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1.

FINALIDADE

1.1.

Este Código de Conduta tem por finalidades:

1.1.1.

Tornar claras e acessíveis as regras éticas de conduta a serem observadas e

praticadas pelos empregados em exercício na Agência de Desenvolvimento do Distrito
Federal – Terracap.
1.1.2.

Aprimorar e aperfeiçoar o padrão ético a ser observado na Terracap, bem como a

observância do disposto no Código de Conduta da Alta Administração Pública Direta e
Indireta do Distrito Federal, no Código de Ética dos Servidores e Empregados Públicos
Civis do Poder Executivo do Distrito Federal.
1.1.3.

Garantir a necessária integridade, lisura, legitimidade e transparência à

Administração Pública.
1.1.4.

Prevenir situações que possam suscitar conflitos entre o interesse público e o

interesse privado.
1.1.5.

Resguardar a imagem institucional e a reputação dos empregados da Terracap,

como meio de fortalecer a governança corporativa.
1.1.6.

Servir de balizador para a tomada de decisão em situações de conflito de

natureza ética.
1.1.7.

Prover mecanismo de consulta destinado a possibilitar o esclarecimento de

dúvidas quanto à correção ética de condutas específicas.
1.1.8.

Disseminar conceitos sobre ética pública, princípios e normas de conduta.

2.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

2.1.

Lei Federal nº 13.303/2016; Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública,

da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

2.2.
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Decreto nº 37.297, de 29 de abril de 2016; Aprova, no âmbito da Administração

Pública Direta e Indireta do Distrito Federal, o Código de Conduta da Alta Administração,
o Código de Ética dos Servidores e Empregados Públicos Civis do Poder Executivo e
institui as Comissões de Ética do Poder Executivo do Distrito Federal e dá outras
providências.
2.3.

Aplicação subsidiária da PORTARIA Nº 15.543, DE 2 DE JULHO DE 2020,

Manual de Conduta do Agente Público Civil do Poder Executivo Federal.
2.4.

Decreto Nº 37967 DE 20/01/2017 Regulamenta, no âmbito do Distrito Federal, a

Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da
empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
3.

DISPOSIÇÕES GERAIS

3.1.

Este Código de Conduta e Integridade se aplica a todos os empregados da

Terracap, inclusive àqueles em gozo de licença, no que couber, bem como a todo agente
que, por força de lei, contrato ou qualquer ato jurídico, lhe preste serviços de natureza
permanente, temporária, excepcional ou eventual, ainda que sem retribuição financeira.
3.1.1.

Todo empregado, no ato de posse, deve prestar Termo de Compromisso de

acatamento e observância das regras estabelecidas neste Código de Conduta, no Código
de Conduta da Alta Administração, e no Código de Ética dos Servidores e Empregados
Públicos Civis do Distrito Federal.
3.1.2.

Os empregados em exercício na data de entrada em vigor deste Código

receberão cópia do presente normativo por meio de mensagem eletrônica, no formato de
informativo encaminhado pela Assessoria de Comunicação da Terracap.
3.1.3.

O normativo também ficará disponível no sítio da Terracap na página referente ao

Programa de Integridade.
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4.

DOS PRINCÍPIOS GERAIS

4.1.

Todos os empregados da Terracap têm deveres éticos aos quais aderem

automaticamente no momento de sua investidura. No exercício de suas atribuições, o
empregado deve pautar sua conduta por elevados padrões de ética, com lealdade à
Terracap, mediante a estrita observância aos princípios da Legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade; eficiência; cortesia; proporcionalidade; razoabilidade; probidade;
segurança jurídica; supremacia do interesse público; finalidade e motivação.
4.1.1.

Aos empregados da Terracap impõe-se atuação profissional condizente com o

cargo e a busca permanente do interesse público e do bem comum, observando em sua
função ou fora dela, a dignidade, o decoro, o zelo e os princípios morais em busca da
excelência profissional, ciente de que seus atos, comportamentos e atitudes implicam
diretamente na preservação da imagem da Terracap.
4.1.1.1. A idoneidade é condição essencial para ocupação de cargo comissionado pelos
empregados públicos da Terracap.
4.1.2.

A observância do interesse público, especialmente no que diz respeito à proteção

e manutenção do patrimônio público, implica o dever dos empregados da Terracap de
abster-se da prática de ato que importe em reconhecimento ilícito, gere prejuízo à
Terracap, atente contra os princípios da Administração Pública ou viole direito de
particular.
4.1.3.

É dever de todo empregado agir com honestidade, discrição, transparência,

decoro e boa-fé, com vistas a garantir o atendimento do interesse público e a motivar o
respeito e a confiança do cidadão brasileiro.
4.1.4.

Obriga-se, todo empregado, em agir com Zelo permanente pela reputação e

integridade da Terracap, identificando e contribuindo para corrigir tempestivamente, por
meio de informação à Comissão de Ética, à Corregedoria, à Ouvidoria, ou a qualquer
autoridade competente, quando for o caso, erros e omissões, próprios ou de terceiros,
que possam comprometer a imagem pública e o patrimônio da instituição.
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5.

DOS PADRÕES GERAIS DE CONDUTA

5.1.

Os empregados da Terracap devem:

5.1.1.

Ter consciência da importância de seus deveres e responsabilidades e considerar

as expectativas do público a respeito de seu comportamento moral e ético, para conduzirse de modo a manter e elevar a confiança do cidadão na Terracap, bem como, contribuir
para a eficiência e a eficácia da sua administração.
5.1.2.

Manter a objetividade e o tratamento não discriminatório nas relações com

pessoas, entidades públicas ou privadas e com os demais empregados, abstendo-se de
praticar qualquer forma de discriminação, em particular aquelas baseadas em origem,
raça, sexo, cor, idade, nacionalidade, deficiência física, opiniões políticas e convicções
filosóficas ou religiosas, devendo ainda evitar comportamento que possa criar atmosfera
de hostilidade ou de intimidação.
5.1.3.

Exercer suas atividades profissionais com competência, diligência, probidade,

retidão, justiça e lealdade, com vistas à plena realização do interesse público.
5.1.4.

Agir com discrição, evitando comentar assuntos de serviço em locais públicos,

guardando reserva e discrição sobre fatos e informações de que tenha conhecimento em
razão do exercício de suas atribuições, sem prejuízo dos deveres e responsabilidades
previstas em normas que regulam o sigilo administrativo.
5.1.5.

Manter espírito e atitude de cooperação, cordialidade, urbanidade, disponibilidade

e atenção no trato com os demais empregados e usuários do serviço público.
5.1.6.

Compartilhar os conhecimentos técnico-profissionais adquiridos no exercício das

suas atribuições, de forma a contribuir para a formação de cultura que propicie continuada
elevação do nível de conhecimento na Terracap.
5.1.7.

Pautar a execução de suas atribuições pela observância de normas, planos,

programas, projetos e ações, o que implica não apenas seu acatamento formal, mas
também o compromisso com a sua efetividade.

