
UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 
Comissão de Ética da Univasf 

 

EMENTA DE DECISÃO DE APLICAÇÃO DE CENSURA ÉTICA  

 

Processo de Apuração Ética nº: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Decisão: Censura Ética  

 

A Comissão de Ética da Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf) DECIDE 
registrar, em decorrência do resultado das apurações relativas ao Processo de Apuração 
Ética, cumpridas as formalidades legais e regulamentares, inclusive com relação ao 
contraditório e à ampla defesa, a aplicação de CENSURA ÉTICA, prevista no Inciso XXII do 
Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, ao(à) 
Servidor(a) da Univasf, pela prática de condutas em desacordo com normas éticas previstas 
nos incisos XIV, “f”, “t”, e “u”, e XV, “f” e “m”, todos do Decreto nº 1.171/94 

XIV - São deveres fundamentais do servidor público: 
... 
f) ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se 
materializam na adequada prestação dos serviços públicos; 
... 
t) exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhe sejam 
atribuídas, abstendo-se de fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses dos 
usuários do serviço público e dos jurisdicionados administrativos; 
u) abster-se, de forma absoluta, de exercer sua função, poder ou autoridade com 
finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades 
legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei. 
... 
XV – É vedado ao servidor público: 
... 
f) permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses 
de ordem pessoal interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados 
administrativos ou com colegas hierarquicamente superiores ou inferiores;; 
... 
m) fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço, 
em benefício próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros. 

 

A Censura Ética constará nos assentamentos funcionais do(a) servidor(a), para fins 
exclusivamente éticos, a partir da data da aplicação (19.12.2019), conforme § 1º do Art. 31, 
da Resolução nº 10 da Comissão de Ética Pública e inciso XVIII, capítulo II, do Decreto 
1.171/1994. 

A omissão do nome do(a) servidor(a) sancionado(a) está de acordo com o artigo 18 
do Decreto nº 6.029, de 01 de fevereiro de 2007. 

Petrolina, 19 de dezembro de 2019. 
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