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CAPÍTULO   I 
DA   FINALIDADE 

  
Art. 1º - O presente Código de Ética tem como nalidade atribuir à Federação              
Nacional dos Estudantes dos Cursos do Campo de Públicas e às instituições e atores              
a ela relacionados valores e diretrizes de ética e moral nas relações do Campo de               
Públicas. 
  
Art.   2º   -   Estão   diretamente   sujeitos   a   este   Código   de   Ética: 
  

I. Diretoria   Executiva   da   FENEAP; 
II. Conselho   de   Ética   e   Administração   da   FENEAP; 
III. Comissão   Organizadora   (COE)   de   eventos   do   Campo   de   Públicas; 
IV. Estudantes   do   Campo   de   Públicas; 
V. Outros atores do Campo de Públicas que venham a se relacionar com a             

FENEAP. 
  
Art. 3º - A FENEAP se coloca no direito de aplicar este Código de Ética em todos os                  
eventos   e   encontros   institucionais   realizados   por   estudantes   do   Campo   de   Públicas. 
  
    CAPÍTULO   II  

DA   CONDUTA   ÉTICA 
  
Art. 4º - A dignidade, o decoro, o zelo, a e cácia e a consciência dos princípios                
morais   devem   nortear   as   ações   do   estudante   do   Campo   de   Públicas. 
  
Art. 5º - O elemento ético não poderá ser dispensado da conduta do estudante do               
Campo   de   Públicas.  
Parágrafo único . O estudante do Campo de Públicas não poderá se resguardar nos             
princípios da FENEAP contidos no Art. 8º do respectivo Estatuto Social ou nos             
princípios da Administração Pública contidos no Art. 37 da Constituição Federal de            
1988   para   justi car   uma   conduta   antiética. 
  
Art. 6º – É vedado qualquer ofensa contra a imagem e a honra dos atores do Campo                 
de   Públicas. 
  
Art. 7º - No desenvolvimento de suas atividades, os estudantes do Campo de             
Públicas não farão distinção alguma quanto à etnia, gênero, orientação sexual,           
condição   social,   credo   religioso   ou   ideologia   política. 
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Art. 8º - A FENEAP será intolerante a quaisquer tipos de ações preconceituosas ou              
discriminatórias,   relacionadas   a: 
  

I. Racismo; 
II. Homofobia; 
III. Transfobia; 
IV. Xenofobia; 
V. Machismo; 
VI. LGBTfobia; 
VII. Orientação   Religiosa; 
VIII. Ideologia   política. 

  
Art. 9º - São vedadas às Instituições do Campo de Públicas descritas no Art. 2º toda                
e   qualquer   manifestação   de   cunho   estritamente   político-partidário-eleitoral. 
 
Art. 10º - A transparência e a responsabilidade nanceira também são consideradas            
condutas éticas e devem ser princípios norteadores dos estudantes e das           
Instituições   do   Campo   de   Públicas. 
Parágrafo único. Para cumprir seu propósito, a FENEAP atuará por meio da            
Comissão   de   Ética. 
  
  
CAPÍTULO   III  

DA   RESPONSABILIDADE   DAS   INSTITUIÇÕES   DO   CAMPO   DE   PÚBLICAS 
  
Art. 11º - É responsabilidade da FENEAP, das Entidades de Base, dos estudantes e              
dos   demais   atores   do   Campo   de   Públicas   zelarem   e   cumprirem   este   Código   de   Ética. 
  
Art.   12º   –   Todo   evento   do   Campo   de   Públicas   deve   manter: 
 

I. Núcleo de prevenção e apoio para mulheres, conduzido exclusivamente         
por   mulheres; 

II. Núcleo de prevenção e apoio para vítimas de preconceito e discriminação           
destacados   artigo   8º; 

Parágrafo Único. Os núcleos de apoio e prevenção devem reportar os casos            
ocorridos   de   preconceito   e   discriminação   ao   Conselho   de   Ética   da   FENEAP. 

 

FENEAP   |   Gestão   Novos   Rumos   2016/2017 

 



 

CAPÍTULO   IV  
DO   CONSELHO   DE   ÉTICA   DA   FENEAP 

  
Art.   13º   –   São   responsabilidades   do   Conselho   de   Ética: 
  

I. Acompanhar, analisar e scalizar as ações de gestão e política da           
FENEAP   quanto   à   sua   legalidade   estatutária; 

II. Analisar, dar parecer e julgar a FENEAP em situações de          
descumprimento   do   estatuto; 

III. Receber, aceitar ou rejeitar, e julgar as denúncias oriundas dos          
Estudantes do Campo de Públicas de descumprimento do Estatuto da FENEAP, do            
Regimento   Interno   da   FENEAP   ou   deste   Código   de   Ética. 

