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RESUMO 

Um estudo sobre a ética como reflexão sobre moral e moralidade reguladoras 

do desenvolvimento histórico-cultural social. Análise das contribuições do Código de 

Ética para as atividades do Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização (TAF) da 

Receita Estadual do Maranhão. Utilizou-se da pesquisa bibliográfica e documental 

para identificar conceitos de ética, justiça e Administração Pública. Trata-se de 

pesquisa exploratória, com abordagem qualitativa e estudo de caso. Informações 

coletadas através de entrevistas semi-estruturadas com os servidores do Grupo 

TAF. A análise dos dados foi à luz da dialética hermenêutica. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Ética – Moral – Moralidade – Código de Ética. 
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ABSTRACT 

This paper focuses the importance of ethics as a reflection on moral and 

morality, as the main regulator of social and historic-cultural development. It’s an 

analysis of contributions to the Code of Ethics for the activities of Taxation Group, 

Collection and Inspection-TCI of Maranhão state income. It was necessary 

bibliografic and documental survey for identifying concepts of ethics, justice, and 

Public Administration. It’s about exploring survey focusing quality approach and a 

case study. It’s based on collected information through half-structured interviews with 

civil servants of TCI Group. Data analysis was taken under the light of hermeneutic 

dialetics. 

 

 

 

 

Key-words: Ethics – Moral – Morality – And Code of Ethics. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização (TAF) faz parte da 

administração pública e, no exercício de sua atividade, é mister que os servidores 

deste grupo pautem suas condutas dentro dos princípios éticos, exatamente para 

prevenir comportamentos que entrem em colisão com os princípios da legalidade, 

probidade e impessoalidade, norteadores da responsabilidade social exigida da 

categoria. 

Assim, o código de ética para esses agentes arrecadadores e fiscalizadores 

da receita pública se faz imprescindível, como poderá ser observado no decorrer 

deste estudo, principalmente para que a sociedade sinta-se segura, quanto ao 

destino dos tributos arrecadados por esse grupo. 

Ademais, um código de ética não tem que ser considerado como um 

instrumento de coação para uma atividade profissional, ao contrário, ao definir 

direitos e deveres, o mesmo regulamenta a conduta de profissionais, tornando-se 

imperativo que o comportamento desses indivíduos seja regulado dentro de 

princípios éticos. 

O art. 37 da Constituição Federal de 1988, já prestigia o princípio da 

moralidade administrativa, atribuindo-lhes foros jurídicos e, por via de conseqüência, 

determinando sua imprescindível observância na prática de qualquer ato pela 

administração pública. 

Isto implica dizer que a lei maior, em seu texto, recomenda a obediência aos 

cânones da lealdade e da boa fé. A administração pública, através de seus 

servidores deverá proceder em relação aos administrados sempre com sinceridade e 

lhaneza, sendo-lhe interdito qualquer comportamento austucioso, ou seja, já dispõe 

sobre a conveniência  de um código de ética para a administração pública. 

A recente preocupação com a ética está associada ao reconhecimento dos 

efeitos negativos, que a corrupção vem acarretando sobre a esfera econômica, não 

se excetuando, nesse contexto, o próprio poder público. Tal questão leva a refletir 
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sobre os efeitos dessa moléstia e os motivos que contribuem para sua existência, 

levando ao seguinte questionamento: será que vale a pena tais benefícios, quando o 

que  está em jogo é a demissão do emprego, a privação dos rendimentos ou mesmo 

a possibilidade de ser desmoralizado publicamente? A desmoralização é a pior das 

punições, embora não tenha caráter objetivo para aquele que internalize em si 

próprio, pelo menos, um resquício de moral e ética. 

Assim, percebe-se que a prevenção dessas práticas imorais carece de 

controle interno para que sejam inibidas, haja vista que a probidade não é apenas 

uma questão de consciência moral do indivíduo, mas o resultado da instituição de 

regras de condutas e sanções que cerceiem essas práticas, como frisa Srour (1998) 

em sua obra Poder, Cultura e, Ética nas Organizações. 

Nesse contexto, embora a ética tenha que integrar o próprio cerne de 

qualquer ato estatal como elemento indispensável à sua validade e eficácia, torna-se 

quase impossível evitar práticas antiéticas não condizentes com as atividades 

desenvolvidas pelos servidores da Gerência da Receita Estadual, tendo em vista o 

caráter subjetivo da moralidade, tornando-se indispensável a adoção de uma norma 

objetiva como é o caso de um código de ética. 

Convém destacar a função principal do Estado, que é promover o bem-estar 

social dos indivíduos e, para realização deste objetivo, precisa de recursos, onde a 

arrecadação de tributos é receita preponderante. Assim, os agentes arrecadadores e 

fiscalizadores são os integrantes do grupo TAF. Daí a importância desses servidores 

terem um código de ética que discipline sua conduta para que sejam evitadas a 

desídia e a exação exacerbadas.  

Diante dessas considerações, foi que surgiu o interesse em elaborar um 

estudo sobre o código de ética instituído para balizar a atividade exercida pelos 

servidores da GERE. E, por fim, analisar as contribuições do código de ética para as 

atividades do grupo TAF, objetivo maior deste trabalho. 

A importância e necessidade do estudo constam nesta introdução. O segundo 

e terceiro capítulos contêm revisão da literatura que fundamenta este estudo, 
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aprofundando-se sobre o tema da ética e sua aplicabilidade na administração 

pública. No quarto capítulo, abordam-se os procedimentos metodológicos para a 

elaboração da pesquisa. A análise dos dados coletados é exposta no quinto 

capítulo, onde se relacionam os fatos apresentados ao referencial teórico. As 

considerações finais estão contidas no sexto capítulo. 

2 CONSIDERAÇÕES CONCEITUAIS 

A primeira idéia, que advém da palavra ética é a de uma variedade de normas 

de conduta, praticadas no exercício dos mais diversos campos da atividade humana, 

direcionando e regulando o comportamento do indivíduo em relação ao semelhante. 

A ética deve fundar-se no bem comum, no respeito aos direitos do cidadão e 

na busca de uma vida digna para todos. É da natureza humana desejar a felicidade 

e não querer sofrer. Esse desejo é um direito, em que se observa que ser ético é 

não prejudicar a experiência ou expectativa de felicidade de outras pessoas. 

Ser ético é agir corretamente, é praticar o bem, é fazer pelos outros tudo que 

está ao seu alcance. Agir corretamente, hoje, não é só uma questão de consciência, 

é requisito de sobrevivência para as organizações públicas e privadas; é 

fundamental para quem quer ter uma carreira respeitada e sólida. Ser ético é 

portanto, agir de acordo com os valores morais de uma determinada sociedade. 

Essas regras morais são resultado da própria cultura de uma comunidade. Afinal, ser 

ético nada mais é do que agir direito, proceder bem, sem prejudicar o outro. 

Segundo Boff (1999, p.8):  

O ser humano separa uma parte do mundo para, moldando-a ao seu jeito, 
construir um abrigo protetor e permanente. A ética, como morada humana, 
não é algo pronto e construída de uma só vez. O ser humano está sempre 
tornando habitável a casa que construiu para si. Ético significa, portanto, 
tudo aquilo que ajuda a tornar melhor o ambiente para que seja uma 
moradia saudável: materialmente sustentável, psicologicamente integrada e 
espiritualmente fecunda. 
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2.1 Ética e éticas 

Etimologicamente ética é uma palavra que vem do grego ethos e significa 

“modo de ser” ou “caráter”. No campo da filosofia é a reflexão crítica sobre a Moral. 

A palavra moral vem do latim mos ou mores, “costume” ou “costumes”, no sentido de 

conjunto de regras adquiridas por hábito. No campo da filosofia, a moral constitui um 

conjunto de princípios, crenças e regras que orientam o comportamento dos 

indivíduos nas diversas sociedades, tem natureza mais subjetiva. 

A Ética não tem caráter normativo; é uma reflexão crítica sobre a moral e 

analisa os valores e princípios que norteiam as ações. Os valores são princípios ou 

regras estabelecidas para orientar o comportamento humano de determinada 

sociedade e se manifestam na forma de direitos, obrigações e deveres. 

Valls (2001, p.7) assevera que: 

Ela é entendida como um estudo ou uma reflexão, científica ou filosófica, e 
eventualmente até teológica, sobre os costumes e sobre as ações humanas. 
Mas também chamamos de ética a própria vida, conforme os costumes 
considerados corretos.  

A ética não é puramente teoria, é um conjunto de princípios e disposições 

voltados para a ação, historicamente produzidos, cujo objetivo é avaliar as ações 

humanas. A ética existe como uma referência para os seres humanos em sociedade, 

de modo tal que a sociedade possa se tornar cada vez mais humana. Porém, é 

necessário ressaltar que a ética não garante o progresso moral da humanidade. 

No sentido amplo, a Ética encara a virtude como prática do bem e esta como 

promotora da felicidade dos seres, quer individualmente, quer coletivamente, mas 

também avalia os desempenhos humanos em relação as normas comportamentais 

pertinentes. Analisa a vontade e o desempenho virtuoso do ser em face de suas 

intenções e atuações, quer relativo à própria pessoa, quer em face da comunidade. 

Platão (427-347 a.C), filósofo grego, em seus Diálogos, toma como referência 

a idéia de que todos os homens buscam a felicidade no centro das preocupações 
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éticas. Os homens deveriam procurar, então, durante esta vida, a contemplação das 

idéias e, principalmente da idéia mais importante, a idéia do Bem. O que caracteriza 

a ética platônica é a idéia do Sumo Bem, equivalência de contemplação filosófica e 

virtude, e desta virtude como ordem e harmonia universal. 

No campo da reflexão sobre o agir humano, destacam-se três grandes 

tradições filosóficas. A primeira reporta-se geralmente aos escritos de Aristóteles, o 

grande mestre grego que viveu há 2.300 anos a.C. e que situou a sua “ciência das 

virtudes” entre a Física e a Política. A rigor, as ciências filosóficas da práxis deveriam 

ser três: Ética, centrada no agir individual, Economia, que deveria estar voltada para 

a práxis doméstica ou familiar, e Política, idealizando as relações humanas dentro do 

universo da cidade/Estado e das cidades entre si. 

O que caracteriza a ética aristotélica é que ela estuda o agir a partir de uma 

concepção do homem como sendo: um animal político, que tem linguagem e muitas 

vezes age logicamente (ou deveria fazê-lo) e que precisa desenvolver-se dentro de 

uma sociedade concreta, num período de tempo, dentro de formas concretas de 

governo de uma cidade, se quiser ser feliz. 

O ideal de Aristóteles (384-322 a.C) é o do homem virtuoso, significando a 

virtude uma força, um vigor, uma excelência relacionada aos valores práticos e 

intelectuais da existência. O mais virtuoso seria o mais capaz de realizar-se como 

homem, atingindo assim a felicidade (eudaimonía), meta procurada por todos. Esta 

felicidade supõe um certo equilíbrio de bens, pois o homem, ser complexo, não 

busca simplesmente um único bem. Precisa de ar para respirar, de comida e de 

bebida, de saúde para sentir-se bem; de algum dinheiro, de alguns amigos, de 

algum reconhecimento público e respeito por parte da sociedade ou do Estado, e 

precisa até ter algum tempo para poder dedicar-se às reflexões filosóficas, 

metafísicas, bem como precisa assistir a algumas representações teatrais, para, 

participando das tragédias, crescer moralmente.  

Aristóteles (384-322 a.C) valoriza a vontade humana, a deliberação e o 

esforço em busca de bons hábitos. O homem precisa converter suas melhores 

disposições naturais em hábitos, de acordo com a razão: virtudes intelectuais. Na 
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obra Ética a Nicômaco, Aristóteles citado por Valls (2001, p.33) define virtude como 

“um hábito adquirido, voluntário, deliberado, que consiste no justo meio em relação a 

nós, tal como o determinaria o bom juízo de um varão prudente e sensato, julgando 

conforme a reta razão e a experiência”. 

Ainda sobre a virtude Aristóteles na obra Política (VALLS, 2001, p.119) admite 

que "para o homem não existe ventura maior do que a virtude e a razão, e que, 

igualmente por isso, ele deve  regular o seu procedimento". Situou tal pensamento 

no sentido de que a prática do bem, é a felicidade e que ela deve ser praticada como 

ideal e como ato consciente. 

Tenzin, o décimo quarto Dalai Lama, em “Uma Ética para o Novo Milênio”  

(2000, p.39) afirma: 

Não temos meios de distinguir entre o certo e errado se não levamos em 
conta os sentimentos dos outros. Por esta razão, é difícil sustentar a noção 
de verdade absoluta fora do contexto da religião. A conduta ética não é algo 
com que nos comprometemos por ser apenas, de certa forma, algo correto. 
Além disso, se de fato o desejo de ser feliz e evitar o sofrimento é uma 
disposição natural, comum a todos, segue-se que todo indivíduo tem o 
direito de perseguir esse objetivo. Conseqüentemente, penso que uma das 
coisas que determinam se uma ação está ou não de acordo com a ética é 
seu efeito sobre a experiência ou expectativa de felicidade dos outros. Uma 
ação que prejudica ou violenta essa experiência ou expectativa de felicidade 
é potencialmente uma ação antiética. 

Daí, infere-se que não há verdade absoluta e que o que vai determinar o certo 

e o errado não é uma regra, mas o resultado das ações naquilo que vai propiciar aos 

outros, pois ao se praticar uma ação antiética, impossibilita-se a outrem o alcance da 

felicidade, que é o anseio de todo indivíduo. 

Do seu entendimento, aduz-se que as atitudes éticas postas em prática é que 

viabilizam a concretização de uma expectativa de felicidade dos outros, ou seja, a 

responsabilidade também é de todos. 

Tenzin (2000) diz que é necessário uma revolução. No entanto, não se trata 

de uma revolução política, ou econômica ou mesmo tecnológica. O que propõe é 

uma revolução espiritual. E pergunta: "ao pregar uma revolução espiritual estaria 

defendendo uma solução religiosas para todos?" Não. Chegou então, à conclusão 
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de que não importa muito se uma pessoa tem ou não uma crença religiosa, muito 

mais importante é que seja uma boa pessoa, ainda que reconheça que a religião, 

como dito anteriormente possa ajudar a estabelecer princípios éticos básicos – o que 

vem determinar o conceito do que seja de fato uma boa pessoa. 

2.2 Ética e moral 

A moral, como um conjunto de princípios, crenças e regras que norteiam o 

comportamento humano é o campo em que dominam os valores relacionados ao 

bem e ao mal. Porém, são próprios de cada contexto social e cultural. Nem sempre, 

os princípios morais de um povo são iguais aos de outros povos, tudo depende do 

que é considerado bem ou mal e do quanto é importante em cada cultura. A ciência 

jurídica nunca deixou de reconhecer que para compreender o comportamento 

humano e social tem-se que levar em consideração a ética, as noções de que as 

pessoas têm do bem e do mal, do certo e do errado, da moralidade e da não-

moralidade.  

A ética de forma diversa fundamenta-se nos valores da conduta humana, 

suas ações, convergindo, assim, com a moral, divergindo, porém, quanto ao foco 

desta. Dessa forma, a ética, na concepção de Lopes (1993, p.14) representa “uma 

abordagem sobre as constantes morais, aquele conjunto de valores, costumes mais 

ou menos permanentes no tempo e uniforme no espaço”. 

Conforme alguns estudiosos, Ética e Moral são freqüentemente confundidas. 

No entanto, a ética tem a função de explicar, esclarecer ou investigar uma 

determinada realidade. Busca o fundamento das normas morais e elabora os 

conceitos correspondentes. A moral é a regulação de valores e comportamentos 

considerados legítimos na sociedade, para um povo, religião, tradição cultural etc. 

Há morais específicas em grupos sociais mais restritos como, por exemplo, em: 

instituições, organizações, partidos políticos, associações. Há, portanto, diversas 

morais. Isto significa dizer que uma moral é um fenômeno social particular, que não 

tem compromisso com a universalidade, isto é, com o que é válido e de direito para 

todos os homens, conforme ratifica Anatole France citado por Lopes (1993, p.13): 
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Cada época tem sua moral dominante, que não resulta nem da religião nem 
da filosofia, mas do hábito, única força capaz de reunir os homens num 
mesmo sentimento, pois tudo que é sujeito ao raciocínio os divide; e a 
humanidade só subsiste com a condição de não refletir sobre aquilo que é 
essencial para sua existência. A moral sempre reservou um significado 
oculto e deliberadamente omitido no desenvolvimento da sociedade. Não há 
um conceito unívoco, a moral é a ciência dos costumes, e com eles muda. 
Ela difere de país em país e em nenhum lugar permanece a mesma no 
espaço de dez anos. 

E ainda segundo Matias e Campelo (2002, p.345):  

A moral refere-se aos hábitos, aos costumes e ao conjunto de valores de 
uma sociedade. É o conjunto de valores de uma sociedade. Alguns atos 
classificados como sendo imorais para determinado país podem ser 
considerados absolutamente normais para outros. Normalmente, estes atos 
são considerados morais sendo fundamentados em valores étnicos e 
religiosos. Assim, a moral não pode ser considerada universal tendo em 
vista o peso subjetivo que carrega. 

É de tamanha importância a existência do mundo moral, que se torna 

impossível imaginar um povo sem qualquer conjunto de regras. O antropólogo 

francês Levi-Strauss, analisando  os povos primitivos, mostra como a passagem do 

reino animal ao reino humano, ou seja, a passagem da natureza à cultura, é 

produzida pela instauração da lei, por meio da proibição do incesto. Com isso se 

estabelecem as relações de parentesco e as de aliança,  sobre as quais se constrói 

o mundo humano, que é simbólico. 