5.1.8.
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Lembrar, quando no papel de gestor público, que seus subordinados poderão

tomá-lo como exemplo, motivo pelo qual suas ações devem constituir modelo de conduta
para sua equipe.
5.1.9.

Reconhecer o mérito de cada empregado e propiciar igualdade de oportunidade

para o desenvolvimento profissional, não admitindo qualquer atitude que possa afetar a
carreira profissional de subordinados com base apenas em relacionamento pessoal ou em
qualquer tipo de discriminação.
5.1.10. Respeitar a hierarquia e dar cumprimento às determinações legais de seus
superiores, ressalvadas aquelas manifestamente ilegais.
5.1.11. Manifestar-se adequada e tempestivamente, de forma a alertar contra qualquer
comprometimento indevido na gestão da Terracap que atente contra os princípios da
legalidade e da ética.
5.1.12. Declarar suspeição, impedimento e eventual circunstância configuradora de
conflito de interesses que implique em ofensa à legitimidade de participação em processo
administrativo, procedimento e decisão monocrática ou em órgão colegiado.
5.1.13. Debater com seus pares e com sua chefia, preliminarmente à tomada de decisão,
situações de potencial conflito ético e, se for o caso, encaminhar consulta à Comissão de
Ética.
5.1.14. Resistir a pressões de qualquer origem que visem à obtenção de favores,
benesses ou vantagens de qualquer natureza, que sejam morais, ética ou legalmente
condenáveis, e delas dar ciência à Comissão de Ética.
5.1.15. Denunciar imediatamente à Comissão de Ética, à Corregedoria, Ouvidoria ou
autoridade competente quaisquer situações de que tenha conhecimento contrárias à
ética, que possam constituir infração ou violação a qualquer disposição deste código,
envolvendo empregados da Terracap.
5.1.16. Consultar a Comissão de Ética, em caso de dúvida, sobre situação passível de
ser contrária à ética.
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5.1.17. Realizar suas atividades particulares em caráter estritamente pessoal, evitando
vinculá-las ao nome e à imagem da Terracap.
5.1.18. Abster-se do uso do cargo ou da função para obter, direta ou indiretamente,
qualquer favorecimento em benefício próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros.
5.1.19. Assegurar que os recursos da Terracap sejam utilizados exclusivamente em
atividades voltadas aos objetivos institucionais.
5.1.20. Dedicar suas horas de trabalho aos interesses da Terracap, abstendo-se de
realizar atividades do seu interesse privado enquanto em serviço.
5.1.21. Fazer-se acompanhar de pelo menos outro empregado ao conceder audiência a
particular, relacionada com o serviço público, dela mantendo registro específico, com a
relação das pessoas presentes e a menção dos assuntos tratados.
5.1.21.1. Para os efeitos do item 5.1.21, considera-se:
a).Audiência – a reunião solicitada ao empregado para tratar de assunto sobre o
qual detenha atribuição de decidir ou se manifestar, em sua área de atuação;
b) Particular – todo aquele que, mesmo ocupante de cargo, emprego ou função
pública, solicita audiência para tratar de interesse privado, seu ou de terceiro.
5.1.21.2. O disposto no item 5.1.21 não se aplica:
a) Aos assuntos relacionados à segurança do serviço, bem como àqueles sujeitos
a sigilo legal, estratégico ou profissional; e
b) Aos casos de atendimento aberto ao público e de relacionamento decorrente
do exercício das atribuições próprias do cargo ou da função.
5.1.22. Pautar a realização das atividades do cargo, inclusive quando em representação
externa, pelo atendimento da missão e dos interesses institucionais, atuando com
diligência, sobriedade, profissionalismo e comprometimento no exercício das atribuições.
5.1.23. Abster-se de fazer indicações ou de influenciar na contratação, pela Terracap, de
fornecedores, de terceirizados ou de estagiários.
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5.1.24. Apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao ambiente, em razão da
natureza do serviço ou da atribuição do cargo ou da função.
5.1.25. Abster-se de atuar com proselitismo político ou religioso, bem como, de exercer
atividades políticas ou de cunho religioso quando no exercício de suas atribuições
profissionais.
5.1.26. Não participar de transações ou operações financeiras utilizando informação
privilegiada a que tenha acesso por sua condição ou exercício profissional, nem permitir o
uso impróprio da informação para interesse incompatível com o interesse da
Administração Pública.
6.

DOS CONFLITOS DE INTERESSES

6.1.

O empregado deve evitar situações de conflitos de interesses reais potenciais ou

aparentes.
6.1.1.

Considera-se conflito de interesses a situação gerada pelo confronto entre os

interesses da Terracap e os interesses privados do empregado, que possa comprometer
o interesse coletivo ou influenciar, de maneira imprópria, o desempenho da função
pública.
6.1.2.

O conflito de interesses é real quando a situação geradora de conflito já se

consumou; é potencial quando o empregado tem interesses particulares que podem gerar
conflito de interesses em situação futura; é aparente quando, embora não haja ou não
possa haver o conflito real, a situação apresentada parece gerar conflito, de forma a
lançar dúvidas sobre a integridade do empregado e da Terracap.
6.2.

Suscita conflito de interesses a atividade particular cujo exercício:

6.2.1.

Seja incompatível com as atribuições do emprego ou da função pública, como tal

considerada, inclusive aquela desenvolvida em áreas ou matérias afins à competência
funcional.

6.2.2.
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Viole o princípio da integral dedicação pelo ocupante de cargo em comissão ou

função de confiança, que exige a precedência das atribuições do cargo ou da função
pública sobre quaisquer outras atividades.
6.2.3.

Implique prestação de serviços de qualquer natureza a pessoa física ou jurídica

que tenha interesse em decisão na qual o empregado tenha tido ou venha a ter
participação, ainda que mediante assessoramento, ou a entidade que tenha ou, em razão
do objeto, possa ter relações com a Terracap.
6.2.4.

Possa transmitir à opinião pública dúvida a respeito da integridade, moralidade,

clareza de posições e do decoro do empregado.
6.3.

A ocorrência de conflito de interesses independe do recebimento de qualquer

ganho ou retribuição.
6.4.

O empregado deve declarar-se impedido de tomar decisão ou de participar de

atividades quando perceber a existência de conflito de interesses real, potencial ou
aparente, podendo evitá-lo ao adotar, conforme o caso, uma ou mais das seguintes
providências:
6.4.1.

Abrir mão da atividade ou licenciar-se do cargo, enquanto perdurar a situação

passível de suscitar conflito de interesses.
6.4.2.

Alienar bens e direitos que integram seu patrimônio e cuja manutenção possa

suscitar conflito de interesses.
6.4.3.

Comunicar ao superior hierárquico, ou aos demais membros de órgão colegiado

de que faça parte, a ocorrência de conflito de interesses específico e transitório,
abstendo-se de votar ou participar da discussão do assunto.
6.5.

