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          RReeccoommeennddaaççõõeess  
 

 
 A Cartilha foi concebida para uso virtual, sendo desaconselhada a 

impressão. 
 

 Para retornar de links internos clique na figura  ou na . Como estas 
figuras de retorno de link nem sempre estão presentes neste documento é 
necessário realizar a seguinte ação, de acordo com o navegador que está 
sendo utilizado, para retornar do link: 
a) no Internet Explorer – clicar com o botão direito do mouse e escolher 
Visualização anterior; 

b) no Mozilla Firefox – clicar com o botão direito do mouse e escolher  
Voltar uma página. 
Os navegadores Internet Explorer e Mozilla Firefox são os mais indicados 
quanto à utilização de links de retorno interno presentes neste documento. 

 
 Para retornar à Cartilha após acessar links externos, utilizar o botão 

“Voltar” do navegador. 
 

 

 

 Esta Cartilha foi elaborada por servidores das instâncias de apoio à 

governança do INPI, sob a coordenação da Corregedoria e da Coordenação-Geral da 

Qualidade. 

A COGER e a CQUAL agradecem a todos que apoiaram, participaram e 

colaboraram agregando valor ao Documento. 

 

 

 

Imagens: 

FREEKIP 

https://www.freepik.com 

CREATIVE COMMONS 

https://br.creativecommons.org 

 

 

A Cartilha Virtual foi idealizada para uso interno no INPI. No entanto, pode 

ser reproduzida desde que de forma virtual, com a fonte citada, sem fins comerciais, 

que não seja editada, e ainda, que seja desaconselhada a impressão. 
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AA  CCaarrttiillhhaa  VViirrttuuaall  ddaa  IInntteeggrriiddaaddee  ddoo  IINNPPII  
 

 

  O que motivou a Cartilha da Integridade e o que ela pretende 
 

 

TTeemmaass  ddaa  IInntteeggrriiddaaddee  
 

 

  A integridade e a Administração Pública 

  Gestão de Riscos 

  O Novo Código de Ética 

  Conflito de Interesses 

  Denúncias 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSuummáárriioo 
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OO  qquuee  mmoottiivvoouu  aa  CCaarrttiillhhaa  ddaa  IInntteeggrriiddaaddee  ee  oo  qquuee  

eellaa  pprreetteennddee  

 

A integridade figura como um dos princípios da governança pública, 

elencado pelo Decreto CGU nº 9.203, de 2017, sendo que a Portaria CGU nº 1.089, de 

2018, estabelece orientações para que os órgãos e as entidades da administração 

pública federal direta, autárquica e fundacional adotem procedimentos para a 

estruturação, a execução e o monitoramento de seus programas de integridade.   

 

A presente cartilha visa suprir a necessidade de aprimoramento do 

conhecimento básico sobre o assunto dos servidores e colaboradores do INPI, além de 

divulgar o Plano de Integridade do INPI e as instâncias de Integridade. 

 

Este Documento não esgota o assunto. Em face da percepção da 

necessidade de inclusão de novas orientações e de aprimoramentos emanados do 

Sistema, atualizações em novas edições serão publicadas periodicamente. 

 

 

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AA  CCaarrttiillhhaa  VViirrttuuaall  ddaa  IInntteeggrriiddaaddee  ddoo  IINNPPII 
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AA  IInntteeggrriiddaaddee  ee  aa  AAddmmiinniissttrraaççããoo  PPúúbblliiccaa    

 

 O Decreto n° 9.203, de 22 de novembro 2017 considera a governança 
pública um conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos 
em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução 
de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. Como 
princípios da governança pública, tem-se a capacidade de resposta, a 
integridade, a confiabilidade, a melhoria regulatória, a prestação de contas e 
responsabilidade e a transparência.  
 
 A Integridade pública deve ser entendida como o conjunto de arranjos 
institucionais que visam a fazer com que a Administração Pública não se desvie 
de seu objetivo precípuo: entregar os resultados esperados pela população de 
forma adequada, imparcial e eficiente. A corrupção impede que tais resultados 
sejam atingidos e compromete, em última instância, a própria credibilidade das 
instituições públicas. 
 