IV. Encaminhar quando necessário, os casos de preconceito e        
discriminação   às   autoridades   competentes. 
  
   Art.   14º   –   Compõem   o   Conselho   de   Ética   da   FENEAP: 
  

I. 2   (dois)   representantes   da   Diretoria   Executiva   da   FENEAP; 
II. 1   (um)   representante   de   cada   uma   das   Entidades   de   Base   liadas; 
III. 1   (um)   representante   da   COE,   nos   casos   aplicáveis. 

  
Parágrafo único . O Conselho de Ética se reunirá em caráter extraordinário, quando            
solicitado por qualquer ator do Campo de Públicas ou em função de quaisquer             
denúncias. 
  
Art.   15º   -   Dar-se-á   o   impedimento   do   membro   da   Comissão   de   Ética   quando: 
  

I. Tenha   interesse   direto   ou   indireto   no   feito; 
II. Esteja litigando judicial ou administrativamente com o denunciante,        

denunciado ou investigado, ou com os respectivos cônjuges,        
companheiros   ou   parentes   até   o   terceiro   grau; 

III. Tenha participado ou venha a participar, em outro processo administrativo          
ou judicial, como perito, testemunha ou representante legal do         
denunciante, denunciado ou investigado, ou de seus respectivos cônjuges,         
companheiros   ou   parentes   até   o   terceiro   grau; 

IV. For seu cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau o           
denunciante. 

  
Art.   16º   –   O   rito   da   Comissão   de   Ética   da   FENEAP   seguirá: 

 

FENEAP   |   Gestão   Novos   Rumos   2016/2017 

 



 

 
I. Recebimento   da   averiguação   de   ética   ou   da   denúncia; 

II. Veri cação   dos   dados   do   denunciante; 

III. Análise   da   denúncia; 

IV. Defesa   do   investigado; 

V. Decisão determinando o arquivamento ou o encaminhando para os devidos          

processos   legais   e   as   sanções   deste   Código   de   Ética. 

Parágrafo único. As decisões da Comissão de Ética são realizadas em votação única             

e   aprovadas   por,   no   mínimo,   2/3   (dois   terços)   dos   integrantes. 

  

Art. 17º – Os eventos realizados pelos estudantes do Campo de Públicas também             

manterão comissões especiais de ética, de acordo com o Art. 12º deste Código de              

Ética. 

Parágrafo Único. As comissões de ética especiais dos eventos receberão às           

denúncias e, caso julguem apropriado, encaminharão para a Comissão de Ética da            

FENEAP. 

  

CAPÍTULO   V 
DAS   SANÇÕES 

  

Art. 18º – O descumprimento dos itens apontados neste Código de Ética deverá ser              
aplicado   proporcionalmente   ao   dolo   e   ao   ônus   causado. 
  
Art. 19º – Os atores do Campo de Públicas que descumprirem este Código de Ética               
estão   sujeitos   às   seguintes   sanções,   por   ordem   de   importância: 
 

I. Advertência   reservada; 

II. Advertência   pública; 

III. Pedido   de   desculpas   público; 

IV. Suspensão   da   Instituição   do   Campo   de   Públicas   da   qual   faz   parte; 

V. Suspensão   dos   eventos   realizados   por   estudantes   do   Campo   de   Públicas. 
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Parágrafo único . Outras sanções poderão ser acordadas e deliberadas por 2/3 (dois            
terços)   da   Comissão   de   Ética. 
  
CAPÍTULO   VI  

DAS   DISPOSIÇÕES   GERAIS   E   FINAIS 
  
Art. 20º – Casos omissos neste Código de Ética serão apurados pela Comissão de              

Ética. 

  
Art. 21º – A alteração deste Código de Ética deve ser aprovada por 2/3 (dois terços)                
das   Entidades   de   Base   liadas   à   FENEAP. 
  
Art. 22º - A Diretoria Executiva da FENEAP não responde solidária ou            
subsidiariamente por comportamentos e/ou ações assumidos por qualquer        
estudante em nome da entidade, salvo os que estiverem comprovadamente          
autorizados   pela   mesma. 
  
Art. 23º - Os estudantes do Campo de Públicas são pessoalmente responsáveis            
pelas suas ações, entretanto, respondem pelos prejuízos que dolosamente         
causarem   às   Instituições   do   Campo   de   Públicas   em   suas   ações. 
  
Art. 24º – Casos encaminhados mediante pedido de urgência poderão ter medidas            
preliminares que visam garantir os direitos e a dignidade dos atores do Campo de              
Públicas,   de   maneira   imediata,   até   o   julgamento   de nitivo   da   Comissão   de   Ética. 
 
Art.   25º   -   Este   Código   de   Ética   entra   em   vigor   na   data   da   sua   assinatura. 
  
 
NA   SEDE   DO   XVI   CONEAP,   na   Associação   dos   Policiais   Federais   de   Porto   Alegre,   em 

Porto   Alegre   (RS),   em   11   de   fevereiro   de   2017. 
 
 
 
 

André   Vechi 
Presidente 
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