A providência adotada pelo empregado para prevenir situação que possa suscitar

conflito de interesses deve ser por ele informada à Comissão de Ética que opinará, em
cada caso concreto, sobre a suficiência da medida.
6.6.

A participação em conselhos de administração e fiscal de empresa privada, da

qual o Distrito Federal seja acionista, somente será permitida quando resultar de
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indicação institucional da autoridade pública competente. Nesses casos, é vedado ao
empregado participar de deliberação que possa suscitar conflito de interesses com a
Terracap.
6.7.

No trabalho voluntário em organizações do terceiro setor, sem finalidade de lucro,

também deverá ser observado o disposto neste Código.
7.

DAS INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS

7.1.

É vedado ao empregado fazer uso de informações privilegiadas, adquiridas no

exercício do cargo, em benefício próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros.
7.2.

Para os efeitos deste Código, informação privilegiada é aquela que diga respeito a

assuntos sigilosos ou que tenha relevância no processo de decisão no âmbito da
Terracap, com repercussão econômica ou financeira, e que não seja de conhecimento
público.
7.3.

Sem prejuízo de sua aplicação a todos os empregados, o disposto no item 7.2

deve merecer especial atenção do empregado lotado em áreas sensíveis ou no exercício
de funções que possibilitem o acesso a informação privilegiada, tais como:
a) gestão de compras e de contratos;
b) segurança;
c) operações bancárias e sistema de pagamentos;
d) tecnologia da informação;
e) consultoria e assessoramento imediatos ao Presidente e aos Diretores da
Terracap.
7.4. O empregado que, direta ou indiretamente, tenha acesso a dados ou informações
sigilosas deverá firmar compromisso de manutenção de sigilo, nos termos da legislação e
da regulamentação federal de regência, o qual será mantido mesmo após o término da
relação funcional com a Terracap.

8.
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DAS ATIVIDADES PARALELAS

8.1. O empregado deve abster-se de:
8.1.1. Exercer trabalho ou prestar serviços de consultoria, de assessoria, de assistência
técnica ou de treinamento, de forma remunerada, direta ou indiretamente, de natureza
permanente ou eventual, ainda que fora de seu expediente, a:
a) Qualquer pessoa física ou pessoa jurídica de natureza privada que tenha ou,
em razão do objeto, possa ter relações com a Terracap;
b) Órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional, de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito
Federal, inclusive os realizados no âmbito de convênios, acordos, ajustes ou
instrumentos congêneres custeados com recursos do Distrito Federal; e,
c. Exercer atividade paralela, com ou sem contrato de trabalho, que gere
descrédito à reputação da Terracap, que seja incompatível com suas atribuições
legais ou que, ainda, interfira nas suas atividades e responsabilidades.
8.2.

O disposto na alínea “a” do item 8.1.1. não se aplica às atividades docentes,

observada a compatibilidade de horários, nem às atividades exercidas em decorrência de
designação específica da Terracap.
9.

DAS PUBLICAÇÕES, ATIVIDADES ACADÊMICAS E DE PESQUISA

9.1.

O empregado deve assegurar-se de que a publicação de estudos, pareceres,

pesquisas e demais trabalhos de sua autoria não exponham informações sigilosas ou
opiniões que possam ser interpretadas como posicionamento institucional e/ou
comprometer a reputação da Terracap junto ao público.
9.2.

Em qualquer situação, o empregado deve deixar claro que as contribuições

científicas ou acadêmicas são realizadas em seu próprio nome e não representam
posicionamento institucional.

9.3.
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O empregado não pode receber qualquer tipo de compensação pecuniária por

escrever, ensinar ou apresentar palestra fora do âmbito da Terracap, sempre que essa
atividade decorrer do desempenho de suas atribuições.
9.4.

Qualquer publicação de autoria do empregado que incorpore informação por ele

obtida no exercício de suas atribuições deve ser prévia e expressamente autorizada pelo
Presidente ou pela Diretoria Colegiada da Terracap.
9.5.

Em se tratando de publicação decorrente da participação do empregado em

Programa de Capacitação/Educação da Terracap, devem ser observadas as regras
específicas daquele programa.
10.

DA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTERNOS

10.1.

A participação do empregado em cursos, seminários, congressos ou eventos

semelhantes deve ser custeada pela Terracap quando se tratar de evento de interesse
institucional, devendo ser custeada pelo próprio empregado quando se tratar de evento de
interesse particular.
10.2.

Havendo interesse institucional, poderão ser admitidos:

10.2.1. O pagamento da taxa de inscrição pelo organizador ou patrocinador do evento,
quando se tratar de entidades sem fins lucrativos, associações de classe e federações,
mantidas as demais despesas à custa da Terracap.
10.2.2. A cobertura das despesas de participação no evento por organismo internacional
do qual o Brasil faça parte ou com o qual coopere, por governo estrangeiro e por suas
instituições, por entidade acadêmica, científica ou cultural, ou que possua vínculo
contratual específico com a Terracap.
10.2.3. No caso de interesse do empregado, pode ser admitido o custeio pelo
patrocinador do evento, desde que não haja conflito de interesses com o exercício do
emprego ou da função pública.
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11.

DO RECEBIMENTO DE PRESENTES

11.1.

O empregado deve abster-se de aceitar presentes, refeições, transporte,

hospedagem, serviços, diversões, compensação ou quaisquer favores em caráter
pessoal, salvo em situações protocolares, quando esteja representando a Terracap.
11.2.

Os presentes recebidos em situações protocolares deverão ser incorporados ao

acervo da Terracap.
11.3.

Não se consideram presentes para os efeitos deste Código os brindes que, por

sua natureza:
a) Sejam desprovidos de valor comercial; ou,
b) Sejam distribuídos a título de cortesia, propaganda, divulgação habitual ou por
ocasião de eventos especiais ou datas comemorativas, desde que não
ultrapassem o valor fixado pela Comissão de Ética.
12.

DA AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

12.1.

Ao realizar aquisição de imóveis no próprio nome, em nome do cônjuge, do

companheiro ou, ainda, de seus dependentes, o empregado deve levar em conta a
hipótese de potencial conflito de interesses com as atividades exercidas e a possibilidade
de ocorrência de situações que possam, direta ou indiretamente, lançar dúvidas quanto à
utilização de informações privilegiadas.
12.2.

O empregado deve abster-se de efetuar operações imobiliárias, próprias ou de

terceiros, em empreendimentos de que tenha conhecimento em razão do emprego ou da
função pública.
12.3.

A Comissão de Ética poderá especificar regras para a realização, por parte de

empregados da Terracap, de operações imobiliárias.
12.4.

O empregado deve abster-se de fazer uso de informações privilegiadas, obtidas

em razão do exercício do emprego ou da função pública, para prestar conselho,
assessoria ou recomendação sobre investimentos a qualquer pessoa ou instituição.
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13.

