
O CÓDIGO DE CONDUTA PROFISSIONAL DO SERVIDOR DA CGU

Aprovado pela Portaria CGU nº 2.425, de 23 de novembro de 2009, o 
Código de Conduta Profissional do Servidor da CGU deve ser observado 
não apenas pelos servidores da carreira Finanças e Controle, mas por to-
dos os demais agentes em exercício na Controladoria: sejam servidores 
de outras carreiras, estagiários, terceirizados e prestadores de serviços.   

As altas autoridades da CGU – Ministro de Estado, Secretário-Execu-
tivo e ocupantes de cargo do grupo DAS-6 – também se submetem 

ao Código de Conduta da Alta Administração Federal.

A conduta dessas autoridades, ocupantes dos mais elevados postos da estrutura do Estado, 
deve servir como exemplo a ser seguido pelos demais servidores públicos, o que ensejou 
a criação de um código específico, instituído e fiscalizado pela Comissão de Ética Pública da 
Presidência da República - CEP.

O Código de Conduta da CGU se pauta por princípios e valores fundamentais, que se tra-
duzem em condutas esperadas nas rotinas diárias de trabalho. Nos quadros a seguir você terá 
uma visão geral do Código de Conduta da CGU, podendo consultar a íntegra do documento 
na página da Comissão de Ética na IntraCGU ou no Site da CGU > menu Institucional.

OS PRINCÍPIOS SÃO A BASE DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL:

Imparcialidade, Independência Funcional e Moralidade.

Relações pautadas na justiça, honestidade, democracia, cooperação,
disciplina, governança, responsabilidade, compromisso, transparência, 

con�ança, civilidade, respeito e igualdade.

http://www.cgu.gov.br/sobre/institucional/comissao-de-etica/arquivos/codigo-de-conduta-cgu.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/codigos/codi_conduta/cod_conduta.htm
http://www.cgu.gov.br/sobre/institucional/comissao-de-etica


Condutas a serem observadas:

•	 Lealdade e urbanidade no convívio funcional. Disciplina e respeito no trato 
com os interlocutores internos ou externos.

•	 Ao identificar erro ou atitude imprópria: alertar a pessoa com cortesia e 
reserva.

•	 Participação em reuniões ou encontro profissionais com pessoas que te-
nham interesse nos resultados dos trabalhos: fazer-se acompanhar de outro 
servidor público.

•	 Audiência de particulares: observar o Decreto nº 4.334/2002. 

•	 Postura: assiduidade, pontualidade e vestimentas sóbrias.

•	 Uso (ou aquisição) de materiais, equipamentos, veículos e demais recursos 
públicos: evitar desperdícios e atuar com responsabilidade socioambiental. 

•	 Profissionalismo: primar pela qualidade do trabalho e pelo cumprimento 
dos prazos. Comunicar à chefia com antecedência quando houver qualquer 
entrave à realização do trabalho na forma e prazos acordados.

•	 Objetividade: apoiar-se em documentos e evidências que permitam a con-
vicção da realidade ou da veracidade dos fatos examinados, evitando posi-
cionamentos meramente pessoais.

•	 Respeito às alçadas decisórias, mantendo compromisso com a verdade e 
representando sempre que verificado qualquer desvio à boa gestão pública.

•	 Atualização: capacitação permanente e utilização de tecnologia atualizada.

•	 Comprometimento com a missão institucional: agir diligentemente e contri-
buir para o aprimoramento das atividades de competência da CGU.   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4334.htm


Proibições:

•	 Preconceito ou discriminação: abster-se de emitir opiniões ou adotar prá-
ticas que demonstrem preconceito ou discriminação de qualquer natureza. 
Abster-se de atitude que perturbe o ambiente de trabalho ou cause cons-
trangimento aos demais servidores e funcionários, inclusive aquelas relacio-
nadas a valores religiosos, culturais e políticos.

•	 Eximir-se de responsabilidade funcional: é vedado ao servidor utilizar-se do 
bom relacionamento interpessoal para deixar de cumprir suas obrigações e 
deveres.

•	 Receber vantagem: é proibido o recebimento, para si próprio ou terceiro, 
de recompensa, vantagem ou benefício de qualquer pessoa física ou jurídica 
(nas esferas pública ou privada) que seja interessada em decisão relacionada 
às atribuições do servidor.

•	 Manifestação para público externo, no exercício das atribuições funcionais: 
abster-se de manifestar divergências de posicionamento técnico que expo-
nham desacordo entre servidores da CGU.

•	 Uso de informações: o servidor deve manter sigilo sobre os dados e infor-
mações tratados na CGU, mesmo que esteja cedido para outro órgão ou em 
licença. 

o É vedado o uso de informações para vantagem pessoal, ou de 
forma contrária à lei, ou ainda de maneira que resulte em prejuízo à 
missão institucional. 
o Para a divulgação de informações ou repasse à imprensa é obriga-
tória a autorização prévia por autoridade competente. 

•	 Tecnologias adquiridas ou desenvolvidas pela CGU: para a divulgação, co-
mercialização, repasse ou o fornecimento destas tecnologias é obrigatória a 
autorização expressa da autoridade competente.

As violações a estas condutas, caso não configurem também infração disciplinar ou violação 
legal mais gravosa, são apuradas pela Comissão de Ética da CGU de ofício ou mediante 
denúncia. Qualquer cidadão, órgão ou entidade constituída pode apresentar denúncia à 
Comissão sobre violação ao Código.


