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TÍTULO I – DOS OBJETIVOS, DAS COMPETÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, DAS ATRIBUIÇÕES DA 

COMISSÃO DE ÉTICA E DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES DA COMISSÃO DE ÉTICA 

CAPÍTULO I – DOS OBJETIVOS 

Art. 1º O Regimento Interno da Secretaria e Comissão de Ética do METRÔ-DF – RISCE tem por 

finalidade: 

I – definir as competências e atribuições da Comissão de Ética e dos seus membros; 

II – definir as competências e atribuições da Secretaria do Comitê de Ética; 

III – definir as Normas Gerais do Procedimento e Rito Processual de apuração. 

CAPÍTULO II – DAS COMPETÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA 

Art. 2º Compete à Comissão de Ética: 

I – orientar e aconselhar sobre a ética profissional do empregado no tratamento com as 

pessoas e com o patrimônio;  

II – atuar como instância consultiva de empregados do METRÔ-DF, de modo a prevenir 

conflitos de interesses e transgressões éticas;  

III – convocar empregado para prestar informações ou apresentar documentos;  

IV – esclarecer e julgar comportamentos eticamente duvidosos;  

V – aproveitar, sempre que possível, os eventos de treinamento de empregados do METRÔ-DF 

para divulgação das normas de conduta ética, por meio de explanação ou distribuição de 

folhetos, folders e outros instrumentos congêneres;  

VI – inserir, quando cabível, nos manuais e procedimentos técnicos, cartilhas e similares, 

mensagens que contemplem conduta ética apropriada, divulgando normas dos Códigos de 

Ética e de Conduta e de funcionamento da Comissão;  
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VII – elaborar plano de trabalho específico para a gestão da ética no METRÔ-DF, com o 

objetivo de criar meios suficientes e eficazes de informação, educação e monitoramento 

relacionados às normas de conduta dos empregados do METRÔ-DF;  

VIII – elaborar estatísticas de processos analisados, as quais serão formalizadas mediante 

relatório anual, acompanhando a evolução numérica para que sirva de subsídios ao 

gerenciamento de atividades e à efetividade da gestão pública;  

IX – aplicar o Código de Ética e o Código de Conduta do METRÔ-DF, devendo:  

a. receber propostas e sugestões para o seu aprimoramento e modernização;  

b. dirimir dúvidas a respeito da interpretação de suas normas e deliberar sobre 

casos omissos;  

c. apurar, mediante denúncia ou de ofício, conduta em desacordo com as normas 

éticas pertinentes; e  

d. recomendar, acompanhar e avaliar, no âmbito do METRÔ-DF, o 

desenvolvimento de ações objetivando a disseminação, capacitação e 

treinamento, com periodicidade mínima anual, sobre as normas de ética e 

disciplina, a empregados, bem como aos Membros do Conselho de 

Administração e aos Diretores. 

X – desenvolver outras atividades inerentes a sua finalidade. 

CAPÍTULO III – DAS ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO DE ÉTICA 

Art. 3º Compete ao Presidente da Comissão de Ética: 

I – convocar e presidir as reuniões;  

II – orientar os trabalhos da comissão, ordenar os debates, iniciar e concluir as deliberações;  

III – tomar os votos e proclamar os resultados;  



 

5 
 

IV – autorizar a presença de pessoas nas reuniões que, por si ou por entidades que 

representem, possam contribuir para os trabalhos da Comissão, ressalvados os casos em que 

houver a necessidade de se resguardar o sigilo, conforme Código de Ética, Código de Conduta 

e legislação correlata;  

V – assinar correspondência externa em nome da Comissão e solicitar as assinaturas dos 

demais membros quando considerar conveniente;  

VI – proferir voto de qualidade; 

VII – decidir os casos de urgência ad referendum da Comissão; e 

VIII – estabelecer e regulamentar rotinas relativas ao funcionamento da Comissão. 