DAS TRANSGRESSOES ÉTICAS

13.1.

São transgressões éticas passíveis de sanção, além de outras não exemplificadas

que conflitem com os princípios e valores previstos neste Código e na legislação vigente
ou que venham a configurar atos de corrupção ou de fraude:
13.1.1. Utilizar de informações privilegiadas, de que tenha conhecimento em decorrência
do cargo ou atividade exercida, para influenciar decisões que venham a favorecer
interesse próprio ou de terceiros.
13.1.2. Utilizar ou permitir a utilização, por terceiros, de informações, tecnologias ou
conhecimento de domínio e propriedade da Terracap ou de órgão da estrutura do Distrito
Federal, sem expressa autorização do respectivo proprietário.
13.1.3. Prestar informações ou comentar assuntos internos que possam vir a antecipar
decisão da Empresa ou a propiciar situação de privilégio para quem as solicite ou que se
refiram a interesse de terceiro.
13.1.4. Praticar atos de gestão de bens privados com base em informação da qual tenha
conhecimento privilegiado.
13.1.5. Propiciar acesso a informações privilegiadas para pessoas não autorizadas ou
divulgá-las sob qualquer pretexto.
13.1.6. Adulterar, suprimir ou omitir documentos oficiais, mesmo que eventualmente
endereçados e entregues de forma equivocada ao agente público.
13.1.7. Prejudicar a reputação de outro agente público ou de cidadão que dependa de
sua atividade, por meio de julgamento preconceituoso de qualquer natureza, falso
testemunho, informação inverídica ou não fundamentada ou argumento falacioso.
13.1.8. Ser conivente, ainda que por solidariedade, com erro ou infração a este Código ou
ao Código de Conduta de sua profissão.
13.1.9. Fazer uso inadequado e antieconômico dos recursos materiais, técnicos e
financeiros da Empresa.
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13.1.10. Impedir ou dificultar a apuração de irregularidades cometidas na Empresa.
13.1.11. Utilizar-se de empregado subordinado ou de empresa contratada pela Terracap,
para atendimento a interesse particular, próprio ou de terceiros.
13.1.12. Solicitar,

sugerir,

insinuar,

intermediar,

oferecer

ou

aceitar,

direta

ou

indiretamente, qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação
ou vantagem pessoal, de qualquer espécie, para si ou para terceiros, bem como propor
ou obter troca de favores que possam dar origem a compromisso que venha a influenciar
decisões da Terracap.
13.1.13. Prestar serviços de qualquer espécie para empresas contratadas, fornecedoras,
prestadoras de serviços ou que tenham interesse em resultado de processo licitatório.
13.1.14. Defender, favorecer ou preservar interesses de pessoas, clientes, instituições
financeiras, fornecedores, entidades ou outras empresas em detrimento dos interesses da
Terracap.
13.1.15. Manter-se no exercício de função de confiança ou função gratificada quando
houver dissonância ou conflito com as diretrizes e orientações estratégicas da Empresa.
13.1.16. Condicionar a contratação de empresa, a prestação de serviço ou a aquisição de
material ou produto à admissão de qualquer profissional indicado por si próprio ou por
outro agente público.
13.1.17. Promover, sugerir ou induzir a contratação de cônjuge, companheiro ou
parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, por si ou
por intermédio de outro agente público.
13.1.18. Manter relações comerciais particulares com fornecedores ou com empresa que,
por si ou por outrem, tenham interesse ou participação direta ou indireta em negócios ou
atividades da Terracap, salvo na estrita qualidade de consumidor do produto ou serviço.
13.1.19. Envolver-se, direta ou indiretamente, em atividades suspeitas, duvidosas ou que
atentem contra os valores éticos e que, de qualquer forma, possam macular a imagem
pública da Terracap.
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13.1.20. Invocar apoio político-partidário ou de organização política ou sindical, no
desempenho de suas funções profissionais, com o objetivo de influenciar ou tentar
influenciar, de forma contrária ao interesse público, em decisões da Empresa.
13.1.21. Divulgar documento de caráter sigiloso ou manifestar-se pelos meios de
comunicação, em nome da Terracap, sem autorização.
13.1.22. Denegrir a honra ou o desempenho funcional de outro agente público ou opinar
publicamente sobre o mérito de questão submetida a sua apreciação ou decisão, salvo
nos casos previstos em normas específicas.
13.1.23. Utilizar-se do cargo, função, amizade ou influência para auferir benefícios ou
tratamento diferenciado, para si ou para outrem, em seu relacionamento com cliente,
órgão público ou entidade particular.
13.1.24. Praticar discriminação em função de etnia, nacionalidade, gênero, crença
religiosa, convicção política, origem, classe social, idade ou capacidade física.
13.2.

São, ainda, transgressões éticas passíveis de sanção, as inobservâncias das

diretrizes previstas nesta norma acerca da participação em eventos e atividades
custeadas por terceiros.
13.2.1. Quando o assunto a ser tratado estiver relacionado com suas funções
institucionais, o agente público poderá aceitar convites para jantares, almoços, cafés da
manhã e atividades de natureza similar, custeados por terceiros, desde que as atividades
não envolvam itens considerados de luxo, como bebidas e alimentos excessivamente
caros, e que informe ao seu superior hierárquico, diretamente ou por meio dos canais
adequados no âmbito da Terracap.
13.2.2. É vedado ao agente público aceitar convites ou ingressos para atividades de
entretenimento, como shows, apresentações e atividades esportivas, com exceção:
a) dos casos em que o empregado se encontre no exercício de representação
institucional, hipóteses em que fica vedada a transferência dos convites ou
ingressos a terceiros alheios à instituição;

Norma:

Número:

CODIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE

1.6.3-B

Página:
18

de

35

b) dos convites ou ingressos originários de promoções ou sorteios de acesso
público, ou de relação consumerista privada, sem vinculação, em qualquer caso,
com a condição de agente público do aceitante;
c) dos convites ou ingressos ofertados em razão de laços de parentesco ou
amizade, sem vinculação com a condição de agente público, e desde que o seu
custo seja arcado pela própria pessoa física ofertante; e,
d) dos convites ou ingressos distribuídos por órgão ou entidade pública de
qualquer esfera de poder, desde que observado limite de valor fixado pela
Comissão de Ética.
13.2.3. O convite para a participação em eventos custeados por instituição privada
deverá ser encaminhado ao Presidente da Terracap, ou a outra instância ou autoridade
por ele designada, que indicará, em caso de aceitação, o representante adequado, tendo
em vista a natureza e os assuntos a serem tratados no evento.
13.2.4. Dúvidas sobre a aceitação de presentes, propostas e ofertas poderão ser
submetidas, por meio de consulta, à Comissão de Ética da Terracap, para análise e
orientação.
14.

DO ASSÉDIO

14.1.