 O art. 19 do Decreto n° 9.203/2017 prevê que os órgãos e as entidades 
da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Federal 
instituam programa de integridade, com o objetivo de promover a adoção de 
medidas e ações institucionais destinadas à prevenção, à punição e a 
remediação de fraudes e atos de corrupção. Posteriormente a Portaria CGU n° 
57, de 04 de janeiro de 2019, ampliou o escopo do programa de integridade 
para incluir, além de fraudes e atos de corrupção, irregularidades e desvios 
éticos e de conduta. 
 
 Deve-se destacar que instituir um programa de integridade não significa 
lidar com um assunto novo, mas valer-se de temas já conhecidos pelas 
organizações de maneira mais sistematizada, com entes de apoio à governança 
para tratar de temas específicos voltados à: 
 

a) Promoção da ética e de regras de conduta; 
b) Promoção da transparência ativa e do acesso a informação; 
c) Tratamento de conflito de interesses e nepotismo; 
d) Tratamento de denúncias;  
e) Verificação do funcionamento de controles internos e do cumprimento 

de recomendações de auditoria; e 
f) Implementação de procedimentos de responsabilização. 

 
 O Plano de Integridade, considerado pela Presidência deste Instituto, 
consiste em um conjunto de mecanismos e procedimentos internos de 

TTeemmaass  ddaa  IInntteeggrriiddaaddee 
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prevenção, detecção e remediação de fraudes, irregularidades e desvios de 
conduta, devendo ser desenvolvido a partir dos seguintes eixos fundamentais: 
 
 I - comprometimento e apoio da alta administração; 
 II - definição e fortalecimento de instâncias de integridade; 
 III- análise e gestão de riscos; e 
 IV- estratégias de monitoramento contínuo. 
  
 O escopo do Programa de Integridade se constitui em um 
imprescindível mecanismo preventivo em relação à ocorrência de ilícitos 
administrativos, cuja existência e eficácia racionaliza e otimiza a atividade 
disciplinar, considerando que cada procedimento disciplinar é 
significativamente oneroso, envolvendo dispêndio de recursos humanos, 
orçamentários/financeiros etc.  
 
 Conheça o Plano de Integridade do INPI: 
 

 Instâncias de apoio à governança: 
            Coordenação-Geral da Qualidade 
            Auditoria-Interna 
            Comissão de Ética 
           Corregedoria 
           Ouvidoria 
 

 Unidades Participantes: CGOF, CGRH, CGLI, CGTI, DIRMA e 
DIRPA 

 

 Futuras inclusões: CGDI, CGTEC e CGREC 
 
Quer saber mais? 
 

 https://www.gov.br/inpi/pt-br/governanca/integridade-
publica/programa-de-integridade 

 https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/etica-e-integridade 

 http://intranet.inpi.gov.br/institucional/setores/cqual/programa-de-
integridade 

 http://intranet.inpi.gov.br/institucional/setores/corregedoria-1/corregedoria 
 Coleção - Programa de Integridade — Português (Brasil) (www.gov.br) 

 

                                                                                                                         
 

GGeessttããoo  ddee  RRiissccooss    

 

 Gerenciar riscos é um dos princípios da Governança Pública. Assim, a 
Alta Direção do INPI, com o apoio e assessoramento técnico da Divisão de 

https://www.gov.br/inpi/pt-br/governanca/integridade-publica/programa-de-integridade
https://www.gov.br/inpi/pt-br/governanca/integridade-publica/programa-de-integridade
https://www.gov.br/inpi/pt-br/governanca/integridade-publica/programa-de-integridade
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/etica-e-integridade
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/etica-e-integridade
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/etica-e-integridade
http://intranet.inpi.gov.br/institucional/setores/cqual/programa-de-integridade
http://intranet.inpi.gov.br/institucional/setores/cqual/programa-de-integridade
http://intranet.inpi.gov.br/institucional/setores/cqual/programa-de-integridade
http://intranet.inpi.gov.br/institucional/setores/corregedoria-1/corregedoria
https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/integridade/colecao-programa-de-integridade
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Gestão de Riscos - DIGER - deve direcionar e monitorar o sistema de gestão de 
riscos, estabelecendo diretrizes para implementação e monitoramento das 
medidas de gerenciamento dos riscos e controle interno.  
 
 O modelo de gestão de riscos do INPI tem como premissa básica a 
avaliação de riscos dentro dos processos organizacionais, e está apoiado em 
diretrizes da norma ABNT NBR ISO 31000:2018 e do Guia de Gestão de Riscos 
do Ministério da Economia, publicado por meio da Resolução CRTCI n° 5, de 29 
de agosto de 2019. 
 
