
CASOS ESPECÍFICOS DA LEI DE CONFLITO DE INTERESSES

Caso 1: Exercício do Magistério

No caso específico do exercício de atividades de magistério, vigora a Orientação Normativa 
CGU n.º 02, de 9 setembro de 2014, aplicável aos agentes públicos do Poder Executivo 
federal. 

A norma prevê como regra a possibilidade do exercício do magistério por agente público, 
desde que respeitadas as normas de compatibilidade de horários, de acumulação de cargos e 
empregos públicos e a legislação específica aplicável ao regime jurídico e à carreira do agente 
público.

Contudo a ON CGU n.º 02/2014 faz distinção clara entre a prestação de consultoria a ter-
ceiros e o exercício das atividades de magistério, conceituado como: a docência em institui-
ções de ensino, de pesquisa ou de ciência e tecnologia, públicas ou privadas; capacitação ou 
treinamento, mediante cursos, palestras ou conferências; e outras correlatas ou de suporte, 
tais como funções de coordenador, monitor, preceptor, avaliador, integrante de banca exami-
nadora de discente, presidente de mesa, moderador e debatedor, observada a proibição do 
art. 117, X da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

Em seu art. 3º também prevê distinção quando a atividade de magistério ocorrer no interesse 
institucional do órgão ou entidade a que pertence o agente público. Nesse caso, o interesse 
na atividade não é do servidor ou empregado público, sendo vedado o recebimento de re-
muneração de origem privada, ressalvada a indenização por transporte, alimentação e hospe-
dagem paga, total ou parcialmente, pela instituição promotora.

Feitas estas distinções, para o exercício do magistério por interesse próprio, o agente público 
deve observar algumas cautelas visando prevenir situações de conflito de interesses: 



Caso 2: Exercício da Advocacia

Em Memorando-Circular n.º 15/2015, de 7 de abril de 2015, o Secretário-Executivo da 
CGU dá ciência aos Analistas de Finanças e Controle da CGU acerca de decisão do Con-
selho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) - ementa n.º 028/2015/OEP - 
que respondeu consulta da CGU e concluiu que “os ocupantes dos cargos de Analista de 
Contas e Finanças da Controladoria-Geral da União são incompatíveis com o exercício da 
advocacia, posto que suas atribuições caracterizam o exercício de julgamento em órgão de 
deliberação da Administração Pública Federal, assim como cargo público que detém poder 
de direção relevante sobre interesses de terceiros”.

Temos assim que a análise de mérito das consultas sobre conflito de interesses e os proce-
dimentos de autorização da Portaria CGU n.º 292/2010 ficaram prejudicados em razão de 
impedimento de outra natureza. 

Em 29/07/2015, contudo, a decisão da OAB teve seu efeito suspenso em razão de liminar 
deferida em sede do mandato de segurança coletivo impetrado pela UNACON SINDICAL. 

Até o julgamento final do pleito, o exercício da Advocacia por Analista de Finanças e Con-
trole não está impedido, recomendando-se o registro de solicitação no SeCI descrevendo 

Atenção: O exercício de atividades de magistério para público específico que possa ter interesse em decisão 
do agente público, da instituição ou do colegiado do qual participe, pode configurar situação de conflito de 
interesses e recomenda-se especial precaução do servidor, registrando previamente consulta no Sistema 

Eletrônico de Prevenção de Conflito de Interesses – SeCI.

art. 2º, § 4º - impedimento do servidor atuar em processo de interesse da 
entidade com que mantém o vínculo privado. 
art. 2º, § 5º  - impedimento do servidor atuar em ações de controle, correi-
ção, avaliação, orientação, fiscalização e regulação das atividades da institui-
ção de ensino ou que afetem os interesses desta.
art. 5º  - vedação de divulgação de informação privilegiada, bem como de 
outras informações de acesso restrito, ainda que a título exemplificativo, para 
fins didáticos.
Na hipótese de magistério em curso preparatório para concurso público ou 
processo seletivo, o agente público também não poderá atuar em qualquer 
atividade relacionada à definição do cronograma ou do conteúdo programá-
tico do certame ou relacionada à elaboração, aplicação e correção de provas 
de qualquer fase, incluindo-se o curso de formação, o teste psicotécnico ou 
psicológico e a prova de aptidão (art. 4º).



os envolvidos nos pólos ativo e passivo do processo e a natureza da ação, se receberá ho-
norários advocatícios, se o serviço será prestado diretamente pelo servidor ou por meio de 
escritório de advocacia, bem como demais informações pertinentes à análise da incidência 
de conflito de interesses no caso concreto. 

Caso 3: Trabalhos Investigativos e Sancionatórios

Em Memorando-Circular n.º 60/2014, de 20 de novembro de 2014, o Secretário-Exe-
cutivo da CGU solicita aos dirigentes da Corregedoria-Geral da União, da Secretaria 
Federal de Controle Interno e da Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção 
que orientem os servidores que conduzem ou venham a conduzir trabalhos investigativos 
e sancionatórios referentes às pessoas jurídicas investigadas na denominada “Operação 
Lava Jato” que, na gestão de seus negócios privados, mantenham inalteradas as posições 
em investimentos em ações dessas empresas, uma vez que, em seus trabalhos, terão 
acesso a informações privilegiadas.

Dúvidas acerca da prevenção de situações concretas de conflito de interesses dessa nature-
za podem ser registradas no SeCI.