Entende-se como assédio moral toda exposição prolongada e repetitiva a

situações humilhantes e vexatórias, conduzidas por uma ou mais pessoas, no ambiente
de trabalho.
14.1.1. São considerados tipos de assédio moral:
a) Ascendente: agressão de subordinado (s) a um empregado que pertence a um
nível hierárquico superior;
b) Horizontal: agressão de empregado(s) de mesmo nível hierárquico que
possuam relacionamento de trabalho; ou,
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c) Descendente: agressão parte de empregado/ empregador com nível
hierárquico superior.
14.1.2. São consideradas formas de expressão do assédio moral:
a) negação de informações relativas ao posto de trabalho, tais como as funções e
responsabilidades, os métodos, a quantidade, a qualidade e os prazos do trabalho
a ser realizado;
b) comunicação hostil explícita, com críticas e ameaças públicas;
c) comunicação hostil implícita, como o não dirigir palavra ou negar cumprimento;
d) realização de comentários injuriosos ou ridicularizações públicas, relativas ao
aspecto físico, a ideias, a convicções políticas ou religiosas;
e) atribuição, à vítima, de trabalhos desnecessários, monótonos ou rotineiros;
f) atribuição de tarefas de qualificação inferior àquelas inerentes ao cargo
ocupado pela vítima na empresa;
g) atribuição, à vítima, de tarefas contraditórias ou mutuamente excludentes;
h) atribuição de demandas contrárias aos padrões morais da vítima;
i) não atribuição, à vítima, de quaisquer tarefas;
j) negação, à vítima, dos meios necessários à execução de seu trabalho;
k) discriminação na distribuição de salários e benefícios; e,
l) discriminação em relação aos turnos e jornada de trabalhos.
14.2.

Entende-se como assédio sexual todos os atos, insinuações, contatos físicos

forçados, convites impertinentes que apresentem uma ou mais das características
seguintes:
a) ser condição clara para manter o emprego/função;
b) influenciar nas promoções da carreira do assediado;
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c) prejudicar o rendimento profissional, humilhar, insultar ou intimidar a vítima.
14.3.

Entende-se por discriminação toda distinção, exclusão ou preferência que tenha

por fim alterar a igualdade de oportunidades ou tratamento em matéria de emprego ou
profissão.
14.3.1. Não constitui discriminação as diferenciações ou preferências fundadas em
qualificações exigidas para os diferentes empregos públicos da Companhia.
14.4.

A Comissão Permanente de Prevenção e Combate ao Assédio e à Discriminação

é o órgão competente para ouvir e registrar denúncias, queixas, reclamações referentes
às alegações de assédio moral, assédio sexual e discriminação, garantindo sigilo (se
requerido), investigando-as e, se possível, solucionando-as.
14.5.

Comunicações de descumprimento dos preceitos deste Código de Conduta e

Integridade, referentes às alegações de assédio moral, assédio sexual e discriminação,
serão encaminhadas com a documentação pertinente, à Comissão Permanente de
Prevenção e Combate ao Assédio e à Discriminação que deverá instaurar procedimento
administrativo para apuração do ocorrido.
15.

DAS SANÇÕES

15.1.

A inobservância das normas estipuladas neste Código poderá acarretar ao

empregado, sem prejuízo de outras sanções legais de caráter disciplinar a serem
apuradas em procedimentos específicos, a aplicação da pena de censura pelo
Presidente.
15.2.

Podem ser consideradas razões de justa causa, para os fins do artigo 482 da

Consolidação das Leis do Trabalho, sem prejuízo da responsabilização pessoal nas
esferas administrativa, civil e penal.
15.2.1. A violação do Código de Conduta e Integridade pela prática de infração
considerada grave em razão da magnitude do desfalque patrimonial ou da carga negativa
para a reputação da empresa estatal e da Administração Pública.
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15.2.2 a quebra da confidencialidade do processo de investigação de denúncias
recebidas por meio do respectivo canal.
15.2.3 a revelação da identidade do denunciante por qualquer meio.
15.2.4. a apresentação de denúncia que o denunciante saiba ser falsa.
15.3.

Nos casos de inexistência de dolo, o Presidente poderá expedir orientação de

conduta para o empregado.
16.

DO PROCEDIMENTO

16.1.

A apuração de conduta que, em tese, configure infração ao padrão ético terá sua

instauração determinada pela Corregedoria da Terracap, de ofício ou mediante
representação ou denúncia formulada por qualquer cidadão, agente público, pessoa
jurídica de direito privado, associação ou entidade de classe.
16.2. A representação, a denúncia ou qualquer outra demanda deve conter os seguintes
requisitos:
a) descrição da conduta;
b) indicação da autoria, caso seja possível; e
c) apresentação dos elementos de prova ou indicação de onde podem ser
encontrados.
16.3.

Quando o autor da demanda não se identificar, a Corregedoria poderá acolher os

fatos narrados para fins de determinar a instauração, de ofício, de procedimento
investigatório, desde que contenha indícios suficientes da ocorrência da infração ou, em
caso contrário, determinar o arquivamento sumário.
16.3.1. A instauração, de ofício, de expediente de investigação deve ser fundamentada
pela Corregedoria e apoiada em notícia pública de conduta ou em indícios capazes de lhe
dar sustentação.

16.4.
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A representação, denúncia ou qualquer outra demanda será dirigida à

Presidência, podendo ser protocolada diretamente na sede da Terracap ou encaminhadas
pela via postal, correio eletrônico ou fax.
16.4.1. Será assegurada ao denunciante a comprovação do recebimento da denúncia ou
representação por ele encaminhada.
16.4.2. O denunciante terá garantida a estabilidade no emprego durante o processo de
investigação e até doze meses após a publicação da decisão administrativa definitiva
sobre imputação de responsabilidades, caso a identidade do denunciante se torne
antecipadamente conhecida do denunciado que seja, direta ou indiretamente, o seu
superior hierárquico, observando, de toda forma, o disposto no item 15.2.4.
16.5.

As fases processuais no âmbito da Comissão de Ética serão processadas da

seguinte forma:
16.5.1. instauração.
16.5.2. instrução complementar, compreendendo:
a) realização de diligências;
b) manifestação do investigado;
c) produção de provas.
16.5.3. relatório.
16.5.4. deliberação e decisão, que declarará improcedência ou recomendação da sanção
a ser aplicada.
16.6.

Determinada a instauração do Processo de Apuração Ética, a Comissão de Ética

notificará o investigado para, no prazo de dez dias, apresentar defesa prévia, por escrito,
listando eventuais testemunhas, até o número de quatro, e apresentando ou indicando as
provas que pretende produzir.
16.6.1. O prazo previsto neste artigo poderá ser prorrogado por igual período, a juízo da
Comissão de Ética, mediante requerimento justificado do investigado.
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16.6.2. O pedido de inquirição de testemunhas deverá ser justificado.
16.6.3. Será indeferido o pedido de inquirição, quando:
a) formulado em desacordo com este artigo;
b) o fato já estiver suficientemente provado por documento ou confissão do
investigado ou quaisquer outros meios de prova compatíveis com o rito descrito
nesta Resolução; ou;
c) o fato não possa ser provado por testemunha.
16.6.4. As testemunhas poderão ser substituídas desde que o investigado formalize
pedido à Comissão de Ética em tempo hábil e em momento anterior à audiência de
inquirição.
16.7.