A moral, ao mesmo tempo que é o conjunto de regras  que determina como 

deve ser o comportamento dos indivíduos de um grupo, é também a livre e 

consciente aceitação das normas. Conforme Aranha e Martins (1994, p.305-306) 

significa afirmar que: 

Ato só é propriamente moral se passar pelo crivo da aceitação pessoal da 
norma. A exterioridade da moral contrapõe-se à necessidade da 
interioridade, da adesão mais íntima. O homem, ao mesmo tempo que é 
herdeiro é criador de cultura, e só terá uma vida autêntica se, diante da 
moral constituída, for capaz de propor uma moral constituinte, isto é, a que 
se faz dolorosamente e por meio das experiências vividas. Percebe-se, 
então, que o ato moral é constituído de dois aspectos; o normativo e o 
fatual. O normativo são as normas ou regras de ação e os imperativos que 
enunciam o "dever ser". Os fatuais são os atos humanos enquanto se 
realizam efetivamente.  

A moralidade administrativa e a ética na administração não representam 

senão uma das faces da moralidade pública, que se sujeita ao controle social e este 
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pode até estar baseado num sistema mais ou menos rígido, a depender do grau de 

desenvolvimento da moral social, conforme assevera Vasconcelos (1993, p.104) 

”moralidade é encontrada nos julgamentos que as pessoas fazem sobre a conduta e 

não na própria conduta". Daí, o exemplo clássico da moral da mulher de César, que 

não basta ser honesta, é preciso parecer honesta. 

2.3 Ética e justiça 

A Constituição Federal de 1988, privilegia o exercício dos direitos sociais e 

individuais e, como decorrência desta importância, a segurança do cidadão, seu 

bem-estar, igualdade de direitos e oportunidade. 

Considerando que grande parte do povo brasileiro e provavelmente, metade 

da população do mundo carece de recursos para suprir suas necessidades básicas 

de alimento, abrigo, cuidados médicos e educação, questiona-se: onde está a justiça 

no Brasil e no mundo? E os objetivos fundamentais que regem o art. 3º da Carta 

Magna estão sendo cumpridos? Vive-se realmente em uma sociedade livre, justa e 

solidária? A Declaração dos Direitos Humanos pela ONU é apenas teoria? 

A ética não basta como teoria, nem como princípios acordados pelas nações, 

nem basta que as Constituições dos países reproduzam esses princípios. Atestado o 

problema é preciso ação, atitude prática dos governantes, é imperativo que se 

encontre a solução.  

Para uma participação política efetiva, os cidadãos devem se organizar na 

defesa de interesses comuns, adquirindo vez e voz. Já existem sinais que apontam 

para a construção de um ser humano e de uma sociedade capazes de responder 

aos desafios dos tempos atuais. 

Relativamente aos princípios da ética e da justiça é preciso que cada cidadão 

e cidadã e, principalmente os aplicadores da lei, incorporem esses princípios como 

uma atitude prática do dia-a-dia, de modo a espelhar por eles sua conduta. Isso traz 

uma conseqüência inevitável: o exercício pleno da cidadania. 
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Então, é de suma importância que esses valores sejam assimilados por todos. 

Contudo, torna-se mais importante ainda, que os aplicadores da lei indistintamente 

dê exemplo prático, a fim de democratizar a justiça, corrigir eventuais falhas e seus 

vícios, como sabiamente discorre sobre a questão, Lopes (apud HERKENHOFF, 

2001, p.8):  

A tábua de valores de uma comunidade, de um povo, não está apenas na 
lei. A lei como instrumento de limitação do poder é, sem dúvida, um avanço 
da cultura humana. É justamente a limitação do poder pela lei que 
caracteriza o Estado de direito, mas a tábua de valores de uma 
comunidade, de um povo, não está apenas na lei. Está sobretudo, no estofo 
moral dos aplicadores da lei. Não há arquitetura política, sistema de freios 
do poder, concepção de instâncias superpostas a permitir a utilização de 
recursos contra despachos e sentenças; não há em fim, engenharia 
processual e judiciária que assegure ao povo tranqüilidade e justiça se os 
juízes forem corruptos, preguiçosos, egoístas, estreitos, sem abertura para 
o social, ciosos apenas de seus privilégios e de suas vaidades. 

Constata-se a veracidade dessas palavras onde o sistema político-

econômico-jurídico que, em si produz desigualdades, injustiças, exclusões sociais. É 

um sistema eticamente perverso, ainda que seja legalmente (moralmente) 

constituído. Porém, é acalentador o fato de que a existência dessas injustiças leva o 

indivíduo ao seu enfrentamento, agindo de forma ética e desse modo, contribuindo 

para suplantá-la. 

É acalentador também saber, que existe um considerável contingente de 

empresários que abraçaram a lei de um bom escoteiro, cujos fundamentos são: ser 

confiável, ser leal, ser prestativo, ser amigo, ser cortês, ser bom, ser obediente, ser 

alegre, ser econômico, ser bravo, ser limpo e ser respeitador, são princípios estes, 

que quando seguidos produzem bons resultados, como tem proporcionado as 

empresas que os adotaram através de seus líderes, contribuindo, assim, para que se 

faça a justiça social como ratifica Pennington e Bockmon (1995, p.100): 

As duas características mais importantes de qualquer líder são 
confiabilidade e espírito de justiça. A qualidade do líder influencia a 
qualidade do produto [...] todo empregado é a imagem da empresa e ele 
depende de a administração dar o exemplo. Como líder, você precisa servir 
como modelo para imitação aos que lhe estão acima e abaixo no 
organograma da empresa. 
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Dando continuidade ao assunto, Pennington e Bockmon (1995, p.146) em 

suas falas sobre a retidão moral em um mundo de mutação asseveram: 

O mundo mudou desde que foi formulado o juramento do escoteiro. É 
menor o número de rios a explorar e terra a desbravar, mas hoje como 
ontem, continuamos a necessitar de líderes que sejam fisicamente fortes, 
mentalmente alertas e moralmente retos. Na verdade, precisamos mais 
deles hoje, do que nunca. Nosso mundo é mais complexo, a despeito de 
todos os progressos tecnológicos que o tornaram mais conveniente. A 
mudança é a ordem do dia. Sucesso e sobrevivência de sermos capazes de 
enfrentar o desafio. 

A certeza de que os seres humanos são capazes de concordar minimamente 

entre si sobre princípios como justiça, igualdade de direitos, dignidade da pessoa 

humana, cidadania plena, solidariedade etc., cria chances para que esses princípios 

possam vir a ser postos em prática, ainda que não garanta o seu cumprimento. 

3 ÉTICA NA ADMINISTRAÇÃO 

A sociedade contemporânea está resgatando comportamentos que 

possibilitam o cultivo de relações éticas. São freqüentes as queixas sobre a falta de 

ética na indústria, nos meios esportivos, culturais, religiosos e políticos com 

destaque para este último, motivo constante de reclamação por parte da sociedade 

pela falta de ética dos detentores do poder político. 

A mentira na política tem sido, ao longo do tempo, justificada e defendida por 

teóricos como Platão, Maquiavel, Benjamin Constant e odiada e combatida por 

Aristóteles, Kant, Santo Agostinho e Max Weber, dentre outros. Gerando um rico 

debate entre o princípio ético da verdade e a conseqüente condenação da mentira, 

estando no meio deste conflito os governados, sendo estes os mais prejudicados em 

meio a toda essa problemática que traz em seu bojo uma mescla do clássico e do 

contemporâneo, conforme se verifica na fala de Lafer (1992, p.226): 

O dever da veracidade exigida dos governados, em contraste com o direito 
do governante de mentir em determinadas circunstâncias, desde que em 
benefício da comunidade – um benefício a ser obtido pela aplicação do 
medicamento da mentira, que só o governante, com base no seu 
conhecimento, pode avaliar. Este “direito” do governante coloca, no entanto, 
um problema ético.  
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Tanto na administração pública quanto na privada, a ética não deve ser 

encarada de forma isolada, seu caráter é universal e imprescindível na condução 

dos negócios públicos e privados, sendo válida tanto para os administradores quanto 

para os administrados, tendo ambos o direito à verdade e à transparência. 

No momento atual é muito questionada a quebra dos valores morais, o que 

para muitos é uma “crise”, uma vez que os comportamentos tanto individual quanto 

político dos indivíduos, manifestam-se de forma desorientada no que tange ao 

cumprimento de normas e regras de conduta, conforme observa-se em relato 

produzido no texto Público, Privado, Despotismo de Chauí (1992, p.345-346):  

Na filosofia contemporânea, a “crise” transparece na existência simultânea 
de três linhas principais de pensamento sobre a ética, resumidas por Agnes 
Heller: a niilista (baseada no relativismo historicista e na etnografia) que 
nega a existência de valores morais dotados de racionalidade e de 
universalidade; a universalidade – racionalista (de origem iluminista), que 
afirma a existência de uma normatividade moral com valor universal porque 
fundada na razão; e a pragmática, que considera que a democracia liberal 
tem sido capaz de manter com suficiente sucesso os princípios morais da 
liberdade e da justiça no que tange às grandes decisões sobre a vida 
coletiva. “Em nosso cotidiano, somos bombardeados pelos três pontos de 
vista, ainda que se excluam reciprocamente, e sua presença simultânea 
constitui o sintoma de que chamamos de “crise" dos valores morais.  

Observa-se, que a ética contemporânea é pautada pelo interesse, isto é, 

exclui-se o que não tem utilidade, sustentando-se em valores morais as paixões, que 

funcionam como atrativos para os novos interesses econômicos, sociais e políticos. 

Outro caminho referido por Chauí ao se reportar à idéia de Kant, é aquele que 

“trata de separar o reino empírico das necessidades e dos interesses e o reino 

transcendental da liberdade e da finalidade” (CHAUÍ, 1992, p.351). 

E o que seria esse reino empírico? Seria aquele que segue causalidades 

particulares, contrapondo-se ao reino transcendental que põe a ética no plano 

universal, sendo esta originada da razão e não da hipótese, ou seja, quando a ética 

incorpora-se ao plano transcendental a humanidade é fim e nunca meio, o homem 

não é visto como uma coisa. Uma ação pode ser realizada por todos os homens e 

por qualquer homem, na administração pública se houver uma conduta norteada 

pela ética a materialidade particularista dos interesses e das paixões será excluída, 
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posto que os valores éticos seriam seus substitutos. Para Chauí, a adoção desses 

valores na atualidade, seriam incompatíveis. Nesse sentido, ela comenta (1992, 

p.351-352): 

O empírico segue causalidades particulares e somente o transcendental põe 
a universalidade ética como conjunto de máximas derivadas de um 
imperativo categórico da razão e não hipotético (“age tendo a humanidade 
como fim e jamais como meio” - não tratar os sujeitos como coisas - e “age 
como se a máxima de tua ação pudesse ser realizada por todos os homens 
e por qualquer homem” - a universalidade da razão garante a universalidade 
do sentido da ação). A materialidade particularista dos interesses e das 
paixões seria, assim, substituída pela formalidade absoluta dos valores 
éticos. [...] A moral do imperativo ético garante a liberdade e a 
responsabilidade ética como valores universais, mas pagando o preço de 
não corresponder às exigências cotidianas da prática. Relativismo e 
universalidade legam para nós uma dupla moralidade: aquela que afirma 
que os fins justificam os meios e aquela que exige a adequação racional ou 
a proporção entre meios e fins. 

Existe, como se sabe, descompassos cuja solução poderia estar no seu 

sentido prático, no direito à informação dos governantes, exigindo, assim, que os 

mesmos sejam expostos à luz pública para o efeito específico das avaliações dos 

governados, caracterizando o exercício pleno da cidadania. 

Outra temática muito discutida na sociedade contemporânea, diz respeito à 

ética empresarial, pois formou-se uma consciência entre os administradores ao se 

convencerem de que, para seu negócio sobreviver, terão de agir com muito mais 

atenção em relação à ética, tornando-se mesmo  uma qualidade fundamental para 

quem se preocupa em ter uma carreira longa e bem sucedida. Neste sentido, 

Jacomino (2000, p. 29) em artigo publicado na Revista Você, corrobora: 

Hoje mais do que nunca a atitude dos profissionais em relação às questões 
éticas pode ser a diferença entre o seu sucesso e o seu fracasso. Basta um 
deslize, uma escorregadela, e pronto. A imagem do profissional ganha, no 
mercado, a mancha vermelha da desconfiança. Há, claro, deslizes que 
entram na categoria de crimes [...] atuar eticamente, entretanto, vai muito 
além de não roubar ou não fraudar a empresa. A ética nos negócios inclui 
desde o respeito com que os clientes são tratados ao estilo de gestão do 
líder da equipe. 

Bons negócios dependem essencialmente do desenvolvimento e manutenção 

de relações de longo prazo e falhas éticas levam as empresas a perderem clientes e 

fornecedores importantes, dificultando o estabelecimento de parcerias, cada vez 
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mais comum. Reputação de empresas e organizações é um fator primário nas 

relações comerciais, quer se refiram à publicidade, ao desenvolvimento de produtos 

ou à questões ligadas aos recursos humanos. A ética profissional sinaliza o caráter 

qualitativo do serviço que uma organização ou empresa oferece à sociedade. A 

ênfase dada à gestão de pessoas, na realidade vem consolidar este paradigma que 

se fortalece com as novas exigências do mercado de trabalho atual. 

Nas economias nacionais e globais, as práticas empresariais dos 

administradores afetam a imagem da empresa para qual trabalham, ou seja, se a 

empresa quiser competir com sucesso nos mercados nacional e mundial, será 

importante manter uma sólida reputação de comportamento ético. As relações se 

dão num contexto de caráter valorativo, formativo onde o princípio das relações 

sociais favorece a obtenção de bons desempenhos e resultados. 

Percebe-se, claramente, a necessidade de uma moderna gestão empresarial 

em criar relacionamentos mais éticos no mundo dos negócios para poder sobreviver 

e, obviamente, obter vantagens competitivas. Por isso, as organizações necessitam 

investir continuamente no desenvolvimento de seus funcionários por meio da 

educação continuada em serviço. A maior parte das organizações 

independentemente do porte, pode desenvolver mecanismos para contribuir para a 

satisfação dos funcionários. 

Desta forma, observa-se que as organizações  buscam  uma consciência 

ética e de respeito aos seus clientes e parceiros, pois elas sabem que uma empresa 

somente é considerada ética, se cumprir com todos os compromissos éticos que 

tiver, se adotar uma postura ética como estratégia de negócios, ou seja, agir de 

forma honesta com todos aqueles que têm algum tipo de relacionamento com ela. 

Estão envolvidos nesse grupo, os clientes, os fornecedores, os sócios, os 

funcionários, o governo e a sociedade como um todo. Seus valores, rumos e 

expectativas devem levar em conta todo esse universo de relacionamentos e, seu 

desempenho também, deve ser avaliado quanto ao seu esforço no cumprimento de 

suas responsabilidades públicas e em sua atuação como boa cidadã. 
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3.1 Ética nas organizações públicas 

A ética, quando examinada sob a ótica das atividades da Administração 

Pública, deve ser olhada com prioridade, pode ser compreendida como o conjunto 

de problemas resultantes da responsabilidade moral dos funcionários públicos 

durante o exercício de suas funções, como salienta Moreira (1960 p.71): 

Os amplos poderes de intervenção do Estado moderno na ordem 
econômica, em matéria de tarifas, impostos, crédito, câmbio, importação, 
exportação, controle de produção e de qualidade, etc., que lhe foram 
outorgados para o fim de proteger a economia do consumidor, requerem, 
para sua fiel execução, a mesma rigorosa obediência a normas éticas de 
conduta, por parte de todos os servidores públicos incumbidos de formular 
ou executar a política econômica do governo. Toda vez que a ética 
funcional é violada, a ação do Estado se afasta dos seus objetivos, 
passando a servir a indivíduos, empresas ou grupos econômicos, em 
detrimento da economia coletiva.  

Ética na Administração Pública trata da soma de deveres que estabelece a 

norma de conduta do funcionário público no desempenho de suas funções e em 

relações aos particulares e todas as pessoas envolvidas. É, pois, o conjunto de 

normas de cunho ético, que estabelece a pauta das ações dos servidores públicos 

em todo e qualquer terreno, onde quer que venha a exercer suas funções. 

Via de regra, a ética é fundada no complexo de normas estabelecidas pelos 

usos e costumes. Entretanto, com exceção à regra, pode ser instituída mediante lei. 

No ordenamento jurídico brasileiro existem uma série de normas legais que visam 

estabelecer a relação entre os administradores e administrados, bem como a relação 

dos servidores com a própria Administração Pública. A seguir, destacam-se algumas 

dessas normas: 

- Constituição Federal: Título II – Capítulo I – Dos Direitos e Deveres 

Individuais e Coletivos e Capítulo VIII – Da Administração Pública; 

- Código Penal Brasileiro: Título II – Do crime; Título III – Da Imputabilidade 

Penal; Título V, Capítulo VI – Dos Efeitos da Condenação; Título XI – Dos 

Crimes contra a Administração Pública; 
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- Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que institui o Regime Jurídico dos 

Servidores Públicos Civis da União, sobretudo na parte referente ao Título I 

– Das Disposições Preliminares; Título II, Capítulo I, Seção IV – Da Posse e 

Exercício; Título V – Do Processo Administrativo Disciplinar; 

- Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, que trata dos crimes contra a 

ordem tributária praticados por funcionários públicos; 

- Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992, que dispõe sobre a improbidade 

administrativa; 

- Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo 

Federal, aprovado pelo Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994; 

- Portaria SRF nº 782, de 20 de junho de 1997, que se refere a 

responsabilidade pelo acesso imotivado do servidor aos sistemas 

informatizados da Secretaria da Receita Federal (arts. 23 a 30). 

