Comissões de ética:

XVI - Em todos os órgãos e entidades da Administração Pública
Federal direta, indireta autárquica e fundacional, ou em qualquer
órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder
público, deverá ser criada uma Comissão de Ética, encarregada
de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do
servidor, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio
público, competindo-lhe conhecer concretamente de
imputação ou de procedimento susceptível de censura.



Código de Ética - Decreto nº 1.171/94

 Comissões de ética:

XVIII - À Comissão de Ética incumbe fornecer, aos organismos
encarregados da execução do quadro de carreira dos servidores,
os registros sobre sua conduta ética, para o efeito de instruir
e fundamentar promoções e para todos os demais
procedimentos próprios da carreira do servidor público.

XXII - A pena aplicável ao servidor público pela Comissão de
Ética é a de censura e sua fundamentação constará do
respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, com
ciência do faltoso.



Código de Ética - Decreto nº 1.171/94

 Comissões de ética:

Atenção: as demais disposições acerca das comissões de ética 
que originalmente existiam no Decreto 1.171/94 foram 

revogadas pelo Decreto 6.029/07 e podem ser conhecidas na 
aula do tópico próprio.



Código de Ética - Decreto nº 1.171/94

 Agentes sujeitos à apreciação das comissões de ética:

XXIV - Para fins de apuração do comprometimento ético,
entende-se por servidor público todo aquele que, por força de lei,
contrato ou de qualquer ato jurídico, preste serviços de natureza
permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem
retribuição financeira, desde que ligado direta ou indiretamente a
qualquer órgão do poder estatal, como as autarquias, as
fundações públicas, as entidades paraestatais, as empresas
públicas e as sociedades de economia mista, ou em qualquer
setor onde prevaleça o interesse do Estado.