Sistema Agatha 
  
 O Sistema AGATHA – Sistema de Gestão de Integridade, Riscos e 
Controles consiste em uma ferramenta automatizada, desenvolvida pelo então 
Ministério do Planejamento (tendo sido absorvido e continuado pelo Ministério 
da Economia) para auxiliar no processo de gerenciamento de riscos e controle. 
Acesse pelo endereço http://agatha.inpi.gov.br e conheça mais! 
 
Plano de Ação para a Gestão de Riscos no INPI 
 
 O Plano de Ação para a Gestão de Riscos do INPI é uma iniciativa sob 
coordenação da CQUAL e que visa atender umas das providências relativas à 
Nota Técnica/AUDIT/Nº 201904 sob responsabilidade da Diretoria-Executiva. 
O Plano foi estruturado com 4 entregas principais por macroprocesso (quais 
sejam: processos nível 2 mapeados / riscos identificados nos processos de nível 
2 / riscos avaliados e analisados / planos de resposta, tratamento e revisão 
definidos) e em 3 ondas, em execução desde junho/2019 até janeiro/2022. 
 
 Para mergulhar mais nesses assuntos, acesse a página da Gestão de 
Riscos na intranet da CQUAL! 
 
http://intranet.inpi.gov.br/institucional/setores/cqual/gestao-de-riscos 
 
Há diversos links para capacitações desenvolvidas pelos próprios servidores, e 
indicação de materiais externos para leitura e estudo! 
 
Quer saber mais? 
 
Para melhor entendimento da estrutura e dos processos relacionados à gestão 
de riscos, recomendamos a leitura dos dois principais normativos que o INPI 
dispõe, quais sejam: 
 

 Manual de Gestão de Riscos 
(http://172.19.0.34:8005/intranet/institucional/setores/cqual/arquivos/
manual-de-gestao-de-riscos-v2-0-_-gequ-gri-mn-0001_aprovado.pdf); e  

 Política de Gestão de Riscos 
(http://172.19.0.34:8005/intranet/institucional/setores/cqual/arquivos/
politica-de-gestao-de-riscos-v3-0-_-gequ-gri-pl-0001_aprovado.pdf). 

http://agatha.inpi.gov.br/
http://intranet.inpi.gov.br/institucional/setores/cqual/gestao-de-riscos
http://172.19.0.34:8005/intranet/institucional/setores/cqual/arquivos/manual-de-gestao-de-riscos-v2-0-_-gequ-gri-mn-0001_aprovado.pdf
http://172.19.0.34:8005/intranet/institucional/setores/cqual/arquivos/manual-de-gestao-de-riscos-v2-0-_-gequ-gri-mn-0001_aprovado.pdf
http://172.19.0.34:8005/intranet/institucional/setores/cqual/arquivos/politica-de-gestao-de-riscos-v3-0-_-gequ-gri-pl-0001_aprovado.pdf
http://172.19.0.34:8005/intranet/institucional/setores/cqual/arquivos/politica-de-gestao-de-riscos-v3-0-_-gequ-gri-pl-0001_aprovado.pdf
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Referências e Materiais Complementares 
 

 ABNT NBR ISO 9001:2015 – Sistemas de Gestão da Qualidade – 
Requisitos 

 ABNT NBR ISO 31000:2018 – Gestão de Riscos – Diretrizes 

 Referencial Básico de Governança do TCU/2014 e Decreto n° 
9.203/2017 

 Portaria INPI/PR nº 160, de 13/04/2020. 
 

                                                                                                                         
 

OO  NNoovvoo  CCóóddiiggoo  ddee  ÉÉttiiccaa    

 

 Entendendo que havia a necessidade de trazer a questão da ética para a 
realidade do dia a dia do servidor, visto que havia muita insegurança no dia a 
dia do servidor, que desconhecia os procedimentos a serem seguidos diante de 
determinadas situações (não havendo, em alguns casos, previsão clara na 
legislação sobre como agir), foram iniciados os trabalhos de edição de um novo 
código de ética, que, com a valorosa contribuição da Corregedoria, passou a ser 
um código de Ética e Conduta Profissional. Assim, em 06/08/2020, foi publicada 
a Portaria INPI/PR nº 279/2020, que “Aprova o Código de Ética e Conduta 
Profissional do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI”. 
 