Todos esses dispositivos legais visam estabelecer as regras que limitam a 

ação da Administração Pública e dos seus respectivos funcionários no trato com a 

coisa pública, bem como o comportamento ético dos órgãos e servidores públicos. É 

salutar perceber, por parte dos agentes públicos, a internalização desses valores 

legais e ainda, a preocupação crescente do Estado, com a melhoria dos resultados 

das ações públicas, buscando-se por meio de processos de mudança 

organizacional, o estabelecimento de parcerias e de novas práticas de gestão e a 

ampliação dos níveis de eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos. 

3.2 Ética profissional 

A ética profissional age como cercas protetoras do indivíduo: protegendo-o e 

livrando-o de deslizes éticos, mantendo-o, assim, íntegro e virtuoso na linguagem 

socrática. É de suma importância nas fases da formação profissional do indivíduo, o 

uso da reflexão, uma vez que feita opção por determinada área, o conjunto de 

deveres inerentes a essa profissão passa a ser obrigatório, bem como sua adesão e 
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comprometimento a um conjunto de regras estabelecidas como sendo as mais 

adequadas para o seu exercício. 

A ética profissional é iniciada por uma introspecção, de um “conhecer-te-á ti 

mesmo” a partir do qual o sujeito profissional se auto-analisa como conhecedor dos 

preceitos teóricos de seu ofício e depois como correto praticante de sua profissão. 

Ademais, é através do exercício profissional que o homem além de externar 

suas aptidões, este pode ser útil à sociedade e nela se destacar como modelo de 

prosperidade e integridade. 

NNão obstante, a profissão elevar o nível moral do indivíduo, por sua vez, 

também exige uma postura valorosa, que se faz acompanhar de condutas 

fundamentais dentre elas, as virtudes. 

Sá (1998, p.161), embora reconheça as virtudes básicas como 

imprescindíveis a todas as profissões, destaca aquelas que no seu entendimento 

“têm maior alcance social, quais sejam: zelo, honestidade, sigilo e competência”. 

Zelo, importantíssima virtude na execução da tarefas, o  profissional, deve 

cuidar de realizá-las com maior grau de perfeição possível, a fim de obter um 

resultado eficaz desse trabalho, cuja responsabilidade assumiu. 

A atitude zelosa inicia-se com aceitação do trabalho e deve continuar até o 

ato da entrega, independente da condição financeira do cliente. Importante se faz, 

manter a vigilância para que não ocorra descuidos em vista do tempo de repetição 

de determinada tarefa ou mesmo quando essa se faz revestida pela fama de quem a 

pratica. Convém ressaltar, que o interesse pelo trabalho, envolve participação 

pessoal e integral e por isto não pode faltar o entusiasmo pelo que se faz, conforme 

ratifica Sá (1998, p. 167): 

O interesse é uma forma de valor e é ele que sustenta o zelo, quando não 
se confina ao material, mas dimana do ideal de ser útil. A utilidade deve, 
profissionalmente, ser praticada dentro de todos os limites do possível e a 
melhor. Utilidade [...], é que satisfaz a necessidade; similarmente, em minha 
teoria conceituo como Eficácia o que através da utilização de meios se 
consegue, no sentido de anular a necessidade. 
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Honestidade, virtude magna no campo profissional - nos relacionamentos  

humanos, encontra-se a violação desta virtude em todos os níveis sociais, familiares, 

profissionais e funcionais, seja sob forma de adulteração, indução, coação, abuso de 

poder ou até mesmo, com finalidade de obter vantagens econômicas, privilégios etc. 

A honestidade é uma virtude que, analisada lato senso, tem estreita relação  

com a formação moral e ética do indivíduo, evidenciada pelo valor que lhe é 

atribuído pelo homem enquanto cidadão membro de uma sociedade. Ela lhe é 

cobrada desde os princípios religiosos – inúmeras citações lhe são atribuídas na 

própria Bíblia no capítulo de  Eclesiastes. 

Há, como se pode observar, uma relação intrínseca entre a honestidade e a 

confiança, uma vez que a primeira alicerça a segunda, em qualquer atividade 

humana, advindo conseqüentemente outras virtudes imprescindíveis para quem dela 

se utiliza, em especial, no campo profissional, porquanto uma atitude desonesta na 

maioria das vezes, acarreta conseqüências devastadoras até à própria coletividade. 

A tônica neste século, tem sido a ênfase dada à observação do 

comportamento moral ético, além, logicamente, da capacidade profissional. Um 

profissional poderá ter seu desempenho trabalhado para melhor desempenho, 

porém, se lhe falta a ética, dificilmente haverá aceitação em qualquer grupo. 

Sigilo – outro aspecto por demais importante. Deste depende a segurança de 

uma empresa e até mesmo de um país. Sua preservação fundamenta-se também, 

no respeito devido à pessoa que se repassa assuntos e documentos vedados ao 

conhecimento da coletividade. Tem-se observado inúmeros prejuízos oriundos da 

falta de sigilo, acarretando freqüentemente danos irreparáveis, em especial, no que 

tange à moralidade e a privacidade das pessoas. 

Com o fim de coibir este tipo de comportamento, foi criado em cada área da 

atividade profissional, um código de ética, visando limitar a divulgação de 

informações. Para tanto, tem sido adotada  pelas grandes empresas, a assinatura de 

contratos embasados  no direito de propriedade, cuja violação resultará em 

processos judiciais, uma vez que, os ritos (contratos) estipulam cláusulas proibitivas 
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nesse sentido. Isso significa que, ao técnico é vedado repassar informações técnicas 

científicas e de pesquisa, às empresas concorrentes. A exemplo, cita-se caso 

divulgado na imprensa, do executivo da Volkswagen, que ao desrespeitar a norma 

contratual, viveu situação inusitada, porquanto resultou, em prejuízo próprio 

tornando-se persona non grata  no mundo empresarial. 

Competência - a aplicação do conhecimento no desempenho da função, seja 

técnica ou científica, é fundamental para a prestação de serviços de qualidade. 

Agregar conhecimentos é buscar também melhoria profissional, social e nos 

demais segmentos da vida humana, desde que este alicerce seja formado de 

maneira ética, adotando uma postura de procurar a informação na ciência, na 

tecnologia, nas técnicas e práticas profissionais sem ferir o direito de outrem. 

Conhecer é saber indispensável, embora não seja facultado ao ser humano 

sua totalidade, apresentando-se portanto, situações em que deverá o profissional 

recusar-se ao desempenho de determinada tarefa, por não se achar esta no rol de 

seus conhecimentos. Trata-se da ocasião propícia ao exercício da ética, porquanto 

executar um trabalho para o qual não se está preparado, é pôr em risco a reputação 

técnica e profissional, assim como as finanças e até mesmo a integridade  física ou a 

vida de alguém. 

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O uso da metodologia é imprescindível para a execução de uma pesquisa 

científica, sobretudo, quando a temática envolve um assunto de natureza tão 

complexa como as questões éticas e relações de trabalho, ou seja, quando se 

estuda cultura organizacional. A metodologia proporciona, mediante observação 

controlada, selecionar as correntes teóricas, causa e freqüência dos fenômenos ou 

situações sociais. Por esta razão, fez-se a opção pela abordagem de pesquisa 

qualitativa, tendo como parâmetro o estudo de caso. 

Ressalta-se, que a pesquisa qualitativa não tem a pretensão de generalizar 

suas conclusões, ou seja, apresenta uma natureza diversa e flexível, conforme o 
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objeto de estudo. Segundo Dencker (1998), a pesquisa qualitativa visa preencher 

vazios no conhecimento, seu caráter é descritivo e/ou exploratório. 

Sobre a implantação e contribuição do código de ética do Grupo Tributação, 

Arrecadação e Fiscalização (TAF) da Receita Estadual do Maranhão, foi esse o 

procedimento adotado. 

O método de estudo de caso implica pesquisa orientada para o conhecimento 

radical do problema em foco. Por isso, os resultados alcançados não podem ser 

generalizados. Neste sentido, a utilização de métodos: exploratório e descritivo, 

nesta pesquisa se conjugam em prol dos objetivos estabelecidos. 

É interessante observar, que na pesquisa qualitativa os informantes 

demonstram suas percepções sobre a realidade estudada, o que permite ao 

pesquisador reconstruí-la conforme as teorias disponíveis ou indicar outros 

pressupostos, por isso cita-se nos resultados da pesquisa as falas dos informantes 

sobre as percepções da implantação do código de ética no grupo Tributação, 

Arrecadação e Fiscalização. 

Esta reconstrução da realidade sob a óptica dos informantes, para Costa 

(1997, p.207) “é um processo a partir de um modo de ver a realidade”. Esse autor 

cita F. H. Gonbrich ao dizer que “ouve-se falar muito em olho treinado ou em 

aprender a ver, mas essa fraseologia pode ser enganosa se esconde o fato de que o 

que podemos aprender é a discriminar, e não a ver” (COSTA, 1997, p.207). Esta 

forma de coleta de dados é típica do estudo de caso, devido à singularidade no trato 

com o objeto de estudo. 

Lüdke e André (1986) indicam como características do estudo de caso: a 

busca de descobertas, “interpretação em contexto”, retratar a realidade do modo 

complexo e profundo, variedade de fontes de informação, experiência vicária e 

permitem generalizações naturalista e linguagem própria. 

A amostragem de informantes-chave foi de natureza indicativa, a partir de 

servidores que atuam diretamente no Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização 
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(TAF) que ocupam funções administrativas. A escolha deve-se ao fato de que esses 

servidores participam direta ou indiretamente das ações arrecadatórias e 

fiscalizatórias, haja vista a atividade por eles desenvolvidas. 

Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, iniciou-se com um levantamento 

bibliográfico seguido de análise documental. Os instrumentos utilizados foram a 

observação e a entrevista semi-estruturada em razão dos objetivos da pesquisa, que 

visam analisar as contribuições do código de ética para as atividades do Grupo TAF, 

busca-se também demonstrar a efetividade da implantação do Código de Ética na 

Gerência da Receita Estadual. 

Os dados coletados foram interpretados à luz da hermenêutica-dialética, ou 

seja, procurou-se interpretar as falas à luz das teorias citadas compreendendo a 

realidade onde as relações acontecem apresentando as ambigüidades inerentes  a 

partir de um contexto histórico. 

5 CÓDIGO DE ÉTICA 

As relações de valor que existem entre o ideal moral traçado  e os diversos 

campos da conduta humana podem ser reunidas em um instrumento regulador, que 

se chama código de ética. 

Um código de ética é de tamanha relevância que a sua recomendação já vem 

insculpida no Preâmbulo da Constituição Federal de 1988, no sentido de que 

incumbe ao Estado: 

Assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a 
segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como 
valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, 
fundada na harmonia social e comprometida, na ordem internacional, com a 
solução pacífica das controvérsias, bem assim em seu artigo 1º, 
assegurando que a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania e 
a dignidade da pessoa humana. 

E ainda, como corolário dessa posição assumida pelo Poder Constituinte, 

mais adiante, ao lado dos princípios doutrinários da legalidade, da impessoalidade e 
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da publicidade, a Constituição, no artigo 37, prestigia o princípio da moralidade 

administrativa atribuindo-lhe foros jurídicos e, por via de conseqüência, 

determinando sua imprescindível observância na prática de qualquer ato pela 

Administração Pública. 

Logo, por força da própria Constituição, a ética passou a integrar o próprio 

cerne de qualquer ato estatal, como elemento indispensável à sua validade e 

eficácia. Isto implica dizer que, em respeito à Constituição de 1988, recomenda a 

obediência aos cânones da lealdade e da boa fé, a Administração Pública, através 

de seus servidores, deverá proceder, em relação aos administrados, sempre com 

sinceridade e lhaneza, sendo-lhe interdito qualquer comportamento astucioso, 

eivado de malícia ou produzido de maneira a confundir, dificultar ou minimizar o 

exercício de direitos. Ainda sobre a questão, Sá (1998, p.110) afirma: 

Para que um Código de ética seja organizado, é preciso, preliminarmente, 
que se trace a sua base filosófica. Tal base deve estribar-se nas virtudes 
exigíveis a serem respeitadas no exercício da profissão, e em geral abrange 
as relações com os costumes utentes dos serviços, os colegas, as classes e 
a nação. 

O código de ética profissional normatiza o comportamento a ser adotado pelo 

cidadão na área de cada atividade específica, impondo-lhe responsabilidades, 

direitos e prevendo sanções. Esta ultima subordina a uma legislação juridicamente 

superior. 

A propósito, deve ser lembrado que o legislador ordinário, normatizando sobre 

o assunto, através da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o 

regime jurídico dos servidores públicos, no artigo 116, inciso IX, também determina a 

obediência obrigatória ao princípio da moralidade administrativa, ao incluí-lo entre os 

deveres funcionais dos servidores públicos. Ainda, conforme o parágrafo 4º de seu 

artigo 37, que dispõe: 

Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos 
políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o 
ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo 
da ação penal cabível. 
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Nesta tônica, é imprescindível uma rigorosa atuação do Estado frente à 

corrupção, pois quando a justiça é aplicada sem protecionismo, ou seja, sem a 

cadeia de “proteção”, onde cada um procura proteger o outro, seja em troca de 

favores ou por meio de represálias futuras, estimula-se, assim, a formação de uma 

consciência social capaz de exercer transformações na sociedade, a fim de que a 

corrupção, a ineficácia, a negligência, a omissão, o egoísmo, a mentira etc., lesões 

às virtudes encontradas em quase todas organizações estatais, não venham a 

implantar-se como condutas desejáveis. 

Ademais, o exemplo deve sempre partir dos poderes, quando isto não 

acontece, perde-se a crença nos governos e, conseqüentemente, esvai-se a 

moralidade estabelecida em uma comunidade. 

5.1 Abordagens gerais 

O servidor público como ser concreto pertence a uma corporação e, como tal, 

não pode se isolar do grupo de seus iguais. Como grupo, a corporação tem também 

suas regras e normas, dispositivos que orientam ação de seus componente, 

asseguram sua atuação, protegem os seus direitos. Mas, ao mesmo tempo, define 

posições, espaços e deveres culminando com tópicos  que tratam da fiscalização da 

sua atuação não apenas funcional, como corporativo, definindo restrições e 

punições, que vão da advertência à expulsão de seus quadros. 

É indispensável educar o cidadão, respeitando, no entanto, sua 

individualidade, muito embora não haja comportamentos uniformes. Cada grupo 

social (comunidade) carrega em seus usos e costumes características diferentes, 

encontrando-se, por vezes, as consideradas bizarras. Todavia, em cada um 

observa-se o elemento comum da existência de um código de conduta seja  social, 

familiar, religioso, cultural, profissional etc. 

A formulação de um Código de Ética deve envolver todos os membros do 

grupo social atingidos por esse código, a fim de legitimá-lo como uma espécie de 

contrato de classe, tendo como base as virtudes, devendo resultar num produto tal 
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que cumpra ele também uma função educativa e exemplar de cidadania diante dos 

demais grupos sociais e de todos os cidadãos.  

O Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização (TAF) que lida com o erário, 

deve considerar a ética como um dos mais importantes princípios a serem 

internalizados pela categoria, por esta permear todos os procedimentos do servidor, 

o qual deve levar em consideração a complexidade do ato moral, pois neste reside o 

fato de que ele provoca efeitos não só na pessoa, mas naqueles que integram a 

sociedade como um todo. 

Neste sentido, afirma Aranha e Martins (1994 p.307). 

Para que um ato seja considerado moral ele deve ser livre, consciente, 
intencional, mas também é preciso que não seja um ato solitário. Dessas 
características decorre a exigência da responsabilidade. Responsável é 
aquele que responde por seus atos, isto é, o homem consciente e livre age 
e assume a autoria do seu ato, reconhecendo-o como seu e respondendo 
pelas conseqüências dele. Tal envolvimento não deve ser entendido como 
algo superficial e exterior ao homem, mas como um compromisso em que o 
ato deriva do ser total do homem, como uma ‘promessa’ pela qual ele se 
encontra vinculado à comunidade. 

Infere-se, que apesar dos condicionamentos e determinismos, a instauração 

do mundo moral exige do homem, uma reflexão sobre as limitações que lhe são 

impostas, para que ao cumprir uma norma, a decisão final tenha sido dele. 

5.2 Código de ética no Grupo TAF 

Um código de ética é um instrumento de regulamentação de conduta o qual, 

poderá ser vivenciado pelos integrantes da categoria a que pertence e partindo 

deste pressuposto é que mediante a Lei nº 7.570, de 07 de dezembro de 2000, foi 

instituído o Código de Ética e Disciplina do Servidor do Grupo  Tributação, 

Arrecadação e Fiscalização (TAF) da Gerência de Estado da Receita Estadual, ou 

seja, o código instituído é aplicável somente a uma categoria profissional da 

Gerência da Receita Estadual, o Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização 

(TAF). 
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Este Código (a Lei n. 7.570/2000) é o primeiro esforço de esboçar um acordo 

político da classe, com o objetivo de indicar os princípios e valores de conduta que 

devem orientar o exercício da função pública dos fiscais, regulando relações com os 

contribuintes, com a administração pública estadual e a sociedade. A sua existência 

legal não tira sua legitimidade como instrumento autônomo de articulação da coesão 

interna da categoria fisco, nem transfere para outrem a capacidade de coerção sobre 

a classe, exceto nos casos de transgressão da ordem instituída. 

Assim, este documento estrutura o ordenamento indispensável para a coesão 

interna e a articulação institucional com a sociedade civil e o fisco, assegurando o 

seu reconhecimento como fator fundamental para manutenção da ordem tributária, 

base para o fortalecimento da cidadania e do Estado de direito. 