Art. 4º Compete aos membros da Comissão de Ética: 

I – examinar as matérias que lhe forem submetidas, emitindo-se relatórios, pareceres e demais 

documentos necessários à instrução processual;  

II – pedir vista de matéria em deliberação na Comissão;  

III – solicitar informações a respeito de matérias sob exame da Comissão; e 

IV – representar a Comissão em atos públicos, por delegação do Presidente. 

Art. 5º Compete ao Secretário Executivo da Comissão de Ética: 

I – organizar a agenda das reuniões e assegurar o apoio logístico à Comissão;  

II – secretariar as reuniões da Comissão;  

III – proceder ao registro das reuniões e à elaboração de suas atas;  

IV – dar apoio à Comissão e seus integrantes para o cumprimento das atividades que lhe sejam 

próprias;  
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V – instruir as matérias sujeitas a deliberações;  

VI – providenciar, previamente à instrução de matéria para deliberação pela Comissão, parecer 

sobre a legalidade de ato a ser por ela baixado;  

VII – elaborar plano de trabalho específico, envolvendo, se for o caso, outros órgãos e 

entidades do Distrito Federal com o objetivo de criar eficiente sistema de informação, 

educação, acompanhamento e avaliação de resultados da gestão ética distrital; 

VIII – encaminhar proposta de alteração do RISCE, elaborado pelos seus membros, à Diretoria 

Colegiada para aprovação; 

IX – fazer juízo de admissibilidade das denúncias recebidas, de acordo com as normas do 

Código de Ética;  

X – desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

CAPÍTULO IV – DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES DA COMISSÃO DE ÉTICA 

Art. 6º O membro da Comissão de Ética que estiver relacionado com matéria que envolva 

empregado submetido ao Código de Ética ou ao Código de Conduta deverá abster-se de 

participar da deliberação, declarando o seu impedimento.  

Art. 7º As matérias examinadas nas reuniões da Comissão de Ética são consideradas de caráter 

sigiloso até a deliberação final. 

Art. 8º Os membros da Comissão não poderão se manifestar publicamente sobre situação 

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

TÍTULO II – DO FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO DE ÉTICA, DAS NORMAS GERAIS DO PROCEDIMENTO 

E DO RITO PROCESSUAL 

CAPÍTULO I – DO FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO DE ÉTICA 

Art. 9º Os trabalhos da Comissão de Ética devem ser desenvolvidos com observância dos 

seguintes princípios: 
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I – celeridade;  

II – proteção à honra e à imagem da pessoa investigada;  

III – proteção à identidade do denunciante, que deverá ser mantida sob reserva, se este assim 

o desejar; e  

IV – independência e imparcialidade dos seus membros na apuração dos fatos.  

Art. 10. As reuniões da Comissão de Ética ocorrerão por iniciativa do seu Presidente. 

CAPÍTULO II – DAS NORMAS GERAIS DO PROCEDIMENTO 

Art. 11. A denúncia deve ser apresentada em formulário próprio disponibilizado pela Comissão 

no site institucional do METRÔ-DF e deve conter os seguintes requisitos: 

a. identificação do denunciante; 

b. descrição da conduta; 

c. indicação da autoria, caso seja possível; e 

d. apresentação dos elementos de prova ou indicação de onde podem ser 

encontrados. 

Art. 12. A identidade do denunciante que assim desejar deverá ser mantida sob reserva por 

prazo indeterminado. 

Art. 13. Será assegurada ao denunciante a comprovação do recebimento da denúncia por ele 

encaminhada. 

Art. 14. Quando o autor da denúncia não se identificar, a Comissão de Ética poderá acolher os 

fatos narrados para fins de instauração, de ofício, de procedimento investigatório, desde que 

contenha indícios suficientes da ocorrência da infração ou, em caso contrário, determinar o 

arquivamento sumário. 
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Art. 15. A instauração, de ofício, de procedimento de investigação deve ser fundamentada 

pelos integrantes da Comissão de Ética e apoiada em notícia pública de conduta ou em indícios 

capazes de lhe dar sustentação. 

Art. 16. Se houver indícios de que a conduta configure, a um só tempo, falta ética e infração de 

natureza disciplinar, a cópia dos autos deverá ser encaminhada imediatamente à Correição, 

sem prejuízo da investigação e aplicação da sanção ética.  