 O código aplica-se não apenas aos servidores do INPI, mas também a 
qualquer pessoa que preste serviços no INPI, incluindo colaboradores, 
prestadores de serviço e até a estagiários e bolsistas e jovens aprendizes, 
quando for o caso. Mesmo pertencendo a outra instituição e/ou preste serviço 
ou desenvolva qualquer atividade junto ao INPI, seja de natureza permanente, 
temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira também 
estará sujeito ao Código de Ética e Conduta Profissional.  
 
 Dentre os objetivos do código, destaca-se, entre outros, os princípios e 
normas éticas e de conduta que regem os servidores e colaboradores 
eventuais, contribuindo para que a sociedade possa aferir a integridade e a 
lisura das ações e dos processos decisórios adotados para o cumprimento de 
seus objetivos institucionais; a redução da subjetividade das interpretações 
pessoais sobre os princípios e normas éticas adotados no INPI, facilitando a 
compatibilização dos valores individuais de cada servidor ou colaborador 
eventual com os valores da instituição; preservação da imagem e reputação de 
servidores e colaboradores; oferecer, através da Comissão de Ética, uma 
instância consultiva, visando esclarecer dúvidas acerca da conformidade da 
conduta dos servidores e colaboradores eventuais com os princípios e normas 
de conduta estipuladas no Código. 
 



 
Cartilha da Integridade do INPI 

9 

 No código constam as previsões relativas aos direitos e deveres dos 
servidores e colaboradores eventuais do INPI, bem como as vedações, nas quais 
constam as condutas esperadas e não esperadas. Também é abordada a 
participação de servidores em eventos externos (devendo haver a soma entre a 
pertinência entre o objeto do evento e o interesse público, as atribuições 
institucionais e a autorização da autoridade competente), assim como questões 
de nepotismo, impedimento e suspeição, entre outros.  
 
 As dúvidas na aplicação do Código e os casos omissos serão dirimidos 
pela Comissão de Ética do INPI. 
 
Quer saber mais? 
 
 Mais informações podem ser conseguidas na página da comissão de 
Ética na intranet (http://intranet.inpi.gov.br/institucional/comissao-de-etica), 
bem como na página do programa de integridade do INPI 
(https://www.gov.br/inpi/pt-br/governanca/integridade-publica). 

                                                                                                                         
 

 

CCoonnfflliittoo  ddee  IInntteerreesssseess    

 

 Conflito de interesses é 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.  
 

 Configuram conflito de interesses no exercício do cargo público 
as situações relacionadas no art. 5º da Lei n.° 12.813/2013. As referidas 
situações aplicam-se também ao ocupante de cargo público que esteja em gozo 
de licença ou em período de afastamento. 
 
 No caso de dúvida sobre como prevenir ou impedir situações que 
configurem conflito de interesses, o servidor público federal deverá realizar 
consulta, mediante petição eletrônica, por meio do Sistema Eletrônico de 
Prevenção de Conflitos de Interesses (SeCI), cujo acesso pode ser feito pelo 
endereço eletrônico https://seci.cgu.gov.br/. Caso deseje orientações sobre 
como utilizar o sistema, o servidor pode consultar o Manual do Sistema 
Eletrônico de Prevenção de Conflitos de Interesses (SeCI) - Guia do Agente 
Público. Por meio do SeCI, o servidor poderá encaminhar: 
 

 Consulta sobre a existência de conflito de interesses, instrumento por 
meio do qual é possível solicitar orientação acerca de situação concreta, 
individualizada, que lhe diga respeito e que possa suscitar dúvidas 
quanto à ocorrência de conflito de interesses com o exercício da 
atividade pública; 

 

https://seci.cgu.gov.br/
https://seci.cgu.gov.br/SeCI/Documentos/publico/manual_seci_solicitante.pdf
https://seci.cgu.gov.br/SeCI/Documentos/publico/manual_seci_solicitante.pdf
https://seci.cgu.gov.br/SeCI/Documentos/publico/manual_seci_solicitante.pdf
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 Pedido de autorização para o exercício de atividade privada, 
instrumento por meio do qual é possível solicitar autorização para 
exercer atividade privada concomitantemente ao exercício da atividade 
pública. 