Na verdade, este Código tem por objetivo indicar os princípios, valores e 

normas de conduta que devem inspirar e orientar o exercício da função pública. 

Enquanto instrumento para definir o comportamento exigível aos integrantes do 

fisco, deve ser aplicado pelos próprios pares como forma de compelir a todos a 

cumprirem suas obrigações. Daí, a importância do Conselho de Ética dos servidores 

do fisco que irá aplicar a política de orientação e aconselhamento aos servidores.  

No que concerne à punibilidade dos que transgridem o Código e as normas 

legais (Art. 37 da Constituição Federal do Brasil, art. 1º da Lei de Improbidade 

Administrativa de nº Lei 8.424, de 02 de junho de 1992 e art. 221, da Lei nº 6.107, de 

27 de julho de 1994, Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado), a aplicação 

do Código terá que ser combinada com os preceitos do Inquérito Administrativo. 

Deste modo, o Código de Ética e Disciplina do Servidor do Grupo Tributação, 

Arrecadação e Fiscalização (TAF), é um esforço para constituir uma infra-estrutura 

ética na Administração Tributária do Estado do Maranhão, buscando o seu 

comprometimento com a transparência na gestão das receitas públicas. 

Embora preveja sanções para os descumprimentos de seus dispositivos, 

estas sanções dependerão sempre da existência de uma legislação, que lhe seja  

juridicamente superior, e por ela limitado, que é a Lei nº 6.107, de 27 de julho de 

1994. Diante dessas considerações, o Código de Ética surge como instrumento para 
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tornar a Gerência da Receita Estadual  um ambiente melhor do que já é, mais 

saudável, com pessoas confiantes e seguras diante das funções que exercem, com 

plena satisfação do dever cumprido. 

Na definição de direitos, este Código de Ética cumpre a função de delimitar o 

perfil de seu grupo. Ao definir deveres abre o grupo à universalidade. Esta é a 

função principal de um código de ética. 

5.3 Contribuições do código de ética para o Grupo Tributação, Fiscalização 

e Arrecadação (TAF) 

Apresenta-se a seguir os dados da pesquisa feita na Gerência da Receita 

Estadual (GERE). Para efeito de pesquisa, a amostra utilizada foi de 20 agentes 

públicos, os quais pertencem ao Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização 

(TAF).  

A pesquisa foi desenvolvida na Gerência da Receita Estadual (GERE), junto 

aos servidores da Assessoria Técnica (ASTEC) e da Assessoria Jurídica (ASJUR), 

que elaboraram o Código de Ética, juntamente com gestores do Grupo Tributação, 

Arrecadação e Fiscalização (TAF). 

Nessa pesquisa, foi possível verificar pouquíssimas  resistências à sua 

implantação. 

Quando se questiona sobre o modo como é caracterizado o Código de Ética 

no Grupo TAF, as respostas foram similares, conforme se ilustra: 

Genericamente caracteriza a vontade de uma classe para que seus serviços 
possam ser avaliados por seus usuários. Especificamente, são regras de 
conduta que devem nortear o comportamento ético do servidor fazendário, 
tanto na sua vida funcional, como na vida privada, já que uma não se 
dissocia da outra, já que somos funcionários públicos  durante as 24 horas 
do dia. 
Uma mudança cultural na relação fisco-contribuinte, uma vez que a 
existência de uma norma de conduta constitui-se diretamente na melhoria 
da qualidade desta relação. 
Tem por objetivo indicar os primeiros valores e normas de conduta que 
devem inspirar e orientar o exercício da função pública, regulando as 
relações servidores/contribuintes com a Administração Pública e Sociedade. 
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Procedendo a análise das respostas dos entrevistados, aduz-se que o Código 

de Ética foi caracterizado pelos entrevistados como uma norma de conduta que 

regulamentará as relações fisco/contribuinte/sociedade, trazendo melhoria na 

qualidade dessa relação. 

Sobre a importância do Código de Ética as informações coletadas tiveram  

sentido análogo, conforme se ilustra: 

É sinal de amadurecimento, do desejo de mudar valores existentes. O 
Código de Ética tem importância pois ao surgir da vontade dos servidores, 
deixa patente o compromisso que assume com a sociedade. É o veículo 
através do qual os clientes podem auferir se os trabalhos prestados estão 
em conformidade com o que propõem os servidores. 
Um marco para o Fisco Maranhense. A sua implantação torna a 
Administração Tributária mais moderna, pois adota novos padrões de 
relação humana. 
Estimular um canal de comunicação aberto, com metodologia habitual nas 
soluções de impasses, que possui regras não claras, com procedimentos e 
ocultação de problemas e atividades encobertas, são fontes de conflitos. 

Quanto a este questionamento, percebe-se que os entrevistados 

consideraram importante a instituição deste código, pois ressaltam que há um 

compromisso da classe em internalizá-lo, assim como sua instituição torna a 

administração da Gerência da Receita Estadual mais moderna e transparente. 

7%
7%

14%

7% 65%

Não perceberam resistência

Não sabe explicar

Por causa do novo/mudança

Por seu caráter punitivo

Outros

 

GRÁFICO 1 – Grau de resistência ao código de ética 

 



 36 

Pelos resultados acima demonstrados, percebe-se que em 65% dos 

entrevistados não foi verificada resistência quanto à instituição do Código de Ética, e 

sim que o mesmo é aceito, quase sem restrição, pelo Grupo TAF, isto porque houve 

investimento em sensibilização da categoria com promoção de seminários, palestras 

e divulgação do mesmo em cada área da Gerência. 

6 CONCLUSÕES 

O pensamento ético contemporâneo está sendo abordado com muita 

freqüência. E, para que um ser humano se socialize melhor ele precisa ter uma 

conduta baseada no respeito para com a sociedade. A exigência ética fundamental 

hoje, consiste em recuperar a possibilidade de reconstruir relacionamentos de 

comunhão de pessoas e comunidades. Ética significa bem-estar social, e com o 

desenvolvimento de geração após geração o modo de viver das pessoas mudam, 

assim como os paradigmas éticos.  

A civilização está cada vez mais desenvolvida intelectualmente, desenvolve-

se também, o seu poder cultural e a exigência torna-se cada vez mais constante em 

qualquer área que possa afetar o bem-estar social. Nisso o indivíduo e, 

principalmente, os líderes têm que assumir um compromisso para a melhoria da vida 

social. 

Com a globalização, a responsabilidade ética é mais discutida porque a 

sociedade está exigindo mais transparência e mais respeito. Vive-se num mundo de 

muitas diversidades e, principalmente, desigualdades sociais, culturais e 

econômicas, criando-se uma indignação do comportamento humano, pois o 
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"Capitalismo Selvagem" faz com que as pessoas se tornem individualistas, não 

pensando no bem-estar alheio, somente nela. 

O Código de Ética instituído para os servidores do grupo TAF, surge como 

instrumento valorativo para o servidor, a instituição de normas só contribuiu para o 

aprimoramento de atitudes éticas e responsáveis por parte do  grupo, uma vez que a 

sua aceitação foi quase em sua totalidade. 

Se ética “é tudo de bom”, por que não seria bom para uma categoria? Uma 

vez que sendo a moral de cunho subjetivo, nem todos adotariam na administração 

pública atitudes positivas, segundo os princípios delineados, até porque atitudes e 

comportamentos que seriam agressivos a uns, não seriam para outros. 

É importante ressaltar, porém, que a questão da ética, subjetivamente está 

relacionada à cultura de uma sociedade ou uma organização. Valores éticos se 

constróem na constituição de grupos sociais que, segundo os objetivos de sua 

existência, apontam paradigmas comportamentais aprovados ou não pela 

sociedade. 

Vale a pena destacar casos em que pessoas de baixo poder aquisitivo são 

capazes de devolver, ao acharem na rua, o que para eles, seria verdadeira fortuna 

porque no íntimo dessas pessoas, embora desconheçam, até mesmo, o significado 

de ética, elas já têm internalizado esse sentimento. Daí, porque um Código de Ética, 

inobstante sua importância e necessidade, não se pode afirmar que sua instituição 

será acatada por todos aqueles a quem é dirigido. 
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É necessário, que haja o sentimento de aceitação de forma individual ou 

coletiva, porque embora um código de ética tenha cunho universal, tendo em vista 

que o mesmo tem a função de nortear condutas individuais, que se não aceitas e 

praticadas, não transformarão um indivíduo ou uma categoria por si só. O ser 

humano vive em grupo e, seus valores são construídos socialmente.  

A ética é como qualquer disciplina curricular, onde a prática constante é que 

vai determinar o grau de conhecimento e convicção daquilo que se estuda e pratica. 

Sua prática precisa ser estimulada sempre, ou seja, o Poder Público deve 

conscientizar todos os seus administrados, desde o nível mais baixo ao mais alto de 

que o único caminho para o desenvolvimento e a conquista do bem-estar social é 

exercitando atitudes éticas,  pois do contrário, a instituição de um código, neste 

sentido, é inócua. 

Thomas More em seu livro A Utopia (2002) fala de um país onde a ética é o 

elemento propiciador daquele Estado de bem – estar desse povo, pois governantes 

e governados se respeitam. 

Para o Grupo TAF, da Gerência da Receita Estadual, a instituição desse 

Código deu-se em tempo hábil, oportuno porque ficou patente que houve mudança 

de comportamento. Mudança essa percebida até mesmo no aspecto exterior dos 

servidores, no tocante à maneira de vestir, de apresentar-se e nas atitudes com 

relação aos companheiros e contribuintes. 

Infere-se, portanto, que sua contribuição foi altamente positiva mediante as 

respostas dadas pelos servidores entrevistados, pois pelos resultados apurados, 

considera-se que o problema questionado, qual seja: aceitação do Código de Ética 
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pelo Grupo TAF, está quase que plenamente inserido no comportamento e atitude 

dos servidores deste grupo, onde a  restrição  é mínima. 

Recomenda-se, portanto, que este Código seja trabalhado continuamente, 

para evitar que o mesmo caia no descaso e perca com isso seu objetivo, qual seja, o 

direcionamento de atitudes éticas no cumprimento das atividades deste Grupo, bem 

como aos demais servidores públicos. 

Entende-se como necessário ao grupo TAF, a exemplo do que fazem as 

organizações de moderna gestão, a viabilização de um contrato de estudos e 

formação continuada sobre o Código de Ética, em que o mesmo sirva de ponto-

chave para as discussões em torno de um assunto de interesse comum. A 

consolidação de valores e atitudes éticas, está relacionada à intensidade do 

compromisso do servidor público com a administração pública, como detonadora de 

políticas significativas para o bem-estar  social. 
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ANEXO A – LEI nº 7. 570 de 07 de dezembro de 2000 

Publicada no DOE 22/12/20007 
 
 

Institui o Código de Ética e Disciplina do 
Servidor do Grupo Tributação, Arrecadação 
e Fiscalização - TAF da Gerência de Estado 
da Receita Estadual. 

 
 

Disposição Preliminar 
 

Art. 1º. Fica instituído o Código de Ética e Disciplina do Servidor do Grupo TAF - 
Tributação, Arrecadação e Fiscalização – TAF da Gerência de Estado da Receita Estadual.  

 
CAPÍTULO I 

Das Normas Gerais 
Seção I 

Do Objetivo 
 

Art. 2º. O Código de Ética e Disciplina do Servidor do Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização – 
TAF da Gerência de Estado da Receita Estadual tem por objetivo indicar os princípios, valores e 
normas de conduta que devem inspirar e orientar o exercício da função pública, regulando relações 
com os servidores, com os contribuintes, com a administração pública estadual e com a sociedade. 

 
Parágrafo único. Para fins deste Código, entende-se por: 

 
I - Servidor Público - é a pessoa legalmente investida em cargo público; 
 
II - Cargo Público - é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor, com as 
características essenciais de criação por lei, denominação própria, número certo, pagamento pelos 
cofres e provimento em caráter efetivo ou em comissão;  
 
III - Receita Estadual - a Gerência de  Estado da Receita Estadual do Maranhão. 
 
IV - Administração Tributária - é o conjunto de atividades voltadas para dirigir, orientar, coordenar o 
trabalho de arrecadação, fiscalização, recolhimento e controle dos tributos e demais rendas do 
Estado. 

 
Seção II 

Dos Princípios e Valores 
 

Art. 3º. A Instituição, representada pela sua força de trabalho, deve estar integralmente comprometida 
com a ética e a defesa do interesse público, na afirmação permanente dos princípios institucionais e 
do respeito cotidiano aos valores da organização. 
 
Parágrafo único. Entende-se por organização o grupo de pessoas que trabalham na Receita Estadual 
objetivando o cumprimento de sua missão. 
 
Art. 4º. Os servidores do Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização – TAF, devem comprometer-
se de maneira consciente para que tais princípios não sejam transgredidos, visando  proporcionar 
segurança à organização, na conduta das questões tributárias. 
 
Art. 5º. Além dos princípios consubstanciados na Constituição Federal, no capítulo da Administração 
Pública, abaixo descritos devem ser igualmente observados, ante as especificidades decorrentes da 
função estratégica das finanças públicas, os que a eles se seguem: 
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I - legalidade: as ações da organização devem ser respaldadas rigorosamente na legalidade. O 
servidor está em toda a sua atividade funcional sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do 
bem comum, e deles não podendo afastar-se ou desviar-se. O desempenho das atribuições do cargo 
está adstrito ao princípio da reserva legal; 
 
II - impessoalidade: as decisões e ações administrativas devem ser impessoais. É injustificável e 
inaceitável a estigmatização, a perseguição ou proteção de pessoas, grupos ou setores. A 
impessoalidade diz respeito ao tratamento equânime e isonômico a ser dispensados a todos entes 
sociais; 
 
III - moralidade: a função do administrador e do servidor público exige retidão e compostura. A 
repercussão de seus atos deve resultar da percepção pelos cidadãos da honestidade, probidade e 
dignidade com que são exercidas as atribuições funcionais; 
 
IV - publicidade: os atos não somente devem ser publicados sob pena da invalidade, mas levados 
igualmente ao conhecimento do público. A falta de acesso à informação fere, fundamentalmente, a 
própria justiça fiscal,  que  é incompatível com a mentira, com o segredo e a dissimulação na 
administração tributária; 
 
V - interesse público: a organização existe para servir a sociedade. As  ações e decisões devem estar 
sempre subordinadas ao interesse público.  Prestar serviço da melhor qualidade, ganhar o respeito do 
cidadão e merecer a confiança da sociedade devem ser  maiores propósitos de todo os servidores do 
Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização – TAF;  
 
VI - invulnerabilidade: a organização, por estar inserida no Estado de Direito, subordina-se ao 
interesse social e não poderá ser objeto de negociação política entre partidos na partição do poder, 
estejam estes no governo ou fora dele. Não pode haver  subjugação do órgão a interesses político-
partidários. 
 
Art. 6º. Os valores, fundamento indispensável à moralidade, devem impregnar não somente os 
setores mais comprometidos com o processo de mudança, mas igualmente  toda a organização. A  
Receita Estadual deve demonstrar  compromisso sólido e permanente com a comunidade 
maranhense, voltado para a defesa do interesse social e para a busca da justiça fiscal, através dos 
seguintes princípios: 

 
I - ética - o mais alto valor de toda organização, deve permear todos os  procedimentos do servidor do 
Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização – TAF e qualquer  comportamento antiético deve ser 
sempre corrigido; 
 
II - equidade fiscal - o servidor do Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização – TAF,  procurará 
não só fazer cumprir a lei,  mas  buscar o ideal da  justiça fiscal em todos os níveis e serviços 
prestados, proporcionando tratamento igual a todos os seus clientes; 
 
III - responsabilidade social da organização - deve estar  atrelada sobretudo à formação da poupança 
pública do Estado, para a consecução de seus fins. O tributo, enquanto preço da cidadania, só pode 
ser cobrado da sociedade, para a garantia dessa cidadania. Sem a consciência dessa 
responsabilidade social, a administração tributária e os servidores do Grupo Tributação, Arrecadação 
e Fiscalização – TAF  não conseguiriam sustentar as condições de cidadania; 
IV - qualidade dos serviços - prestar um serviço da melhor qualidade possível e bem servir à 
sociedade para ganhar o respeito e a confiança do cidadão devem ser preocupações permanentes. 
Qualidade não é alguma coisa congênita, mas algo que se persegue, se agrega, demandando 
sempre busca  consciente e  apoio de todos os níveis da organização; 
 
V - cidadania - a administração da Receita Estadual deve buscar a transparência e estimular a 
participação do servidor, do contribuinte e demais membros da sociedade, como condição 
fundamental para o pleno exercício da cidadania, visando à justiça fiscal; 
 
VI - credibilidade - a confiança que a sociedade deposita na administração tributária  é fator decisivo 
para que o contribuinte cumpra espontaneamente  suas obrigações, completando plenamente o 
exercício da cidadania; 
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V - legitimidade - é a virtude da norma, embora  não  revestida da eficácia que a coercibilidade 
jurídica assegura .  A legitimidade é  valor que remete a consciência do servidor do Grupo Tributação, 
Arrecadação e Fiscalização – TAF,  para além da estrita e mansa observância mecânica das leis. 

 
Secão III 

Das Regras Deontológicas 
 

Art. 7º. A dignidade, a probidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais 
são prioridades maiores que devem nortear o servidor do Grupo TAF da Receita Estadual, seja no 
exercício do cargo ou função, ou fora dele.  Os atos, comportamentos e atitudes serão dirigidos para 
a preservação da honra, assegurando ao servidor  o compromisso de bem servir ao interesse público. 
 
Art. 8. O servidor do Grupo TAF da Receita Estadual não poderá omitir na sua conduta o elemento 
ético. Além de conhecer o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o 
oportuno e  o inoportuno, deve tomar atitudes honestas, conforme as normas previstas no art. 37 da 
Constituição Federal. 
 