Parágrafo Único: No caso do caput, o denunciado deverá ser notificado sobre a remessa. 

Art. 17. Havendo dúvida quanto à legalidade ou ao enquadramento da conduta, se desvio 

ético, infração disciplinar, ato de improbidade, crime de responsabilidade, infração criminal ou 

de natureza diversa, a Comissão de Ética, em caráter excepcional, deverá solicitar parecer 

reservado prévio junto à Procuradoria Jurídica do METRÔ-DF. 

Parágrafo Único: Caso haja, ainda, suspeita de cometimento de infração criminal e/ou ato de 

improbidade administrativa, a Comissão de Ética encaminhará cópia do processo ao Diretor-

Presidente para tratativas quanto à remessa dos autos às autoridades competentes pelas 

respectivas apurações. 

CAPÍTULO III – DO RITO PROCESSUAL 

Art. 18. As fases processuais no âmbito da Comissão de Ética serão as seguintes: 

I – procedimento preliminar, compreendendo: 

a. resposta ao denunciante, quando possível, do recebimento da denúncia pela 

Comissão de Ética; 

b. abertura do processo sigiloso no SEI e anexação do texto da denúncia; 

c. juízo de admissibilidade, que avaliará a presença dos requisitos elencados no 

artigo 11; 

d. conhecimento do juízo aos membros da Comissão de Ética e inclusão na pauta 

de reunião; e 
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e. na reunião da Comissão de Ética: 

i. caso o juízo de admissibilidade seja pela abertura do processo de 

apuração, será designado o relator entre os membros da Comissão de 

Ética; ou 

ii. caso o juízo de admissibilidade seja pelo arquivamento, será realizada 

votação para acatar o arquivamento da denúncia ou para abertura, de 

ofício, do processo de apuração com indicação do relator.  

Parágrafo único. Em caso de processo SEI interno pré-existente, de caráter sigiloso, 

encaminhado à Comissão de Ética pelas demais áreas do METRÔ-DF, o presidente da 

comissão, signatário do recebimento da demanda, deverá determinar a abertura de 

procedimento preliminar de conduta ética. 

II – processo de apuração ética, subdividindo-se em: 

a. instauração, por meio de processo no SEI, em caráter sigiloso, com o conteúdo 

da denúncia e juízo de admissibilidade; 

b. verificação, de ofício, da ocorrência do instituto da prescrição de aplicação da 

sanção de censura ética, conforme Capítulo VI do Título II, do Código de Ética; 

c. notificação do investigado, via SEI e acesso ao processo, para apresentação da 

defesa;  

d. instrução, compreendendo a realização de diligências, produção de provas, 

depoimento de testemunhas, entre outros; 

e. finalizada fase instrutória, alegações finais do investigado; 

f.  relatório e voto do Relator;  

g. deliberação, iniciada pelo voto do relator, e decisão da Comissão de Ética, que 

declarará pela improcedência da denúncia ou pela aplicação da sanção ética. 
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III – processo de Aplicação da sanção ética, compreendendo: 

a. notificação do denunciado sobre o resultado da decisão e apresentação das 

informações acerca de recurso; 

b. havendo recurso, a Secretaria apresentará o mesmo aos membros da comissão 

de ética e incluirá na pauta de reunião da Comissão de Ética; e 

c. deliberação e decisão da Comissão de Ética sobre o recurso: 

i. se o recurso for acatado, será registrada a reconsideração e o processo 

será arquivado; 

ii. se não acatado, a Secretaria enviará o processo para a Presidência, 

para julgamento do recurso em 2ª instância. 

Art. 19. Instaurado o processo de apuração ética, o Relator será responsável pelos trabalhos e 

notificará o investigado para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, apresentar defesa prévia, por 

escrito, listando eventuais testemunhas, até o número de quatro, e apresentando ou 

indicando as provas que pretende produzir. 

§ 1º. O prazo previsto neste artigo poderá ser prorrogado por igual período, a juízo 

do Relator, mediante requerimento justificado do investigado, desde que solicitado 

dentro do prazo do caput. 