 
 As solicitações enviadas pelo SeCI deverão conter a identificação do 
interessado, fazer referência a objeto determinado e diretamente vinculado ao 
interessado e conter descrição contextualizada dos elementos que suscitam a 
dúvida, uma vez que não podem ser apreciados a consulta e o pedido de 
autorização formulados em tese ou com referência a fato genérico. 
 
 O prazo para análise da consulta sobre a existência de conflito de 
interesses ou do pedido de autorização para o exercício de atividade privada é 
de até quinze dias. 
 
Quer saber mais? 
 
Legislação aplicável e material complementar: 
 

 Lei n.° 12.813, de 16 de maio de 2013, que dispõe sobre o conflito de 
interesses no exercício de cargo ou emprego do Poder Executivo federal 
e impedimentos posteriores ao exercício do cargo ou emprego; e revoga 
dispositivos da Lei n.° 9.986, de 18 de julho de 2000, e das Medidas 
Provisórias n.os 2.216-37, de 31 de agosto de 2001, e 2.225-45, de 4 de 
setembro de 2001: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-
2014/2013/Lei/L12813.htm 

 

 Portaria Interministerial n.° 333, de 19 de setembro de 2013, que 
regulamenta a consulta sobre a existência de conflito de interesses e o 
pedido de autorização para o exercício de atividade privada: 
https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/44844/13/PORTARIA%20INT
ERMINISTERIAL%20N%C2%BA%20333.pdf 

 

 Orientação Normativa CGU n.° 2, de 9 de setembro de 2014, que dispõe 
sobre o exercício de atividades de magistério por agentes públicos do 
Poder Executivo federal: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-
/orientacao-normativa-n-2-de-9-setembro-de-2014-30164107 

 

 Orientação Normativa Conjunta n.° 1, de 6 de maio de 2016, que dispõe 
sobre a participação de agentes públicos federais em eventos e 
atividades custeados por terceiros: https://www.gov.br/mdh/pt-
br/acesso-a-
informacao/governanca/orientacao_normativa_cgu_cep_01_20161.pdf 

 

 Manual do Sistema Eletrônico de Prevenção de Conflitos de Interesses 
(SeCI) - Guia do Agente Público: 
https://seci.cgu.gov.br/SeCI/Documentos/publico/manual_seci_solicita
nte.pdf 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12813.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12813.htm
https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/44844/13/PORTARIA%20INTERMINISTERIAL%20N%C2%BA%20333.pdf
https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/44844/13/PORTARIA%20INTERMINISTERIAL%20N%C2%BA%20333.pdf
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/orientacao-normativa-n-2-de-9-setembro-de-2014-30164107
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/orientacao-normativa-n-2-de-9-setembro-de-2014-30164107
https://www.gov.br/mdh/pt-br/acesso-a-informacao/governanca/orientacao_normativa_cgu_cep_01_20161.pdf
https://www.gov.br/mdh/pt-br/acesso-a-informacao/governanca/orientacao_normativa_cgu_cep_01_20161.pdf
https://www.gov.br/mdh/pt-br/acesso-a-informacao/governanca/orientacao_normativa_cgu_cep_01_20161.pdf
https://seci.cgu.gov.br/SeCI/Documentos/publico/manual_seci_solicitante.pdf
https://seci.cgu.gov.br/SeCI/Documentos/publico/manual_seci_solicitante.pdf
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 Lei de Conflito de interesses n.° 12.813, de 16 de maio de 2013 - 

Perguntas e Respostas: https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-
conteudo/publicacoes/integridade/arquivos/conflito-de-
interesses_perguntas-e-respostas.pdf/view 

 

                                                                                                                         
 

DDeennúúnncciiaass  

 

 As Ouvidorias públicas atuam como espaços de participação e controle 
social, com o objetivo de aprimorar a gestão pública e melhorar os serviços 
oferecidos. Nesse sentido, desempenham importante papel no combate à 
corrupção, especialmente por meio do recebimento de denúncias, conforme as 
disposições da Portaria CGU 2.859, de 03 de dezembro de 2020. As denúncias 
são manifestações recepcionadas pelas Ouvidorias que indicam a possível 
prática de irregularidade ou de conduta ilícita, cuja solução dependa da 
atuação dos órgãos apuratórios competentes. 
  