O pedido de prova pericial deverá ser justificado, sendo lícito à Comissão de Ética

indeferi-lo nas seguintes hipóteses:
a) a comprovação do fato não depender de conhecimento especial de perito; ou,
b) revelar-se meramente protelatório ou de nenhum interesse para o
esclarecimento do fato.
16.8.

Na hipótese do investigado não requerer a produção de outras provas, além dos

documentos apresentados com a defesa prévia, a Comissão de Ética elaborará o
relatório, salvo se entender necessária a inquirição de testemunhas, a realização de
diligências ou de exame pericial.
16.8.1.

Na hipótese do investigado, comprovadamente notificado ou citado por edital

público, não se 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.

16.9.
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Concluída a instrução processual e elaborado o relatório, o investigado será

notificado para apresentar as alegações finais no prazo de dez dias.
16.10. Apresentadas ou não as alegações finais, a Comissão de Ética elaborará relatório
final circunstanciado do qual constarão:
16.10.1.

as informações sobre a instauração do processo administrativo.

16.10.2.

a indicação das peças principais dos autos, com especificação objetiva dos

fatos apurados, das provas colhidas e dos fundamentos jurídicos de sua convicção.
16.10.3.

a conclusão sobre a inocência ou responsabilidade do empegado acusado,

com a indicação do dispositivo regulamentar infringido.
16.10.4.
16.11. A

a indicação da sanção a ser aplicada.
Comissão

de

Ética

poderá

determinar

a

colheita

de

informações

complementares ou de outros elementos de prova que julgar necessários.
16.12. A Comissão de Ética, mediante decisão fundamentada, poderá sugerir à
Presidência o arquivamento de representação ou denúncia que for manifestamente
improcedente, cientificando o denunciante.
16.13. Até a conclusão final, todos os expedientes de apuração de infração ética terão a
chancela de “sigiloso”, após, serão acessíveis aos interessados conforme ao disposto na
Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
16.14. Ao denunciado é assegurado o direito de conhecer o teor da acusação e ter vista
dos autos, bem como de obter cópias de documentos.
16.14.1.

A vista ou cópias dos autos deverão ser solicitadas formalmente à Comissão

de Ética.
16.15. A Comissão de Ética, sempre que constatar a possível ocorrência de ilícitos
penais, civis, de improbidade administrativa ou de infração disciplinar, encaminhará cópia
dos autos à Corregedoria para apuração de tais fatos, sem prejuízo da adoção das
demais medidas de sua competência.
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16.16. No âmbito da Terracap, e em relação aos empregados, a Comissão de Ética terá
acesso a todos os documentos necessários aos trabalhos, dando tratamento específico
àqueles protegidos por sigilo legal.
16.17. Na hipótese prevista no item 16.14, o denunciado deverá ser notificado sobre a
remessa do expediente a Corregedoria.
16.18. Havendo dúvida quanto ao enquadramento da conduta, se desvio ético, infração
disciplinar, ato de improbidade, crime de responsabilidade ou infração de natureza
diversa, a Presidência, a Corregedoria, ou a Comissão de Ética poderão solicitar parecer
reservado junto à Diretoria Jurídica.
16.19. A Comissão remeterá ao Presidente da Terracap os autos do processo
administrativo, com o respectivo relatório, subscrito por seus integrantes.
16.20. É facultado ao denunciado a interposição de pedido de reconsideração dirigido à
Presidência, no prazo de dez dias, contados da ciência da decisão, com a competente
fundamentação.
16.20.1.

O recurso deverá ser fundamentado e interposto perante a própria Comissão,

cabendo a esta o juízo de reconsideração da decisão em 5 dias ou neste prazo
encaminhá-lo, devidamente instruído, ao Presidente da Terracap.
16.20.2.

São irrecorríveis as instaurações e demais deliberações da referida Comissão.

16.21. A juízo do Presidente e mediante consentimento do denunciado, poderá ser
lavrado junto a Comissão de Ética Acordo de Conduta Pessoal e Profissional.
16.21.1.

Lavrado o Acordo de Conduta Pessoal e Profissional, o Procedimento

Preliminar será sobrestado, por até dois anos, a critério da Presidência, conforme o caso.
16.21.2.

Se, até o final do prazo de sobrestamento, o Acordo de Conduta Pessoal e

Profissional for cumprido, será determinado o arquivamento do feito.
16.21.3.

Se o Acordo de Conduta Pessoal e Profissional for descumprido, o Presidente

determinará a Comissão de Ética o seguimento do feito de Apuração Ética.
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16.22. Constará dos assentamentos funcionais do empregado cópia da decisão definitiva
que resultar em penalidade, para fins exclusivamente éticos.
16.22.1.

O registro referido neste artigo será cancelado após o decurso do prazo de três

anos de efetivo exercício, contados da data em que a decisão se tornou definitiva, desde
que o empregado, nesse período, não tenha praticado nova infração ética.
17.

DO ACORDO DE CONDUTA PESSOAL E PROFISSIONAL

17.1.

O Acordo de Conduta Pessoal e Profissional será adotado como medida

alternativa, em substituição a eventual aplicação da sanção de censura.
17.2.

O Acordo de Conduta Pessoal e Profissional objetiva:

17.2.1. recompor a ordem jurídico-administrativa.
17.2.2. reeducar o empregado no desempenho de sua função.
17.2.3. possibilitar o aperfeiçoamento do empregado e do serviço.
17.2.4. prevenir a ocorrência de infração ética.
17.2.5. promover a cultura da regularidade e da licitude conforme a gravidade da falta, e
desde que o empregado não tenha sido condenado por outra infração ética nos últimos
cinco anos.
17.3.

Nas infrações éticas, o acusado, após a instauração do processo administrativo,

poderá propor o Acordo de Conduta Pessoal e Profissional que consistirá na suspensão
do processo, desde que sejam verificadas as seguintes condições:
17.3.1. inexistência de dolo ou má-fé por parte do empregado em conduta tida por
irregular.
17.3.2. histórico funcional que o justifique.
17.3.3. ausência na conduta do empregado de lesividade ao erário.
17.3.4. a solução mostrar-se razoável ao caso concreto.