§ 2º. O pedido de inquirição de testemunhas por parte do investigado deverá ser 

justificado e será indeferido pelo Relator quando o fato já estiver suficientemente 

provado por documento, diligência ou não possa ser provado por testemunha. 

§ 3º. As testemunhas indicadas, até apresentação das alegações finais, poderão ser 

substituídas desde que o investigado formalize o pedido apresentando justificativa e 

seja deferido pelo Relator. 

§ 4º. A contagem do prazo para defesa prévia ou qualquer tipo de recurso dar-se-á a 

partir da data da notificação ao investigado. 
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§ 5º. Caso o investigado não seja encontrado, a Comissão de Ética registrará em 

documento próprio a data, a hora e o instrumento utilizado para ciência da decisão. 

Art. 20. O pedido de prova pericial deverá ser justificado, sendo lícito à Comissão de Ética 

indeferi-lo nas seguintes hipóteses: 

I – a comprovação do fato não depender de conhecimento especial de perito; ou 

II – revelar-se meramente protelatório ou de nenhum interesse para o esclarecimento do fato. 

Art. 21. Concluída a instrução processual, o investigado será notificado para apresentar as 

alegações finais no prazo de 10 (dez) dias.  

§ 1º Apresentadas ou não as alegações finais, o Relator elaborará relatório com voto 

a ser apresentado à deliberação da Comissão de Ética. 

§ 2º A conclusão da apuração não excederá 20 (vinte) dias, contados da data de 

instauração do processo, admitida a sua prorrogação por igual período. 

Art. 22. No caso de falta de previsão de conduta comissiva ou omissiva do empregado no 

Código de Ética ou no Código de Conduta, a Comissão de Ética deverá recorrer à analogia, aos 

costumes, aos princípios éticos e morais conhecidos em outras profissões e aos costumes 

gerais do Direito. 

Art. 23. Se a conclusão for pela culpabilidade, o investigado será notificado e poderá 

apresentar recurso à Presidência do METRÔ-DF, no prazo de 5 (cinco) dias a partir da data da 

notificação. 

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

cabendo a esta o juízo de reconsideração da decisão ou encaminhá-lo, devidamente instruído, 

ao Diretor-Presidente do METRÔ-DF. 

Art. 24. A cópia da decisão definitiva que resultar em censura ética ao empregado será 

encaminhada à unidade de gestão de pessoal, para constar dos assentamentos do agente 

público, para fins exclusivamente éticos. 
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Art. 25. A decisão definitiva sobre investigação de conduta ética que resultar em sanção será 

resumida e publicada em ementa, com a omissão dos nomes dos envolvidos e de quaisquer 

outros dados que permitam a identificação. 

Art. 26. Em se tratando de prestador de serviços sem vínculo direto ou formal com a 

Companhia, a decisão da Comissão de Ética poderá recomendar a sua substituição e a cópia da 

decisão definitiva deverá ser remetida ao gestor do contrato, convênio ou equivalente, a quem 

competirá a adoção das providências cabíveis. 

TÍTULO III - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 27. Os trabalhos na Comissão de Ética do METRÔ-DF são considerados relevantes e têm 

prioridade sobre as atribuições próprias dos cargos dos seus membros, quando esses não 

atuarem com exclusividade na Comissão. 

Art. 28. A infração de natureza ética cometida por membro de Comissão de Ética do METRÔ-

DF será apurada pelo Diretor-Presidente do METRÔ-DF. 

Art. 29. Os prazos da Comissão podem, excepcionalmente, ser prorrogados ou suspensos 

mediante justificativa e aprovação dos membros da Comissão de Ética.  

Art. 30. Compete ao Diretor-Presidente do METRÔ-DF a alteração da composição permanente 

da Comissão de Ética, por meio da nomeação de membros Titulares e Suplentes dentro de seu 

número originário, bem como, excepcionalmente, nomear membros com a finalidade única de 

possibilitar o quórum necessário para o prosseguimento de atos de instauração de 

investigação e apuração de conduta de desvio ético. 