Art. 9. Os tributos,  pagos direta ou indiretamente por todos,  custeiam a remuneração do servidor do 
Grupo TAF da Receita Estadual, tornando-se imprescindível, como contrapartida, que a moralidade 
administrativa se integre nas normas do Direito, sendo essencial a sua aplicação e finalidade, 
constituindo-se como conseqüência, em fator de legalidade.   
 
Art. 10. Todo cidadão tem direito à verdade, sendo dever do servidor e da Administração Pública 
assegurá-la, mesmo que contrariando seus próprios interesses. A opressão, a mentira, o erro e a 
corrupção  impedem o crescimento do Estado, aniquilando a dignidade humana e os anseios de uma 
Nação. 
 
Art. 11. Por dever de cidadania, o servidor público deverá atender bem a todos os clientes,  
dispensando-lhes cortesia, boa vontade e esforço profissional, a fim de servir  a quem procura os 
serviços da Receita Estadual 
 
Art. 12. O interesse público está acima do  individual ou particular e a função pública é o exercício 
profissional, e portanto, se integra na vida particular de cada servidor público, que procurará servir  
bem à coletividade. 
 
Art. 13. O serviço desempenhado pelo servidor do Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização – 
TAF,  junto à comunidade deve ser compreendido como de um  cidadão pertencente a uma 
sociedade, cujo trabalho  influenciará no bem comum de todos. 
 
Art. 14. A negligência e a desídia por parte do servidor do Grupo TAF da Receita Estadual 
comprometem  a imagem da instituição no bem servir ao cliente. Erros, descaso e desatenção das 
atribuições da função pública, e abuso de autoridade exercidos por servidor, devem ser eliminados 
pelo esforço funcional de cada um. 
 
Art. 15. A ausência injustificada do servidor ao local de trabalho é fator prejudicial ao serviço público, 
pois atenta contra os princípios do interesse da coletividade. 
 
Art. 16. O servidor do Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização – TAF, deve trabalhar em 
harmonia com os objetivos institucionais e a estrutura organizacional, mantendo  respeito mútuo, 
colaborando  na satisfação do cliente e  buscando  o interesse público, acima de tudo. 
 

CAPÍTULO II 
Da Administração 

Seção I 
Do Compromisso com a Organização 

 
Art. 17. O administrador deve respeitar os princípios da organização. 
 
Art. 18. Ao tomar uma decisão, o administrador deve observar sempre qual a sintonia da organização 
com os princípios que a conduzem. A função deve estar a serviço das atividades da organização e o 
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legítimo desempenho das atividades será a única justificativa para a permanência do administrador 
na função. 
 
Art. 19. É dever do administrador assegurar às entidades representativas e assistenciais,  as 
informações que lhe forem solicitadas, de sua competência,  inclusive por meio magnético, 
ressalvadas as informações  protegidas pelo sigilo fiscal. 

 
Seção II 

Do Relacionamento com a Sociedade 
 

Art. 20. A administração  garantirá a aplicação, dentro de princípios equânimes e transparentes, das 
políticas públicas e de leis de gestão fiscal, assegurando ampla divulgação e  acesso das 
informações à sociedade, ressalvado o sigilo garantido em lei. 
 
Art. 21. A administração providenciará o rápido processamento das solicitações de seus clientes, a 
solução dos litígios e respostas precisas às consultas. 
 
Art. 22. A administração deve favorecer a criação   da  consciência tributária,  lembrando  aos 
contribuintes suas obrigações, mediante a implantação de um sistema de comunicação integral em 
linguagem acessível. 
 
Art. 23. A administração garantirá os direitos dos contribuintes e os fará divulgar publicamente para 
sua efetividade. 
 

Seção III 
Do Relacionamento com os Servidores 

 
Art. 24. O administrador deve empenhar-se em conhecer profundamente sua equipe e compartilhar 
suas atividades, participando efetivamente do processo de trabalho. Deve reconhecer as aptidões 
como forma de valorização profissional, incentivando a cooperação entre os grupos de trabalho e a 
maior participação individual. Deve agir como um facilitador e estimulador do trabalho, reconhecendo 
o mérito de cada um  dos integrantes da equipe. 
 
Art. 25. O administrador deve estimular um canal de comunicação aberto, como metodologia habitual 
nas soluções de impasses. Regras não claras, métodos e critérios, procedimentos e ocultação de 
problemas e atividades encobertas são fontes de conflitos. A administração deve ser transparente e 
suas decisões, tomadas de forma clara, a fim de que sejam apoiadas por todos. 
 
Art. 26. O administrador deve perseguir obstinadamente o envolvimento de todos com os princípios e 
valores da organização, promovendo o espírito de equipe e integração, a fim de evitar a inércia, a 
negligência e a displicência que não devem ser toleradas. 
 
Art. 27. As atitudes ou decisões que interfiram na vida pessoal ou profissional do servidor do Grupo 
Tributação, Arrecadação e Fiscalização – TAF, não deverão ser tomadas, sem que ele seja 
previamente comunicado. 
 
Art. 28. A segurança no trabalho deve ser uma questão vital para a administração. Uma vez 
detectados problemas na área, providências devem ser tomadas de imediato, para atender às 
necessidades e condições do exercício eficiente e eficaz dos trabalhos, oferecendo garantia e 
proteção máximas ao servidor do Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização – TAF. 
Art. 29. A administração deve estimular os servidores a colaborar na adoção de medidas destinadas a 
eliminar as possíveis irregularidades, os desvios funcionais, a corrupção e o desperdício. 
Art. 30. A administração deve avaliar periodicamente o desempenho da organização à luz dos 
princípios e valores fixados, mediante pesquisa científica de opinião, junto ao público interno e 
externo. 
 
Art. 31. A administração deve assegurar a defesa dos legítimos interesses e direitos de seus 
servidores, incluindo-se a prestação de assistência judicial, quando este for parte em ações 
decorrentes do  exercício do cargo. 
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Seção IV 
Do Preenchimento dos Cargos Comissionados e das Funções Gratificadas 

 
Art. 32. As posições gerenciais e executivas devem ser ocupadas preferencialmente com base na 
experiência e mérito profissional, devendo ser selecionadas as  pessoas  mais capazes para cada 
atividade dentro da organização. 
 
Art. 33. Os dirigentes devem  demonstrar  senso de justiça, respeito ao mérito e sinceridade no 
tratamento com os servidores. O valor do trabalho, e não  a simpatia pessoal, deve prevalecer como 
medida de reconhecimento do mérito. A capacidade de autocrítica é importante para a harmonia da 
equipe. Os dirigentes devem ser capazes de reconhecer e aceitar erros, aprendendo com eles, 
visando uma contínua melhoria. 
 
Art. 34. Os cargos comissionados e as funções gratificadas não são cativas, nem antigüidade é mérito 
absoluto. Os objetivos organizacionais estão sempre acima dos interesses pessoais.  

 
Seção V 

Da Formação e Educação Ética Continuada 
 

Art. 35. A administração deve garantir aos servidores do Grupo Tributação, Arrecadação e 
Fiscalização – TAF, ao longo de sua carreira, uma formação profissional dirigida, com ênfase sobre a 
ética, em ciclos periódicos de treinamento e desenvolvimento. 
 
Art. 36. Devem ser dadas, indistintamente, a todos, iguais oportunidades para que possam melhorar  
habilidades e capacidades, por meio de programas de treinamento e desenvolvimento. Os novos 
servidores devem ser treinados e poderão ser acompanhados em suas tarefas e amplamente 
apoiados pelos colegas mais experientes. 
Art. 37. O treinamento e desenvolvimento devem simular situações de conflito, entre os interesses 
público e privado, orientando de modo exemplar para a  tomada de decisão adequada. 

 
Seção VI 

Da Avaliação 
 

Art. 38. Os servidores do Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização – TAF, quando no exercício 
de cargo comissionado ou função gratificada deverão ser avaliados periodicamente pelos 
subordinados, com relação aos princípios e valores da organização, bem como acerca do 
desempenho funcional. As formas de avaliação serão de natureza impessoal e secreta ou de forma 
colegiada e aberta, de acordo com a vontade do grupo funcional e os objetivos da avaliação definidos 
em regulamento específico.  
 

CAPÍTULO III 

Das Normas Específicas 
Seção I 

Dos Principais Direitos do Servidor do Grupo Tributação,  
Arrecadação e Fiscalização – TAF 

 
Art. 39. Além dos direitos constitucionais e estatutários, são garantidos aos servidores do Grupo 
Tributação, Arrecadação e Fiscalização – TAF: 
 
I - dispor de condições adequadas e de meios tempestivos e eficazes, para ter acesso às informações  
institucionais  que venham  garantir a qualidade no atendimento; 
 
II - exercer as atividades profissionais livremente, dentro dos critérios de honradez e justiça, sem 
interferências políticas ou administrativas  que venham a prejudicar o bom andamento do serviço; 
 
III - dispor de programas que promovam o bem estar psíquico e social do servidor, no sentido de 
possibilitar melhor desempenho  profissional; 
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IV - concorrer em igualdade de condições com os demais servidores a programas de treinamento e 
desenvolvimento  que visem à sua capacitação e ao  aperfeiçoamento, mediante critérios de seleção 
previamente definidos; 
 
V - dispor de instalações físicas e operacionais, bem como equipamentos e instrumentos adequados 
ao exercício de suas atividades, de modo a evitar  situações que exponham a sua integridade física 
ou que possam comprometer o desempenho funcional; 
 
VI - ter assegurado mecanismos de total esclarecimento quanto aos procedimentos, prazos e 
condições que permitam-lhe o  mais amplo direito de defesa em qualquer processo contra si 
instaurado ou que venha a ser instaurado. 

 
Seção II 

Dos Principais Deveres do Servidor do Grupo Tributação,  
Arrecadação e Fiscalização – TAF 

 
Art. 40. São deveres fundamentais do servidor do Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização – 
TAF: 
 
I - cumprir as normas da Receita Estadual, com a observância da disciplina e da hierarquia; 
 
II - desempenhar as atribuições do cargo ou função de que seja titular, com  presteza, correção e 
dedicação; 
 
III - atender aos horários estabelecidos para os expedientes; 
 
IV - ser assíduo ao serviço; 
 
V - zelar pelo  uso de vestuário e higiene pessoal compatível com o ambiente de trabalho; 
 
VI - cumprir a jornada de trabalho, só se ausentando com prévia comunicação à chefia imediata; 
 
VII - ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam com 
adequada prestação dos serviços públicos; 
 
VIII - zelar pelo local e pelos instrumentos de trabalho, mantendo-os limpos, conservados, 
organizados e bem apresentados; 
 
IX - atender bem aos clientes internos e externos, tratando-os com cortesia, urbanidade e atenção, 
sem qualquer noção de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, 
cunho político e posição social; 
 
X - manter conduta harmônica com os costumes da comunidade e evitar criar situação embaraçosa, 
no exercício de suas funções,  que comprometam o conceito da Receita Estadual; 
 
XI - manter sigilo de documentos profissionais na forma estabelecida no art. 198 do Código Tributário 
Nacional; 
 
XII - apresentar sugestões quando perceber falhas nas normas e regulamentos, bem como no serviço 
da organização, devendo dirigir-se, nesses casos, aos órgãos competentes da Receita Estadual, 
sempre que possível, com as soluções adequadas; 
 
XIII - prestar total esclarecimento, quanto aos procedimentos, prazos e condições que permitam ao 
interessado o mais amplo direito de defesa em qualquer processo instaurado ou que venha a ser 
instaurado; 
 
XIV - manter contato com clientes e receber ou entregar documentos, quando no exercício de suas 
atividades, estritamente nas dependências da Receita Estadual ou no estabelecimento do 
contribuinte ou órgão/entidade dos clientes, excetuando-se as ações fiscais no trânsito de 
mercadorias; 
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XV - cooperar e colaborar com os demais servidores no que tange ao desempenho de suas funções 
de modo a multiplicar a eficiência e fomentar a cultura da solidariedade funcional, prevalecendo o 
espírito de equipe e o esforço compartilhado na formulação e execução das tarefas; 
 
XVI - colaborar com a Administração Pública, inclusive espontaneamente, para o correto 
esclarecimento de responsabilidade penal, civil ou administrativa investigada nos procedimentos 
administrativo-disciplinares. 

 
Seção III 

Das Proibições ao Servidor do Grupo Tributação,  
Arrecadação e Fiscalização – TAF 

 
Art. 41. É vedado ao servidor do Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização – TAF, além das 
previstas na Lei nº 6.107, de 27 de julho de 1994, constituindo ilícito administrativo as seguintes 
condutas comissivas e omissivas: 
 
I - prestar serviços profissionais ao contribuinte de fato ou de direito, direta ou indiretamente, que 
prejudique os interesses da Receita Estadual ou que desabone a moral, honestidade ou dignidade do 
servidor público, quando de tal comportamento resulte prejuízo constatado para a Administração 
Pública;  
 
II - uso ou aproveitamento indevidos, em benefício próprio ou de terceiros, de qualquer tipo de 
informação reservada ou privilegiada da qual tenha tomado conhecimento em razão ou por ocasião 
do desempenho da função; 
 
III - apossar-se de bens, direitos e créditos pertencentes ao patrimônio do Estado; 
 
IV - utilizar-se dos bens do Estado de maneira ilícita, em favorecimento próprio ou de outrem; 
 
V - receber, pleitear ou provocar direta ou indiretamente, recompensas, gratificações, prêmios, 
comissão ou gorjetas, de qualquer natureza, de quaisquer pessoas que tenham interesse ou 
relacionamento em seu trabalho, exceto sua remuneração oficial;  
 
VI - emitir, de maneira costumeira, cheques com insuficiência de fundos;  
 
VII - praticar ato lesivo da honra contra qualquer pessoa ou usar artifícios, promessas, favores, 
chantagens para obter proveito ilícito, incluindo assédio sexual;  
 
VIII - alterar ou deturpar o teor de documentos;  
 
XI - usar o cargo ou função para obter favorecimentos ou servir de tráfico de influências; 
 
X - utilizar senhas dos servidores do Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização – TAF e locados, 
com o intuito de obter informações na tentativa de lograr  proveito ilícito para si  ou para outrem;  
 
XI - exigir ou aceitar do contribuinte vantagens pessoais, bem como causar-lhe ônus de qualquer 
espécie que comprometa direta ou indiretamente a Receita Estadual e o desempenho eficaz de suas 
funções;  
 
XII - retardar, ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição 
expressa em lei para satisfazer interesses ou sentimento pessoal (art. 319 código penal);  
 
XIII - impedir ou inibir, por qualquer meio, usando o poder hierárquico mediato ou imediato, o 
desenvolvimento da ação fiscal ou outra atividade inerente à fazenda pública;  
 
XIV - recusar-se a comparecer, quando convocado, a audiência designada em qualquer 
procedimento administrativo-disciplinar; 
 
XV - retirar da repartição pública, sem a necessária autorização legal, qualquer documento, livro, 
publicação ou bem, pertencente ao patrimônio público;  
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XVI - constranger servidores do Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização – TAF ou terceiros a 
participar de eventos com caráter político partidário, ideológico ou religioso;  
 
XVII - praticar jogos e passatempos, em  horário de trabalho, nas dependências das Unidades 
Administrativas da Receita Estadual; 
 
XVIII - negar-se a transferir as atividades do cargo comissionado, quando se tratar de sucessão;  
 
XIX - delegar ou transferir, com ou sem dispêndio pecuniário, a servidor ou terceiro, tarefa ou parte de 
trabalho de sua exclusiva competência;  
 
XX - referir-se de modo depreciativo em informação, por qualquer meio, às autoridades e atos da 
administração pública, podendo, no entanto, em trabalho assinado, criticá-los sob ponto de vista legal 
ou da organização do serviço;  
 
XXI - omitir-se de tomar providências diante de irregularidades ocorridas nas operações e serviços de 
sua competência, sem que de tal omissão, resulte prejuízo para o serviço; 
 
XXII - comparecer ao serviço embriagado ou em estado de letargia, em razão do uso de substância 
entorpecente, alucinógena ou excitante;  
 
Parágrafo único. Constitui circunstância agravante às condutas previstas neste artigo, o fato de o 
agente ser ocupante de cargo de provimento em comissão; 
 
XXIII - recusar-se a prestar declaração de  bens dentro do prazo determinado ou prestá-la 
falsamente; 
 
| Inciso acrescido pela Lei n°7.600 , de 11.06.2001. 
 
XXIV - ser proprietário, sócio ou empregado de escritório de prestação de serviços contábeis ou 
jurídicos neste Estado; 
 
| Inciso acrescido pela Lei n°7.600, de 11.06.2001. 
 
XXV - exercer cargo comissionado  nas regiões de Tributação , Arrecadação e Fiscalização, onde seu  
cônjuge ou companheiro (a), ou qualquer parente, ascendente ou descendente até o primeiro grau, 
seja proprietário, sócio  ou empregado de escritório de prestação de serviços contábeis ou jurídicos, 
neste Estado. 

 
| Inciso acrescido pela Lei n°7.600 de 11.06.2001.  

 

Seção IV 

Enriquecimento Ilícito 
 
Art. 42. A acumulação patrimonial do servidor, a utilização, uso ou consumo de bens 
materiais e imateriais do servidor do Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização – TAF, deve ser 
compatível com seu nível de renda. 
 

                     §1º A percepção de renda suplementar à contraprestação do serviço público, a 
aquisição do direito de propriedade, ainda que a título hereditário, mesmo por meio usufruto de bens 
móveis, deverá ser comunicada, espontaneamente, à Corregedoria pelo servidor. Do mesmo modo 
deverá proceder o servidor quando os sinais exteriores de riqueza resultarem de composição 
patrimonial, familiar e/ou conjugal. 
 