17.4.
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O processado terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da sua intimação, para

requerer o Acordo de Conduta Pessoal e Profissional ou apresentar defesa na forma do
item 16.5.
17.4.1. Aceita a proposta, o Presidente especificará as condições a que fica subordinada
o Acordo de Conduta Pessoal e Profissional, desde que adequadas ao fato e à situação
pessoal do empregado.
17.4.2. Para o empregado que aderir ao Acordo de Conduta Pessoal e Profissional, será
lavrado o "Termo de Acordo de Conduta Pessoal e Profissional", que especificará o tempo
de duração da suspensão do processo e as condicionantes a serem cumpridas pelo
empregado.
17.4.3. O Termo a que se refere o caput deste artigo deverá ser assinado pelo
empregado, pelo seu representante legal e pelo Presidente e lançado na ficha funcional
do empregado.
17.4.4. Não havendo interesse do empregado em requerer o Acordo de Conduta Pessoal
e Profissional, a Comissão de Ética dará continuidade ao processo administrativo.
17.4.5. A ausência de manifestação no prazo previsto implicará no reconhecimento tácito
de desinteresse quanto a proposta de Acordo de Conduta Pessoal e Profissional.
17.4.6. Expirado o prazo da suspensão e cumprindo o beneficiário as suas condições
previstas no Termo de Acordo de Conduta Pessoal e Profissional, a Presidência declarará
extinta a punibilidade.
17.4.7. O beneficiário do Acordo de Conduta Pessoal e Profissional fica impedido de
gozar o mesmo benefício durante o seu curso e durante o dobro do prazo da suspensão
do processo, contado a partir da declaração de extinção da punibilidade, na forma do
parágrafo anterior.
17.4.8. A adesão ao Acordo de Conduta Pessoal e Profissional não configura confissão
de culpa do empregado.
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17.4.9. O Acordo de Conduta Pessoal e Profissional não impede que o empregado seja
exonerado ou desligado a pedido, aposentado, obtenha progressão de carreira, tome
posse em cargo ou função em comissão, de confiança ou eletivo.
17.4.10.

Não correrá prescrição durante o prazo previsto no Termo de Acordo de

Conduta Pessoal e Profissional.
17.5.

O prazo de duração da suspensão do processo no Acordo de Conduta Pessoal e

Profissional poderá ser de 1 (um) a 2 (dois) anos, conforme a natureza e a gravidade da
falta.
17.5.1. A suspensão do processo disciplinar será registrada na Ficha Funcional do
empregado, exclusivamente para fins do disposto no item 17.4.2, dela devendo ser
excluída após o término do prazo de impedimento para novo gozo do benefício.
17.5.2. A suspensão será revogada se, no curso de seu prazo, o beneficiário vier a ser
processado por outra falta disciplinar ou se descumprir as condições estabelecidas na
forma do item 17.4.2, prosseguindo-se, nestes casos, os procedimentos disciplinares
cabíveis.
18

DA COMISSÃO DE ÉTICA

18.1.

Os membros da Comissão de Ética serão escolhidos entre empregados do

quadro permanente, de reconhecida idoneidade moral, reputação ilibada e dotados de
conhecimentos de Administração Pública e designados pelo Presidente, para mandatos
de 2 anos, permitida uma recondução.
18.1.1. A Portaria a que se refere o caput será divulgada a todos os empregados por
meio de comunicado enviado pela Assessoria de Comunicação da Terracap- ASCOM,
com a indicação dos nomes dos membros titulares e dos respectivos suplentes.
18.2.

A atuação, no âmbito da Comissão de Ética não enseja qualquer remuneração

para seus membros e os trabalhos nela desenvolvidos serão considerados prestação de
relevante serviço público, devendo ser registrados nos assentamentos funcionais do
integrante.

18.3.
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Ficará suspenso da Comissão de Ética, até o trânsito em julgado, o membro que

vier a ser indiciado criminalmente, responder a processo administrativo disciplinar ou
transgredir a qualquer dos preceitos deste Normativo ou do Código de Ética dos
Servidores e Empregados Públicos Civis do Poder Executivo do Distrito Federal.
18.4.

O Presidente da Terracap assegurará as condições de trabalho para que a

comissão de ética cumpra suas funções, inclusive para que do exercício das atribuições
de seus integrantes não lhes resulte qualquer prejuízo ou danos.
18.5.

O Presidente da Terracap conduzirá a avaliação da gestão da ética conforme

processo coordenado pela Comissão-Geral de Ética Pública.
19.

DAS ATRIBUIÇÕES DAS COMISSÕES DE ÉTICA

19.1.

A Comissão de Ética contará com um secretário e um presidente, escolhidos

dentre seus membros, vinculada administrativamente à Presidência da Terracap.
19.2.

Compete ao Presidente da Comissão de Ética:

19.2.1. convocar e presidir as reuniões.
19.2.2. orientar os trabalhos da comissão, ordenar os debates, iniciar e concluir as
deliberações.
19.2.3. tomar os votos e proclamar os resultados.
19.2.4. autorizar a presença de pessoas nas reuniões que, por si ou por entidades que
representem, possam contribuir para os trabalhos da Comissão.
19.2.5. assinar correspondência externa em nome da Comissão e solicitar as assinaturas
dos demais membros quando considerar conveniente.
19.2.6. proferir voto de qualidade.
19.2.7. decidir os casos de urgência ad referendum da Comissão.
19.3.

Compete aos membros da Comissão de Ética:
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19.3.1 examinar as matérias que lhe forem submetidas, emitindo pareceres.
19.3.2. pedir vista de matéria em deliberação na Comissão.
19.3.3. solicitar informações a respeito de matérias sob exame da Comissão.
19.3.4. representar a Comissão em atos públicos, por delegação do Presidente.
19.4.

Compete ao Secretário da Comissão de Ética:

19.4.1. organizar a agenda das reuniões e assegurar o apoio logístico à Comissão.
19.4.2. secretariar as reuniões da Comissão.
19.4.3. proceder ao registro das reuniões e à elaboração de suas atas.
19.4.4. dar apoio à Comissão e seus integrantes para o cumprimento das atividades que
lhe sejam próprias.
19.4.5. instruir as matérias sujeitas a deliberações.
19.4.6. providenciar, previamente à instrução de matéria para deliberação pela Comissão,
parecer sobre a legalidade de ato a ser por ela baixado.
19.4.7. desenvolver ou supervisionar a elaboração de estudos e pareceres com vistas a
subsidiar o processo de tomada de decisão da Comissão.
20.

DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES DOS INTEGRANTES DA

COMISSÃO
20.1.

As matérias examinadas nas reuniões da Comissão de Ética são consideradas de

caráter sigiloso até a deliberação final.
20.1.1. Concluída a investigação e após a deliberação da Comissão do órgão ou
entidade, os autos deixarão de ser reservados.
20.1.2. Na hipótese de os autos estarem instruídos com documento acobertado por sigilo
legal, o acesso a esse tipo de documento somente será permitido a quem detiver direito
perante o órgão ou entidade originariamente encarregado da sua guarda.
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20.1.3. Para resguardar o sigilo de documentos que assim devam ser mantidos, as
Comissões, depois de concluído o processo de investigação, providenciarão para que tais
documentos sejam desentranhados dos autos, lacrados e acautelados.
20.2.