 No âmbito institucional, o tratamento das denúncias se insere na 
Política de Relacionamento e Transparência do INPI, instituída por meio da 
Portaria INPI/PR nº 512, de 25 de outubro de 2019 
(https://www.gov.br/inpi/pt-br/governanca/ouvidoria/normatizacao/politica-
de-relacionamento-e-transparencia), que tem seus objetivos elencados no 
Capítulo I da referida Política, e aqui destacamos: regulamentação das 
interações público-privadas entre os agentes públicos do INPI e os usuários dos 
serviços prestados pelo Instituto; zêlo pela prestação de contas e 
responsabilização pelos atos praticados no âmbito institucional; promoção da 
simplificação administrativa; primar pela governança, transparência e 
credibilidade institucional; entre outros. 
   
 Para encaminhar uma denúncia à Ouvidoria do INPI, o usuário externo 
ou interno deve acionar a Plataforma Integrada de Atendimento e, em 
Ouvidoria, clicar na opção “Denuncie” (https://www.gov.br/inpi/pt-
br/plataforma-integrada-de-atendimento/#ouvid). 
  
 As denúncias, desde que contenham elementos mínimos descritivos da 
irregularidade ou indícios que permitam às instâncias de controle interno ou 
externo do INPI alcançar tais elementos, são recebidas e encaminhadas aos 
órgãos apuratórios competentes (Corregedoria, Comissão de Ética ou Auditoria 
Interna, conforme a natureza do ato ilícito ou da irregularidade comunicada), 
que as arquivarão e, se houver elementos suficientes, procederão, por iniciativa 
própria, à competente instauração de procedimento investigatório preliminar. 
  
 As denúncias obtêm resposta conclusiva no prazo de 20 (vinte) dias, 
contados do recebimento da manifestação, prorrogável por mais 10 (dez) dias, 

https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/integridade/arquivos/conflito-de-interesses_perguntas-e-respostas.pdf/view
https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/integridade/arquivos/conflito-de-interesses_perguntas-e-respostas.pdf/view
https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/integridade/arquivos/conflito-de-interesses_perguntas-e-respostas.pdf/view
https://www.gov.br/inpi/pt-br/governanca/ouvidoria/normatizacao/politica-de-relacionamento-e-transparencia
https://www.gov.br/inpi/pt-br/governanca/ouvidoria/normatizacao/politica-de-relacionamento-e-transparencia
https://www.gov.br/inpi/pt-br/plataforma-integrada-de-atendimento/#ouvid
https://www.gov.br/inpi/pt-br/plataforma-integrada-de-atendimento/#ouvid
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mediante justificativa. A resposta apresentará os esclarecimentos sobre o 
encaminhamento da manifestação aos órgãos apuratórios competentes e sobre 
os procedimentos adotados. 
  
 Caso indispensável à apuração dos fatos, o nome do denunciante é 
encaminhado ao órgão apuratório, que deverá restringir o acesso à identidade 
do manifestante a terceiros. 
  
 É importante ressaltar que as denúncias anônimas somente são tratadas 
como comunicações de irregularidade se apresentarem elementos de 
relevância, autoria e materialidade suficientes à verificação dos fatos descritos. 
  
 Atenta ao disposto na Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, conhecida 
como o Código de Defesa do Usuário do Serviço Público, e no Decreto nº 
10.153, de 3 de dezembro de 2019, a Ouvidoria do INPI zela pela proteção da 
identidade do denunciante como informação pessoal, com restrição de acesso 
nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, a Lei de Acesso à 
Informação. 
  
 As salvaguardas de proteção à identidade dos denunciantes de ilícitos e 
irregularidades são particularmente operacionalizadas pela peseudominização, 
ou seja, pelo tratamento da denúncia de maneira a descaracterizar os dados 
que permitam a associação, direta ou indireta, a um indivíduo, senão pelo uso 
de informação adicional mantida separadamente pelo controlador em 
ambiente controlado e seguro. 
 
Quer saber mais? 
  
 O fluxo de análise preliminar de manifestações pode ser acessado pelo 
link https://drive.google.com/file/d/1_KL_xfjb43PibL2JhFadR4I_Kmp-
ofwK/view?usp=sharing, o de tratamento de denúncias, pelo link 
https://drive.google.com/file/d/1_3yfOfcIIfdPw8LdujVHaBjNt5UIUtFP/view?us
p=sharing e o de comunicações de irregularidade, pelo link 
https://drive.google.com/file/d/1uMHmxh4CZU86kUps98lxKjHgmvXrsB0v/view
?usp=sharing. 
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