§ 2º.  A propriedade, a posse, a utilização, o uso e/ou o consumo de bens materiais e 
imateriais incompatíveis com a renda do servidor, originária de seu trabalho público, constituem 
indícios de acumulação patrimonial indevida. 
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§ 3º. Diante de sinais discrepantes do que preceitua o parágrafo anterior, qualquer cidadão torna-se 
legitimado a oferecer, confidencialmente, denúncia ao Conselho de Ética evidenciando tais indícios 
de ilicitude. 
 
§ 4º. Uma vez recebida a denúncia, compete ao Conselho, por seus próprios meios, promover a 
apuração sumária dos fatos. Encontrando-se indícios de veracidade dos fatos, assim como a conduta 
estar em desacordo com o presente Código, competirá ao Conselho convocar o representado para 
que este possa exercer seu direito de defesa. 
 
§ 5º. Ouvida as razões do denunciado e, se confirmados os indícios dos ilícitos, encaminhará as 
peças processuais  investigatórias  à Corregedoria  a quem compete adotar as medidas 
administrativas cabíveis  
 
| Redação alterada pela Lei n° 7.600 de 11.06.2001. 
 
§ 6º. O direito à privacidade do servidor, em qualquer caso, deverá ser preservado, devendo o 
procedimento administrativo transcorrer em sigilo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 
Seção V 

Da Declaração de Bens  
 

Art. 43. A posse e o exercício do servidor do Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização – TAF, 
ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu 
patrimônio privado, a fim de ser arquivada no Serviço de Pessoal competente. 
 
§ 1º. A declaração compreenderá bens imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações e 
qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais, localizados no País ou exterior e, quando for o 
caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos e de outras 
pessoas que vivam sob a dependência econômica do declarante, excluídos apenas os objetos e 
utensílios de uso doméstico. 

 
§ 2º. A declaração de bens será anualmente atualizada e na data em que o servidor público do Grupo 
Tributação, Arrecadação e Fiscalização – TAF, deixar o exercício do mandato  no contencioso 
administrativo, do cargo em comissão ou de função gratificada. 
 
§ 3º. A recusa ou prestação falsa da declaração anual de bens  e valores  patrimoniais será informado 
ao Conselho de Ética, pelo setor competente, no prazo de 60(sessenta) dias, após expirado o prazo 
estabelecido na Portaria n°0126/GABIN de 06.03.2001.  
 
| Redação alterada pela Lei nº7.600  de 11.06.2001. 
 
§ 4º. O declarante, a seu critério, poderá entregar cópia da declaração anual de bens apresentada à 
Delegacia da Receita Federal na conformidade da legislação do Imposto sobre Renda e Proventos de 
Qualquer Natureza, com as necessárias atualizações, para suprir a exigência contida no “caput” e no 

§ 2º deste artigo. 
 

CAPÍTULO IV 
Das Penalidades 

 
Art. 44. As penalidades aplicáveis ao servidor, quando do descumprimento desta Lei são as previstas 
no Capítulo V, do Título IV, da Lei nº 6.107, de 27 de julho de 1994. 
 
Art. 45. Aplicar-se-á a pena de  repreensão ao servidor que descumprir os deveres previstos  no art. 
40, deste Código. 
 
Art. 46. Aplicar-se-á a advertência sempre por escrito ao servidor que, em caráter primário, a juízo da  
autoridade competente, cometer falta leve. 
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Art. 47. Aplicar-se-á a pena de suspensão, por noventa (90) dias, às faltas administrativas de que 
tratam os incisos XV a XXII do art. 41, deste Código e aos casos de reincidência de falta punível com 
a pena prevista no artigo anterior. 
Parágrafo único. A pena de suspensão poderá ser cumulada, se couber, com a destituição do cargo 
em comissão. 
 
Art. 48. Por conveniência do serviço, a pena de suspensão poderá ser convertida em multa, na base 
de 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado a 
permanecer em serviço. 
 
Art. 49. As penas de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade serão aplicadas aos 
servidores, nos casos previstos nos incisos I a XIV e XXIII a XXV do art. 41, e nos casos de 
reincidência no descumprimento das disposições do § 2º do art. 43, desta Lei, mediante apuração de 
responsabilidade funcional via Processo Administrativo Disciplinar realizado pela Corregedoria. 
 
| Redação alterada pela Lei nº7.600 de 11.06.2001. 
 
Art. 50. Na aplicação das sanções disciplinares, quando for o caso, poderão ser consideradas, para 
fins de atenuação, as seguintes circunstâncias entre outras: 
 
I - ausência de punição anterior; 
 
II - prestação de relevantes serviços à Receita Estadual ou à coisa pública. 
 
Art. 51. Os antecedentes profissionais atenuantes, o grau de culpa relevada no cometimento do ilícito 
administrativo, as circunstâncias agravantes e as conseqüências da infração serão considerados para 
fins de decidir: 
 
I - a conveniência de aplicação cumulativa de multa e de outra sanção disciplinar; 
 
II - o tempo de suspensão e o valor da multa aplicáveis.  
 
Art. 52. As sanções aplicadas ao servidor serão registradas na respectiva ficha funcional pelo setor 
competente da Receita Estadual, que deverá ser comunicado. 
 
Art. 53. As penalidades previstas neste Código de Ética, em nenhuma hipótese se sobrepõem as 
estabelecidas no Estatuto dos Servidores Civis do Estado - Lei nº 6.107, de 27 de julho de 1994. 

 
CAPÍTULO V 

Seção I 
Do Conselho de Ética  

Art. 54. Fica criado o Conselho de Ética que tem as seguintes finalidades: 
 
I - orientar e aconselhar sobre ética profissional do servidor, no tratamento com as pessoas e com o 
patrimônio público, competindo-lhe, ainda, conhecer concretamente de imputação ou procedimento 
susceptível de penalidades; 
 
II - reunir em sessão para apreciar fato ou conduta que considerar passível de infrigência a princípio 
ou norma ético-profissional, podendo ainda, conhecer de consultas, denúncias ou representações 
formuladas contra servidor do Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização – TAF, cuja análise e 
deliberação forem recomendadas para atender ou resguardar o exercício do cargo ou função pública, 
desde que formuladas por autoridade, servidor, entidades associativas, comissões de ética ou 
qualquer cidadão; 
 
III - verificar a gravidade do ato ou infração cometida pelo servidor e encaminhar a sua decisão e 
respectivo expediente para a Corregedoria, para se for o caso, apurar em processo administrativo 
disciplinar. 
 
| Redação alterada pela Lei n° 7.600 de 11.06.2001. 
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IV - resumir em ementa as decisões do Conselho, com a omissão dos nomes dos interessados, e 
divulgar nas unidades administrativas, com o objetivo de formar a conscientização ética; 
 
V - recorrer à analogia, aos costumes e aos princípios éticos e morais conhecidos em outras 
profissões, para realizar o julgamento à falta ética do servidor, nos casos não contemplados no 
Código de Ética e Disciplina do Servidor do Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização – TAF; 
 
VI - assegurar ao corpo funcional o comprometimento da organização no cumprimento e zelo dos 
direitos e a cobrança dos deveres e proibições do servidor do Grupo Tributação, Arrecadação e 
Fiscalização – TAF; 
 
VII - manter atitudes de vigilância dos valores éticos e morais exigidos para a  organização e 
servidores; 
 
VIII - exercer o sentimento de justiça nos casos devidamente comprovados da quebra de postura e do 
comportamento inadequado de integrantes do quadro funcional; 
 
IX - participar, em conjunto com a Corregedoria, de seminários, palestras e discussões a respeito de 
ética profissional. 
 
Art. 55. O Chefe do Poder Executivo designará os membros que comporão o Conselho de Ética, 
assegurando a participação dos servidores na sua composição. 
 

Das Disposições Gerais 
 

Art. 56. É vedado o exercício de qualquer cargo comissionado ou função gratificada , no âmbito da 
Receita Estadual, por servidor que tenha sido condenado em processo disciplinar,  salvo a hipótese 
prevista no art. 226 do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Maranhão ou em caso de 
absolvição judicial. 
 
Art. 57. Os servidores do Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização – TAF, deverão ser 
cientificados deste Código e se regerão por suas normas.  
 
Art. 58. O cidadão que tomar posse ou for investido em função no âmbito da Receita Estadual, firmará 
um compromisso por escrito de acatamento e observância das regras estabelecidas pelo presente 
Código. 
 
Art. 59. As disposições contidas nesta Lei aplicam-se, no que couber, aos demais servidores da 
Receita Estadual desde que desempenhem suas funções na área de administração tributária. 
 
Art. 60. Os preceitos éticos descritos neste Código não substituem os deveres e proibições 
constantes do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Maranhão, cujo não atendimento 
importará na sanção administrativa prevista em Lei, respeitados os direitos constitucionais do devido 
processo legal. 
 
Parágrafo único. O atendimento dos requisitos ético de seu cargo será aplicado por ocasião do 
estágio probatório, da progressão funcional, da promoção e nas demais circunstâncias onde seja 
ponderado o merecimento do servidor. 
 
Art. 61. Este Código entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 62. Revogam-se as disposições em contrário. 
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ANEXO B – Lei Nº 6.107 de 27 de julho de 1994 

DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO ESTADO E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
TÍTULO I 

DO REGIME JURÍDICO DO SERVIDOR PÚBLICO CIVIL 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art.1º - Esta Lei institui o regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado, das autarquias e 
fundações instituídas pelo poder público. 
 
Art.2º - Ficam submetidos ao regime jurídico instituído por esta Lei: 
I - Os servidores do Poder Executivo e de suas autarquias e fundações públicas; 
II - Os servidores administrativos dos Poderes Legislativo e Judiciário. 
Art.3º - Servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público. 
Art.4º - Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidade cometidas a um servidor, com 
as características essenciais de criação por lei, denominação própria, número certo,  pagamento 
pelos cofres públicos e provimento em caráter efetivo ou em comisso. 
Art.5º - É vedada a atribuição ao servidor de encargos alheios ou diferentes dos que são inerentes ao 
cargo que ocupa. 
Art.6º - É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei. 
 

TÍTULO IV 
DO REGIME DISCIPLINAR 

 
CAPÍTULO I 

DOS DEVERES  
 

Art.209 - São deveres do servidor: 
 
I - exercer com zelo e dedicação as atribuições legais e regulamentares inerentes ao cargo;  
II - ser leal às instituições a que servir; 
III - observar as normas legais e regulamentares; 
IV - cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais; 
V - atender com presteza: 
 
a) ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo; 
b) à expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situações de 

interesse pessoal; 
c) às requisições para a defesa da Fazenda Pública Estadual. 
 
VI - zelar pela economia do material e conservação do patrimônio público; 
VII - guardar sigilo sobre assuntos da repartição; 
VIII - manter conduta compatível com a moralidade administrativa; 
IX - ser assíduo e pontual ao serviço; 
X - tratar com urbanidade os demais servidores e o público em geral; 
XI - representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder; 
XII - residir no local onde exercer o cargo ou, mediante autorização, em localidade vizinha, se não 
houver inconveniente para o serviço. 
XIII - manter espírito de cooperação e solidariedade com os companheiros de trabalho; 
XIV - apresentar-se convenientemente trajado em serviço ou com o uniforme que for determinado 
para cada caso; 
XV - sugerir providências tendentes à melhoria dos serviços; 
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XVI - levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão 
do cargo que ocupa ou da função que exerça. 
 
Parágrafo único - A representação de que trata o inciso XI será, obrigatoriamente, apreciada pela 
autoridade superior àquela contra a qual é formulada, assegurando-se ao representado ampla defesa 
com os meios e recursos a ela inerentes. 
 

CAPÍTULO II 
DAS PROIBIÇÕES 

 
Art.210 - Ao servidor público é proibido: 
 
I - ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato; 
II - retirar, modificar ou substituir, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer 
documento oficial ou objeto da repartição; 
III - recusar fé a documentos públicos; 
IV - opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço; 
V - promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição; 
VI - cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de 
encargo que lhe competir ou a seu subordinado; 
VII - coagir ou aliciar subordinados a filiar-se a associação profissional ou sindical, ou a partido 
político; 
VIII - referir-se de modo depreciativo às autoridades públicas ou a atos do Poder Público, em 
requerimento, representação, parecer, despacho ou outros expedientes; 
IX - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da 
função pública; 
X - participar de diretoria, gerência ou administração de empresa privada e de sociedade civil 
prestadora de serviços ao Estado; 
XI - exercer comércio ou participar de sociedade comercial, exceto como acionista, quotista ou 
comanditário; 
XII - atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de 
benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau cível, de cônjuge ou 
companheiro(a); 
XIII - receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão de suas 
atribuições; 
XIV - aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro, salvo se estiver em licença sem 
remuneração; 
XV - praticar usura sob qualquer de suas formas; 
XVI - proceder de forma desidiosa; 
XVII - utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares; 
XVIII - cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de 
emergência e transitórias; 
XIX - exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e 
com o horário de trabalho; 
XX - contratar com o Estado ou suas entidades. 
 
Art.211 - É lícito ao servidor criticar atos do Poder Público, do ponto de vista doutrinário ou da 
organização do serviço, em trabalho assinado. 
 

CAPÍTULO IV 
DAS RESPONSABILIDADES 

 
Art.215 - Pelo exercício irregular de suas atribuições o servidor responde civil, penal e 
administrativamente. 
 
Art.216 - A  responsabilidade  civil  decorre  de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que 
acarrete prejuízo à Fazenda Pública ou a terceiros. 
 
§1º - A indenização de prejuízo dolosamente causado à Fazenda Pública será liquidada mediante 
prestações descontadas  em parcelas mensais não excedentes à 5ª (quinta) parte da remuneração 
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ou provento, em valores atualizados, na falta de outros bens que assegurem a execução do débito 
pela via judicial. 
 
§2º - Tratando-se de dano causado a terceiros, o servidor responderá perante a Fazenda Pública, 
através de ação regressiva. 
 
§3º - A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada, até o 
limite do valor do patrimônio transferido. 
 
Art.217 - A responsabilidade criminal abrange os crimes e contravenções imputadas ao servidor, 
nessa qualidade. 
 
Art.218 - A responsabilidade civil-administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no 
desempenho do cargo. 
 
Art.219 - As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre 
si. 
 
Art.220 - A responsabilidade civil ou administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição 
criminal que negue a existência do fato ou a sua autoria. 
 

CAPÍTULO V 
DAS PENALIDADES  

 
Art.221 - São penas disciplinares: 
 
I - advertência; 
II - repreensão; 
III - suspensão; 
IV - demissão; 
V - cassação de aposentadoria ou disponibilidade; 
VI - destituição do cargo em comissão; 
 
Art.222 - Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração 
cometida, bem como os danos dela decorrentes para o serviço público, as circunstâncias agravantes 
ou atenuantes e os antecedentes funcionais. 
 
Art.223 - São faltas administrativas, puníveis com pena de advertência por escrito, os casos de 
violação de proibição constante do artigo 210, incisos I a VIII, e de inobservância de dever funcional 
previsto em lei, regulamentação ou norma que não justifique imposição de penalidade mais grave. 
 
Art.224 - A pena de repreensão será aplicada nos casos de falta de cumprimento dos deveres, 
violação das proibições ou reincidência da falta prevista no artigo anterior. 
 
Art.225 - São  faltas administrativas, puníveis com pena de suspensão por até 90 (noventa) dias, os 
casos de reincidência nas faltas punidas com repreensão e violação das demais proibições que não 
tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão. 
 
§1º - A pena de suspensão poderá ser cumulada, se couber, com a destituição do cargo em 
comissão. 
 
§2º - Por conveniência do serviço, a pena de suspensão poderá ser convertida em multa, na base de 
50% (cinqüenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado a 
permanecer em serviço. 
 
§3º - Será punido com suspensão de até 15 (quinze) dias o servidor que, injustificadamente, recusar-
se a ser submetido a inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos 
da penalidade uma vez cumprida a determinação. 
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Art.226 - As penalidades  de advertência e suspensão, a requerimento do servidor, serão canceladas 
após o decurso de três e cinco anos de efetivo exercício, respectivamente, desde que nesse período 
não haja o servidor praticado nova infração disciplinar. 
 
Parágrafo único - O cancelamento da punição disciplinar a que se reporta este artigo não surtirá 
efeitos retroativos nem ensejará nenhuma indenização ou reposição pecuniária. 
 
Art.227 - A autoridade que der posse sem fazer cumprir o disposto no art.17, §5º, ficará sujeita à pena 
de suspensão por 30 (trinta) dias. 
 
Art.228 - São  faltas  administrativas puníveis com a pena de demissão: 
 
I - crime contra a administração pública; 
II - abandono de cargo, configurado pela ausência intencional do servidor ao serviço por mais de 30 
(trinta) dias consecutivos; 
III - apresentar inassiduidade habitual, assim entendida a falta ao serviço, por 60 (sessenta) dias, 
interpoladamente, sem causa justificada, no período de doze meses; 
IV - improbidade administrativa; 
V - incontinência pública e conduta escandalosa na repartição; 
VI - insubordinação grave no serviço; 
VII - ofensa física, em serviço, a servidor  ou a particular, salvo se em defesa própria ou de outrem; 
VIII - aplicação irregular de dinheiros públicos; 
IX - revelação de segredo que tiver conhecimento em razão do cargo; 
X - lesão aos cofres públicos e dilapidação do  patrimônio estadual; 
XI - corrupção; 
XII - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas; 
XIII - transgressão do artigo 210, incisos IX a XVII. 
 