São princípios fundamentais no trabalho desenvolvido pelos membros da

Comissão de Ética:
20.2.1. Celeridade.
20.2.1. Proteção à honra e à imagem da pessoa investigada.
20.2.2. Proteção à identidade do denunciante, que deverá ser mantida sob reserva, se
este assim o desejar.
20.2.3. Independência e imparcialidade dos seus membros na apuração dos fatos.
20.3.

Os membros da comissão de ética deverão:

20.3.1. Comparecer às reuniões da Comissão de Ética, justificando previamente ao
presidente da Comissão, por escrito, eventuais ausências e afastamentos.
20.3.2. em eventual ausência ou afastamento, instruir o substituto sobre os trabalhos em
curso.
20.3.3. declarar aos demais membros o impedimento ou a suspeição nos trabalhos da
Comissão de Ética.
20.3.4. eximir-se de atuar em procedimento no qual tenha sido identificado seu
impedimento ou suspeição.
20.4

Os membros de Comissão de Ética obrigam-se a apresentar e manter arquivadas

declarações de bens e rendas, assim como informações sobre sua situação patrimonial
que, real ou potencialmente, possam suscitar conflito com o interesse público.
20.5.

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

20.5.1. tenha interesse direto ou indireto no feito.
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20.5.2. 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.
20.5.3. esteja litigando judicial ou administrativamente com o denunciante, denunciado ou
investigado, ou com os respectivos cônjuges, companheiros ou parentes até o terceiro
grau.
20.5.4. o denunciante, o denunciado ou o investigado for seu cônjuge, companheiro ou
parente até o terceiro grau.
20.6.

Ocorre a suspeição do membro quando:

20.6.1. for amigo íntimo ou notório desafeto do denunciante, denunciado ou investigado,
ou de seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes até o terceiro grau.
20.6.2. for credor ou devedor do denunciante, denunciado ou investigado, ou de seus
respectivos cônjuges, companheiros ou parentes até o terceiro grau.
20.7.

Os membros da Comissão não poderão se manifestar publicamente sobre

situação específica que possa vir a ser objeto de sua deliberação formal.
21.

DAS COMPETÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA

21.1.

Compete à Comissão de Ética:

21.1.1. Orientar e aconselhar sobre a ética profissional do empregado no tratamento com
as pessoas e com o patrimônio.
21.1.2. Atuar como instância consultiva de dirigentes e empregados da Terracap.
21.1.3. Convocar empregado para prestar informações ou apresentar documentos.
21.1.4. Esclarecer e julgar comportamentos eticamente duvidosos.

Norma:

Número:

CODIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE

1.6.3-B

Página:
33

de

35

21.1.5. Aproveitar, sempre que possível, os eventos de treinamento da Terracap para
divulgação das normas de conduta ética, por meio de explanação ou distribuição de
folhetos, folders e outros instrumentos congêneres.
21.1.6. Inserir, quando cabível, nos manuais e procedimentos técnicos, cartilhas e
similares, mensagens que contemplem conduta ética apropriada, divulgando normas de
conduta e o funcionamento da Comissão.
21.1.7. Elaborar plano de trabalho específico para a gestão da ética na Terracap, com o
objetivo de criar meios suficientes e eficazes de informação, educação e monitoramento
relacionados às normas de conduta dos empregados da Terracap.
21.1.8. Elaborar estatísticas de processos analisados, acompanhando a evolução
numérica para que sirva de subsídios à elaboração de relatórios gerenciais nos quais
constem dados sobre a efetividade de gestão pública.
21.1.9. Aplicar o presente Código de Ética, assim como o Código de Ética dos
Servidores e Empregados Públicos Civis do Poder Executivo do Distrito Federal devendo:
a) receber propostas e sugestões para o seu aprimoramento e modernização
submetendo-as à Corregedoria da Terracap, ou à Comissão-Geral de Ética
Pública para seu aperfeiçoamento;
b) dirimir dúvidas a respeito da interpretação de suas normas e deliberar sobre
casos omissos;
c) apurar, mediante denúncia ou de ofício, conduta em desacordo com as normas
éticas pertinentes;
d) recomendar, acompanhar e avaliar, no âmbito da Terracap, o desenvolvimento
de ações objetivando a disseminação, capacitação e treinamento sobre as
normas de ética e disciplina.
21.1.10.

Comunicar à Comissão-Geral de Ética Pública do Distrito Federal - CGEP

situações que possam configurar descumprimento do Código de Conduta da Alta
Administração do Distrito Federal.

21.1.11.
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Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade.

22.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

22.1.

Nos editais de concurso público destinados à seleção de empregados para a

Terracap, deverá haver referência a este Código, para prévio conhecimento dos
candidatos.
22.2.

Por ocasião da entrada em exercício na Terracap, o empregado deverá receber

exemplar deste Código de Conduta e ser orientado pelo superior hierárquico da
necessidade de leitura e reflexão constantes sobre as prescrições nele estabelecidas.
22.3.

A responsabilidade por supervisionar a observância das disposições deste Código

é da Comissão de Ética.
22.4.

A Comissão de Ética deverá ser consultada ou previamente informada nos casos

de dúvida na interpretação do presente Código ou, ainda, nas situações em que a
observância de alguma de suas regras venha a ser considerada inadequada.
22.5.

As consultas dirigidas à Comissão de Ética deverão estar acompanhadas dos

elementos que caracterizem a situação exposta.
22.6.

A Comissão de Ética não poderá se eximir de fundamentar o julgamento da falta

ética do empregado ou prestador de serviços contratado, alegando a falta de previsão
neste Código de Ética ou no Código de Ética do Poder Executivo do Distrito Federal,
cabendo-lhe recorrer à analogia, aos costumes e princípios éticos e morais conhecidos
em outras profissões.
22.6.1. Havendo dúvida quanto à legalidade, a Comissão de Ética competente deverá
ouvir previamente a Diretoria Jurídica da Terracap.
22.7.

Com o fito de promover a disseminação de valores, princípios, ideais e normas

relacionados à conduta ética, cabe à Comissão de Ética a orientação e o esclarecimento
de dúvidas dos empregados, e à Corregedoria a responsabilidade pelo aperfeiçoamento
deste Código.

22.8.
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Deverá ser realizado treinamento periódico, no mínimo anual, sobre este Código

de Conduta e de Integridade, para os empregados em exercício na empresa.
22.9.

O dirigente máximo de cada órgão ou entidade autorizará, se houver

necessidade, a dedicação exclusiva dos servidores designados para integrar a Comissão
de Ética.
22.9.1. Os trabalhos da Comissão de Ética são considerados relevantes e têm prioridade
sobre as atribuições próprias dos cargos dos seus membros, quando estes não atuarem
com exclusividade na Comissão.
22.10. O presente código entra em vigor imediatamente após sua aprovação pela
Diretoria Colegiada da Terracap.
22.11. A partir da aprovação deste Código pela Diretoria Colegiada da Terracap, fica
revogada a Norma nº 1.6.3-A.