Art.229 - A demissão ou a destituição do cargo em comissão, nos casos dos incisos I, IV, VIII, X e XI 
do artigo 228, implica a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário sem prejuízo da ação 
penal cabível. 
 
Art.230 - A demissão ou a destituição do cargo em comissão por infrigência do artigo 210, incisos IX e 
XII, incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público estadual pelo prazo de 5 
(cinco) anos. 
 
Parágrafo único - Não poderá retornar ao serviço público estadual o servidor que for demitido ou 
destituído do cargo em comissão por infringência do artigo 228, incisos I, IV, VIII, X e XI. 
 
Art.231 - São competentes para aplicação das sanções disciplinares: 
 
I - os chefes dos Poderes, quando se tratar de demissão e cassação de aposentadoria e 
disponibilidade; 
II - o Secretário ou autoridade equivalente, nos casos de suspensão; 
III - o chefe imediato, quando se tratar de advertência escrita ou repreensão. 
 
Parágrafo único - O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o dispositivo em que se 
fundar e a causa da sanção disciplinar. 
 
Art.232 - Deverão constar do assentamento individual do servidor todas as penas que lhe forem 
impostas. 
 
Art.233 - A ação disciplinar prescreverá: 
 
I - em 05 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou 
disponibilidade e destituição do cargo em comissão; 
 
II - em  02 (dois) anos, quanto à suspensão; 
III - em  180 (cento e oitenta) dias, quanto à advertência e repreensão. 
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§1º - O prazo de prescrição começa a fluir da data em que foi praticado  o ato, ou do seu 
conhecimento pela administração. 
 
§2º - Os prazos de prescrição previstos na legislação penal aplicam-se às infrações disciplinares 
capituladas também como crime. 
 
§3º - A abertura de sindicância ou a instauração de processo para a apuração da falta disciplinar 
interrompe  a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente. 
 
§4º - Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a 
interrupção. 
 

TÍTULO V 
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES  GERAIS 
 

Art.234 - A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada, sob pena de 
responsabilidade, a promover-lhe a apuração imediata, ficando assegurada ao acusado ampla 
defesa. 
 
Art.235 - São competentes  para determinar a instauração do processo administrativo: 
 
I - no Poder Executivo: o Governador do Estado, no caso de apuração de irregularidade praticada por 
autoridades que lhe são diretamente subordinadas; 
II - nos Poderes Legislativo e Judiciário: de acordo com a legislação pertinente e regulamentação 
específica; 
III - os Secretários de Estado e dirigentes das autarquias e fundações em suas áreas funcionais, 
permitida a delegação de competência. 
 
Art.236 – Como medida preparatória a autoridade poderá determinar a instauração de sindicância 
para apuração sumária de infração ou infrações funcionais, que será conduzida por servidor de nível 
superior à do sindicado ou sindicados. (Redação dada pela Lei nº 7.487, de 16/12/99) 
 

....................................................................... 
 

Art 236 - Como medida preparatória, a autoridade poderá constituir comissão de sindicância para 
apuração sumária de irregularidade. 
 

.................................................................. 
 

Art.237 – Da sindicância poderá resultar: 
 
I - arquivamento do processo; 
II - aplicação da penalidade de advertência,repreensão ou suspensão de até 30 (trinta) dias. 
(Redação dada pela Lei nº 7.487, de 16/12/99) 
III -  instauração de processo disciplinar. (Renumerado  pela Lei nº 7.487, de 16/12/99) 
 
Parágrafo único - O prazo para conclusão de sindicância não excederá 30 (trinta) dias, salvo 
justificado motivo, a critério da autoridade, que o prorrogará por igual período. (Redação dada pela 
Lei nº 7.487, de 16/12/99)  
 

........................................................... 
 

Parágrafo único - Não excederá de 30 (trinta) dias o prazo para conclusão da sindicância, podendo, 
no entanto, ser prorrogado por igual período, a critério da  autoridade superior. 

 
............................................................... 
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CAPÍTULO II   
DO AFASTAMENTO PREVENTIVO 

 
Art.238 - Como medida  cautelar  e  a  fim  de que  o servidor não venha a influir na apuração de 
irregularidades, a autoridade instauradora do procedimento disciplinar, quando julgar necessário, 
poderá ordenar o seu afastamento do cargo, pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da 
remuneração. 
 
Parágrafo único - O afastamento poderá  ser   prorrogado por igual prazo, findo o qual cessarão os 
seus efeitos, ainda que não concluído o processo. 
 
Art.239 - O servidor terá direito: 
 
I - à contagem do tempo de serviço relativo ao período em que esteja afastado preventivamente, 
quando do processo não houver resultado pena disciplinar ou esta se limitar à advertência ou 
repreensão; 
II - à contagem do período de afastamento que exceder do prazo da suspensão disciplinar aplicada. 

 
CAPÍTULO III 

DO PROCESSO DISCIPLINAR 
 

Art.240 - O processo disciplinar, procedido em instrução contraditória, será conduzido por comissão 
especial composta de três servidores estáveis, designados pela autoridade competente que indicará, 
dentre eles, o de categoria mais elevada, para presidente. 
 
§1º - Os membros da comissão deverão ser de categoria igual, equivalente ou superior à do acusado. 
 
§2º - A comissão será secretariada por  um servidor designado pelo seu presidente. 
 
§3º - Não poderá participar de comissão de sindicância ou de processo administrativo cônjuge, 
companheiro ou parente do acusado, consangüíneo ou afim, até o terceiro grau. 
 
§4º - Os trabalhos da comissão terão preferência a qualquer outro trabalho, ficando os seus membros 
dispensados de outros encargos durante o curso do processo e do registro do ponto. 
 
Art.241 - A comissão assegurará ao processo o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo 
interesse da administração e exercerá suas atividades com independência e imparcialidade. 
 
Parágrafo único - As reuniões e as audiências das comissões terão caráter reservado e serão 
registradas em atas que deverão detalhar as deliberações adotadas. 
 
Art.242 - O processo disciplinar  se desenvolve nas seguintes fases: 
 
I - instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão; 
II - instrução, defesa e relatório; 
III - julgamento. 
 
Art.243 - O processo disciplinar se inicia no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias na Capital e 15 
(quinze) dias no interior, contados da data da publicação, no Diário Oficial do Estado, do ato 
designando os membros da comissão e será concluído no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da 
data da instalação dos trabalhos. 
 
Parágrafo único - O prazo a que se refere o "caput" do artigo, a juízo da autoridade que determinar a 
instauração do processo administrativo, poderá ser prorrogado por mais 60 (sessenta) dias. 

 
SEÇÃO I  

DO INQUÉRITO 
 

Art.244 - O inquérito administrativo obedecerá ao princípio do contraditório, assegurada ao acusado 
ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em Direito. 
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Art.245 - Os autos da sindicância integrarão o processo disciplinar, como peça informativa da 
instrução. 
 
Parágrafo único - Na hipótese de o relatório da sindicância concluir que a infração está capitulada 
como ilícito penal, a autoridade competente encaminhará cópia dos autos ao Ministério Público, 
independentemente da imediata instauração do processo disciplinar. 
 
Art.246 - Na fase do inquérito, a comissão promoverá a tomada de depoimentos, acareações, 
investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a 
técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. 
 
Art.247 - É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por 
intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular 
quesitos, quando se tratar de prova pericial. 
 
§1º - O presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente 
protelatórios, ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. 
 
§2º - Será indeferido o pedido de prova pericial, quando a comprovação do fato independer de 
conhecimento especial de perito. 
 
Art.248 - As testemunhas serão intimadas a depor mediante mandado expedido pelo presidente da 
comissão, devendo a 2ª (segunda) via, com o ciente do interessado, ser anexada aos autos. 
 
Parágrafo único - Se a testemunha for servidor público, a expedição do mandado será imediatamente 
comunicada ao chefe da repartição onde serve, com a indicação do dia e hora marcados para 
inquirição. 
 
Art.249 - O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo lícito à testemunha 
trazê-lo por escrito. 
 
§1º - As testemunhas serão inquiridas separadamente. 
 
§2º - Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirmem, proceder-se-á à acareação entre 
os depoentes. 
 
Art.250 - Concluída a inquirição das testemunhas, a comissão promoverá o interrogatório do acusado, 
observados os procedimentos previstos nos arts. 248 e 249. 
 
§1º - No caso de mais de um acusado, cada um deles será ouvido separadamente e, sempre que 
divergirem em suas declarações sobre os fatos ou circunstâncias, será promovida acareação entre 
eles. 
 
§2º - O procurador do acusado poderá assistir ao interrogatório, bem como à inquirição das 
testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e respostas, facultando-se-lhe, porém, 
reinquirí-las por intermédio do presidente da comissão. 
 
Art.251 - Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, a comissão proporá à 
autoridade competente que ele seja submetido a exame por junta médica oficial, da qual participe 
pelo menos um médico psiquiatra. 
 
Parágrafo único - O incidente de sanidade mental será processado em auto apartado e apenso ao 
processo principal, após a expedição do laudo pericial. 
 
Art.252 - Tipificada a infração disciplinar, será formulada a indiciação do servidor, com a 
especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas. 
 
§1º - O indiciado será citado por mandado expedido pelo presidente da comissão para apresentar 
defesa escrita, no prazo de 10 (dez) dias, assegurando-se-lhe vista do processo na repartição. 
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§2º - Havendo 2 (dois) ou mais indiciados, o prazo será comum e de 20 (vinte) dias. 
 
§3º - O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo dobro, para diligências reputadas indispensáveis. 
 
§4º - No caso de recusa do indiciado em apor o ciente na cópia da citação, o prazo para defesa 
contar-se-á da data declarada, em termo próprio, pelo membro da comissão que fez a citação, com a 
assinatura de 2 (duas) testemunhas. 
 
Art.253 - O indiciado que mudar de residência fica obrigado a comunicar à comissão o lugar onde 
poderá ser encontrado. 
 
Art.254 - Achando-se o indiciado em lugar incerto e não sabido, será citado por edital, publicado no 
Diário Oficial do Estado e em jornal de grande circulação na localidade do último domicílio conhecido, 
para apresentar defesa. 
 
Parágrafo único - Na hipótese deste artigo, o prazo para defesa será de 15 (quinze) dias a partir da 
última publicação do edital. 
 
Art.255 - Considerar-se-á revel o indiciado que, regularmente citado, não apresentar defesa no prazo 
legal. 
 
§1º - A revelia será declarada por termo nos autos do processo e devolverá o prazo para a defesa. 
 
§2º - Para defender o indiciado revel, a autoridade instauradora do processo designará um servidor 
como defensor dativo, ocupante de cargo de nível igual ou superior ao do indiciado. 
 
Art.256 - Apreciada a defesa, a comissão elaborará relatório minucioso, onde resumirá as peças 
principais dos autos e mencionará as provas em que se baseou para formar a sua convicção. 
 
§1º - O relatório será sempre conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor. 
 
§2º - Reconhecida a responsabilidade do servidor, a comissão indicará o dispositivo legal ou 
regulamentar transgredido, bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes. 
 
Art.257 - O processo disciplinar, com o relatório da comissão, será remetido à autoridade que 
determinou a sua instauração, para julgamento. 
 

SEÇÃO II 
DO JULGAMENTO 

 
Art.258 - No prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora 
proferirá a sua decisão. 
 
§1º - Se a penalidade proposta pela comissão exceder a alçada da autoridade instauradora do 
processo, este será encaminhado à autoridade competente, que decidirá em igual prazo. 
 

§2º - Havendo mais de um indiciado e diversidade de sanções, o julgamento caberá à autoridade 
competente para a imposição da pena mais grave. 
 

§3º - Se a penalidade prevista for a demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, o 
julgamento final caberá aos chefes dos Poderes. 
 

Art.259 - As conclusões e recomendações da comissão merecem fiel acatamento, salvo quando 
contrárias às provas dos autos. 
 

Parágrafo único - Na hipótese prevista na parte final deste artigo, a autoridade julgadora poderá, 
motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade. 
 

Art.260 - Verificada a existência de vício insanável, a autoridade julgadora declarará a nulidade do 
processo no todo ou em parte e ordenará a constituição de outra comissão, para instauração de novo 
processo. 



 63 

§1º - O julgamento fora do prazo legal não implica nulidade. 
 
§2º - A autoridade julgadora, que der causa à prescrição de que trata o art. 233, § 2º, será 
responsabilizada na forma do Capítulo IV, Título IV. 
 
Art.261 - No caso do artigo anterior e no esgotamento do prazo para a conclusão do processo 
administrativo disciplinar,  o indiciado, se tiver sido afastado do cargo, retornará ao seu exercício 
funcional. 
 
Art.262 - Extinta a punibilidade pela prescrição da falta disciplinar, a autoridade julgadora determinará 
o registro do fato nos assentamentos do servidor. 
 
Art.263 - Quando a infração estiver capitulada como crime, o processo disciplinar será remetido ao 
Ministério Público para instauração da ação penal, ficando trasladado na repartição. 
 
Art.264 - O servidor que responder a processo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido, ou 
aposentado voluntariamente, após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade, acaso 
aplicada. 
 
Parágrafo único - Ocorrida a exoneração quando não satisfeitas as condições do estágio probatório, o 
ato será convertido em demissão, se for o caso. 
 
Art.265 - Assegurar-se-á transporte e diárias: 
 
I - ao servidor convocado para prestar depoimento fora da sede de sua repartição, na condição de 
testemunha, denunciado ou indiciado 
II - aos membros da comissão de inquérito, quando obrigados a se deslocarem da sede dos trabalhos 
para a realização de missão essencial ao esclarecimento dos fatos. 
 

SEÇÃO  III 
DA REVISÃO DO PROCESSO 

 
Art.266 - O processo disciplinar poderá ser revisto, a pedido ou de ofício, quando  se aduzirem fatos 
novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da 
penalidade aplicada. 
 
§1º - Tratando-se de servidor falecido, ausente ou desaparecido, a revisão poderá ser requerida pelo 
cônjuge, companheiro(a), descendente, ascendente colateral consangüíneo até o segundo grau civil. 
 
§2º - No caso de incapacidade mental do servidor, a revisão será requerida pelo respectivo curador. 
 
Art.267 - O requerimento de  revisão do processo far-se-á em apenso ao processo original e será 
dirigido ao Secretário de Estado ou autoridade  equivalente que,  se autorizar a revisão, encaminhará 
o pedido ao chefe da repartição onde se originou o processo disciplinar. 
 
Parágrafo único - Na petição inicial, o requerente pedirá dia e hora para a produção de provas e 
inquirição das testemunhas que arrolar. 
 
Art.268 - Recebida a petição, a autoridade competente  constituirá comissão composta de três 
servidores estáveis, de preferência  de categoria igual ou superior á do requerente. 
 
Art.269 - A comissão revisora terá 60 (sessenta) dias  para a conclusão dos trabalhos. 
 
Art.270 - Aplicam-se aos trabalhos da comissão revisora, no que couber, as normas e procedimentos 
próprios da comissão do processo disciplinar. 
 
Art.271 - O julgamento caberá : 
 
I - aos chefes dos Poderes, quando do processo revisto houver resultado pena de emissão ou 
cassação de aposentadoria e disponibilidade; 
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II - ao Secretário de Estado,  quando houver resultado pena  de suspensão ou de repreensão. 
III - aos titulares de autarquias e fundações, quando houver resultado pena de suspensão ou de 
repreensão. 
 
Parágrafo único - O prazo para julgamento será  de 20 (vinte) dias, contados  do recebimento do 
processo, no curso do qual a autoridade julgadora poderá  determinar diligências. 
 
Art.272 - Julgada procedente a revisão, tornar-se-á sem efeito a penalidade aplicada, restabelecendo-
se todos os direitos por ela atingidos, exceto em relação à destituição do cargo em comissão, que 
será convertida em exoneração. 
 
Parágrafo único - Da revisão do processo não poderá resultar agravamento da penalidade. 
 
Art. 273 - No processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente, favorecendo, na dúvida, a 
manutenção do ato punitivo.  
 

TÍTULO VIII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art.285 - Aos  servidores ocupantes de categorias regidas por lei especial, aplicam-se, 
subsidiariamente, as disposições deste Estatuto. 
 
Art.286 - Continuam em vigor as leis e regulamentos que disciplinam os institutos previstos nesta Lei, 
desde que com ela não colidam, até que novas normas sejam expedidas, se necessárias. 
 
Art.287 - O regime jurídico dos servidores admitidos em serviço de caráter temporário ou para 
funções de natureza técnica ou especializada será estabelecido em lei especial. 
 
Art.288 - Os  adicionais por tempo de serviço, já concedidos aos servidores abrangidos por esta Lei, 
ficam transformados em anuênios. 
 
Art.289 - Os efeitos do disposto no § 1º do art. 75 desta Lei retroagem a 05 de outubro de 1988. 
(revogado) 
 
Art.290 - Para fins do disposto no art. 191 desta Lei, o tempo de cargo comissionado ou de direção e 
de função gratificada que o servidor tenha exercido no âmbito das Sociedades de Economia Mista e 
Empresas Públicas do Estado somente será computado para efeito de contagem de tempo de 
exercício. (revogado) 
 
Parágrafo único - Fica vedada a atribuição das vantagens inerentes aos cargos comissionados e 
funções gratificadas mencionados no "caput" deste artigo, devendo ser consideradas apenas as 
vantagens que o servidor haja percebido no exercício de cargos comissionados e funções gratificadas 
da Administração Direta, Autárquica e Fundacional. 
 
Art.291 - Ficam assegurados ao servidor público civis do Estado, os direitos adquiridos até esta data, 
em função do art. 163, da Lei Delegada nº 36, de 15 de outubro de 1969. 
 
Art.292 - Ficam revogadas a Lei nº 5.740, de 05 de julho de 1993, e respectiva legislação 
complementar. 
 
Art.293 - Esta   Lei   entra  em vigor na data de sua publicação, revogadas a Lei Delegada nº 36, de 
15 de outubro de 1969, e demais disposições em contrário. 
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ANEXO C – Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990  

 

Dispõe sobre o regime jurídico dos 
servidores públicos civis da União, das 
autarquias e das fundações públicas 
federais 

 

PUBLICAÇÃO CONSOLIDADA DA LEI Nº   8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990, 
DETERMINADA PELO ART.  13 DA LEI Nº 9.527, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997. 

Texto atualizado em 17.9.01 
Última Lei 9.783, de 28.1.99 
Última MPV 2.225-45, de 4.9.01 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 
 

Título I 
Capítulo Único 

Das Disposições Preliminares 
 

Art. 1
o 

Esta Lei institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias, 
inclusive as em regime especial, e das fundações públicas federais. 
 
Art. 2

o 
Para os efeitos desta Lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. 

 
Art. 3

o
 Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura 

organizacional que devem ser cometidas a um servidor.  
 
Parágrafo único. Os cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros, são criados por lei, com 
denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo 
ou em comissão.  
 
Art. 4

o 
É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei.  

(...) 
 

Título IV 
Do Regime Disciplinar 

Capítulo I 
Dos Deveres 

 
Art. 116.  São deveres do servidor:  
 
I - exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;  
II - ser leal às instituições a que servir;  
III - observar as normas legais e regulamentares;  
IV - cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais;  
V - atender com presteza:  
a)ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo;  
b)à expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situações de 
interesse pessoal;  
c)às requisições para a defesa da Fazenda Pública.  
VI - levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão 
do cargo;  

http://legislacao.planalto.gov.br/legislacao.nsf/WebAbreDocumento?OpenAgent&ID=797E6&Position=1&TotDocs=1
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VII - zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público;  
VIII - guardar sigilo sobre assunto da repartição;  
IX - manter conduta compatível com a moralidade administrativa;  
X - ser assíduo e pontual ao serviço;  
XI - tratar com urbanidade as pessoas;  
XII - representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder.  
Parágrafo único.  A representação de que trata o inciso XII será encaminhada pela via hierárquica e 
apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é formulada, assegurando-se ao 
representando ampla defesa.  

 
Capítulo II 

Das Proibições 
 
Art. 117.  Ao servidor é proibido:  
 
I - ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato;  
II - retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da 
repartição;  
III - recusar fé a documentos públicos;  
IV - opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço;  
V - promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição;  
VI - cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de 
atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado;  
VII - coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se a associação profissional ou sindical, ou 
a partido político;  
VIII - manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou 
parente até o segundo grau civil;  
IX - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da 
função pública;  
X - participar de gerência ou administração de empresa privada, sociedade civil, salvo a participação 
nos conselhos de administração e fiscal de empresas ou entidades em que a União detenha, direta 
ou indiretamente, participação do capital social, sendo-lhe vedado exercer o comércio, exceto na 
qualidade de acionista, cotista ou comanditário; (Redação dada pela Medida Provisória nº 1.909-18, 
de 24.9.99)  
X - participar de gerência ou administração de empresa privada, sociedade civil, salvo a participação 
nos conselhos de administração e fiscal de empresas ou entidades em que a União detenha, direta 
ou indiretamente, participação do capital social, sendo-lhe vedado exercer o comércio, exceto na 
qualidade de acionista, cotista ou comanditário; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.225-
45, de 4.9.2001) 
 
XI - atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de 
benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau, e de cônjuge ou 
companheiro;  
XII - receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão de suas 
atribuições;  
XIII - aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro;  
XIV - praticar usura sob qualquer de suas formas;  
XV - proceder de forma desidiosa;  
XVI - utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares;  
XVII - cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de 
emergência e transitórias;  
XVIII - exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e 
com o horário de trabalho;  
XIX - recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. (Inciso incluído pela Lei nº 
9.527, de 10.12.97) 

(...) 
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Capítulo IV 
Das Responsabilidades 

 
Art. 121.  O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas 
atribuições.  
 
Art. 122.  A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que 
resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros.  
 
§ 1

o
  A indenização de prejuízo dolosamente causado ao erário somente será liquidada na forma 

prevista no art. 46, na falta de outros bens que assegurem a execução do débito pela via judicial.  
§ 2

o
  Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública, 

em ação regressiva.  
§ 3

o
  A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada, até o 

limite do valor da herança recebida.  
 
Art. 123.  A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputadas ao servidor, 
nessa qualidade.  
 
Art. 124.  A responsabilidade civil-administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no 
desempenho do cargo ou função.  
 
Art. 125.  As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre 
si.  
 
Art. 126.  A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal 
que negue a existência do fato ou sua autoria.  
 

Capítulo V 
Das Penalidades 

 
Art. 127.  São penalidades disciplinares:  
 
I - advertência;  
II - suspensão;  
III - demissão;  
IV - cassação de aposentadoria ou disponibilidade;  
V - destituição de cargo em comissão;  
VI - destituição de função comissionada.  
 
Art. 128.  Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração 
cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou 
atenuantes e os antecedentes funcionais.  
 
Parágrafo único.  O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a 
causa da sanção disciplinar. (Parágrafo incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
 
Art. 129.  A advertência será aplicada por escrito, nos casos de violação de proibição constante do 
art. 117, incisos I a VIII e XIX, e de inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamentação 
ou norma interna, que não justifique imposição de penalidade mais grave. (Redação dada pela Lei 
nº 9.527, de 10.12.97) 
 
Art. 130.  A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e 
de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita a penalidade de demissão, não 
podendo exceder de 90 (noventa) dias.  
 
§ 1

o
  Será punido com suspensão de até 15 (quinze) dias o servidor que, injustificadamente, recusar-

se a ser submetido a inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos 
da penalidade uma vez cumprida a determinação.  
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§ 2
o
  Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida 

em multa, na base de 50% (cinqüenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração, ficando o 
servidor obrigado a permanecer em serviço.  
 
Art. 131.  As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados, após o 
decurso de 3 (três) e 5 (cinco) anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver, 
nesse período, praticado nova infração disciplinar.  
 
Parágrafo único.  O cancelamento da penalidade não surtirá efeitos retroativos.  
 
Art. 132.  A demissão será aplicada nos seguintes casos:  
 
I - crime contra a administração pública;  
II - abandono de cargo;  
III - inassiduidade habitual;  
IV - improbidade administrativa;  
V - incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição;  
VI - insubordinação grave em serviço;  
VII - ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de 
outrem;  
VIII - aplicação irregular de dinheiros públicos;  
IX - revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo;  
X - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional;  
XI - corrupção;  
XII - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;  
XIII - transgressão dos incisos IX a XVI do art. 117.  
 
Art. 133.  Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções 
públicas, a autoridade a que se refere o art. 143 notificará o servidor, por intermédio de sua chefia 
imediata, para apresentar opção no prazo improrrogável de dez dias, contados da data da ciência e, 
na hipótese de omissão, adotará procedimento sumário para a sua apuração e regularização 
imediata, cujo processo administrativo disciplinar se desenvolverá nas seguintes fases: (Redação 
dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
 
I - instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão, a ser composta por dois 
servidores estáveis, e simultaneamente indicar a autoria e a materialidade da transgressão objeto da 
apuração; (Inciso incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
II - instrução sumária, que compreende indiciação, defesa e relatório; (Inciso incluído pela Lei nº 
9.527, de 10.12.97) 
III - julgamento. (Inciso incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
 
§ 1

o
  A indicação da autoria de que trata o inciso I dar-se-á pelo nome e matrícula do servidor, e a 

materialidade pela descrição dos cargos, empregos ou funções públicas em situação de acumulação 
ilegal, dos órgãos ou entidades de vinculação, das datas de ingresso, do horário de trabalho e do 
correspondente regime jurídico. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
§ 2

o
  A comissão lavrará, até três dias após a publicação do ato que a constituiu, termo de indiciação 

em que serão transcritas as informações de que trata o parágrafo anterior, bem como promoverá a 
citação pessoal do servidor indiciado, ou por intermédio de sua chefia imediata, para, no prazo de 
cinco dias, apresentar defesa escrita, assegurando-se-lhe vista do processo na repartição, 
observado o disposto nos arts. 163 e 164. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
§ 3

o
  Apresentada a defesa, a comissão elaborará relatório conclusivo quanto à inocência ou à 

responsabilidade do servidor, em que resumirá as peças principais dos autos, opinará sobre a 
licitude da acumulação em exame, indicará o respectivo dispositivo legal e remeterá o processo à 
autoridade instauradora, para julgamento. (Parágrafo incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
§ 4

o
  No prazo de cinco dias, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá 

a sua decisão, aplicando-se, quando for o caso, o disposto no § 3
o
 do art. 167. (Parágrafo incluído 

pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
§ 5

o
  A opção pelo servidor até o último dia de prazo para defesa configurará sua boa-fé, hipótese 

em que se converterá automaticamente em pedido de exoneração do outro cargo. (Parágrafo 
incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
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§ 6
o
  Caracterizada a acumulação ilegal e provada a má-fé, aplicar-se-á a pena de demissão, 

destituição ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade em relação aos cargos, empregos ou 
funções públicas em regime de acumulação ilegal, hipótese em que os órgãos ou entidades de 
vinculação serão comunicados. (Parágrafo incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
§ 7

o
  O prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar submetido ao rito sumário não 

excederá trinta dias, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida a 
sua prorrogação por até quinze dias, quando as circunstâncias o exigirem. (Parágrafo incluído pela 
Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
§ 8

o
  O procedimento sumário rege-se pelas disposições deste artigo, observando-se, no que lhe for 

aplicável, subsidiariamente, as disposições dos Títulos IV e V desta Lei. (Parágrafo incluído pela 
Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
 
Art. 134.  Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado, na 
atividade, falta punível com a demissão.  
 
Art. 135.  A destituição de cargo em comissão exercido por não ocupante de cargo efetivo será 
aplicada nos casos de infração sujeita às penalidades de suspensão e de demissão.  
 
Parágrafo único.  Constatada a hipótese de que trata este artigo, a exoneração efetuada nos termos 
do art. 35 será convertida em destituição de cargo em comissão.  
 
Art. 136.  A demissão ou a destituição de cargo em comissão, nos casos dos incisos IV, VIII, X e XI 
do art. 132, implica a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação 
penal cabível.  
 
Art. 137.  A demissão ou a destituição de cargo em comissão, por infringência do art. 117, incisos IX 
e XI, incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público federal, pelo prazo de 5 
(cinco) anos.  
 
Parágrafo único.  Não poderá retornar ao serviço público federal o servidor que for demitido ou 
destituído do cargo em comissão por infringência do art. 132, incisos I, IV, VIII, X e XI.  
 
Art. 138.  Configura abandono de cargo a ausência intencional do servidor ao serviço por mais de 
trinta dias consecutivos.  
 
Art. 139.  Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço, sem causa justificada, por 
sessenta dias, interpoladamente, durante o período de doze meses.  
 
Art. 140.  Na apuração de abandono de cargo ou inassiduidade habitual, também será adotado o 
procedimento sumário a que se refere o art. 133, observando-se especialmente que: (Redação dada 
pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
 
I - a indicação da materialidade dar-se-á: (Inciso incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
na hipótese de abandono de cargo, pela indicação precisa do período de ausência intencional do 
servidor ao serviço superior a trinta dias; (Alínea incluída pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
no caso de inassiduidade habitual, pela indicação dos dias de falta ao serviço sem causa justificada, 
por período igual ou superior a sessenta dias interpoladamente, durante o período de doze meses; 
(Alínea incluída pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
II - após a apresentação da defesa a comissão elaborará relatório conclusivo quanto à inocência ou 
à responsabilidade do servidor, em que resumirá as peças principais dos autos, indicará o respectivo 
dispositivo legal, opinará, na hipótese de abandono de cargo, sobre a intencionalidade da ausência 
ao serviço superior a trinta dias e remeterá o processo à autoridade instauradora para julgamento. 
(Inciso incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
 
Art. 141.  As penalidades disciplinares serão aplicadas:  
 
I - pelo Presidente da República, pelos Presidentes das Casas do Poder Legislativo e dos Tribunais 
Federais e pelo Procurador-Geral da República, quando se tratar de demissão e cassação de 
aposentadoria ou disponibilidade de servidor vinculado ao respectivo Poder, órgão, ou entidade; 
II - pelas autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferior àquelas mencionadas no 
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inciso anterior     quando se tratar de suspensão superior a 30 (trinta) dias;  
III - pelo chefe da repartição e outras autoridades na forma dos respectivos regimentos ou 
regulamentos, nos casos de advertência ou de suspensão de até 30 (trinta) dias;  
IV - pela autoridade que houver feito a nomeação, quando se tratar de destituição de cargo em 
comissão.  
 
Art. 142.  A ação disciplinar prescreverá:  
 
I - em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou 
disponibilidade e destituição de cargo em comissão;  
II - em 2 (dois) anos, quanto à suspensão;  
III - em 180 (cento e oitenta) dias, quanto á advertência.  
§ 1

o
  O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido.  

§ 2
o
  Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas 

também como crime.  
§ 3

o
  A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até 

a decisão final proferida por autoridade competente.  
§ 4

o
  Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a 

interrupção.  
(...) 
 

Título IX 
Capítulo Único 

Das Disposições Transitórias e Finais 
 
Art. 243.  Ficam submetidos ao regime jurídico instituído por esta Lei, na qualidade de servidores 
públicos, os servidores dos Poderes da União, dos ex-Territórios, das autarquias, inclusive as em 
regime especial, e das fundações públicas, regidos pela Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952 -
 Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, ou pela Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1

o
 de maio de 1943, exceto os contratados por prazo 

determinado, cujos contratos não poderão ser prorrogados após o vencimento do prazo de 
prorrogação.  
 
§ 1

o
  Os empregos ocupados pelos servidores incluídos no regime instituído por esta Lei ficam 

transformados em cargos, na data de sua publicação.  
§ 2

o
  As funções de confiança exercidas por pessoas não integrantes de tabela permanente do órgão 

ou entidade onde têm exercício ficam transformadas em cargos em comissão, e mantidas enquanto 
não for implantado o plano de cargos dos órgãos ou entidades na forma da lei.  
§ 3

o
  As Funções de Assessoramento Superior - FAS, exercidas por servidor integrante de quadro ou 

tabela de pessoal, ficam extintas na data da vigência desta Lei.  
§ 4

o
  (VETADO). 

§ 5
o
  O regime jurídico desta Lei é extensivo aos serventuários da Justiça, remunerados com 

recursos da União, no que couber.  
§ 6

o
  Os empregos dos servidores estrangeiros com estabilidade no serviço público, enquanto não 

adquirirem a nacionalidade brasileira, passarão a integrar tabela em extinção, do respectivo órgão ou 
entidade, sem prejuízo dos direitos inerentes aos planos de carreira aos quais se encontrem 
vinculados os empregos.  
§ 7

o
  Os servidores públicos de que trata o caput deste artigo, não amparados pelo art. 19 do Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias, poderão, no interesse da Administração e conforme 
critérios estabelecidos em regulamento, ser exonerados mediante indenização de um mês de 
remuneração por ano de efetivo exercício no serviço público federal. (Parágrafo incluído pela Lei 
nº 9.527, de 10.12.97) 
§ 8

o
  Para fins de incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de rendimentos, serão 

considerados como indenizações isentas os pagamentos efetuados a título de indenização prevista 
no parágrafo anterior. (Parágrafo incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
§ 9

o
  Os cargos vagos em decorrência da aplicação do disposto no § 7

o
 poderão ser extintos pelo 

Poder Executivo quando considerados desnecessários. (Parágrafo incluído pela Lei nº 9.527, de 
10.12.97) 
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Art. 244.  Os adicionais por tempo de serviço, já concedidos aos servidores abrangidos por esta Lei, 
ficam transformados em anuênio.  
 
Art. 245.  A licença especial disciplinada pelo art. 116 da Lei nº 1.711, de 1952, ou por outro diploma 
legal, fica      transformada em licença-prêmio por assiduidade, na forma prevista nos arts. 87 a 90.  
 
Art. 246. (VETADO). 
 
Art. 247.  Para efeito do disposto no Título VI desta Lei, haverá ajuste de contas com a Previdência 
Social, correspondente ao período de contribuição por parte dos servidores celetistas abrangidos 
pelo art. 243. (Redação dada pela Lei nº 8.162, de 8.1.91)  
 
Art. 248.  As pensões estatutárias, concedidas até a vigência desta Lei, passam a ser mantidas pelo 
órgão ou entidade de origem do servidor.  
 
Art. 249.  Até a edição da lei prevista no § 1

o
 do art. 231, os servidores abrangidos por esta Lei 

contribuirão na forma e nos percentuais atualmente estabelecidos para o servidor civil da União 
conforme regulamento próprio.  
 
Art. 250.  O servidor que já tiver satisfeito ou vier a satisfazer, dentro de 1 (um) ano, as condições 
necessárias para a aposentadoria nos termos do inciso II do art. 184 do antigo Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis da União, Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, aposentar-se-á com a 
vantagem prevista naquele dispositivo. (Veto mantido pelo Congresso Nacional e promulgado no 
D.O.U. de 19.4.91)  
 
Art. 251. (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 
 
Art. 252.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir do 
primeiro dia do mês subseqüente.  
 
Art. 253.  Ficam revogadas a Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, e respectiva legislação 
complementar, bem como as demais disposições em contrário.  
 
Brasília, 11 de dezembro de 1990; 169

o
 da Independência e 102

o
 da República. 
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