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INTRODUÇÃO
O Você sabia? é uma das iniciativas da Corregedoria do Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovações – MCTI que tem o objetivo de fomentar a integridade pública no âmbito da Pasta, com vistas
à prevenção quanto à ocorrência de falhas e a prática de irregularidades por parte de seu corpo
funcional. Parte do pressuposto de que a capacitação e a orientação constantes dos agentes públicos
de todos os níveis quanto aos seus deveres e responsabilidade é fundamental para o fomento e o
fortalecimento da integridade governamental.
Atende, ainda, aos compromissos firmados pelo Brasil junto a organismos internacionais1, a
exemplo da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE que, ao avaliar nosso
País por meio de seu Conselho de Integridade Pública, recomendou em seu Relatório sobre o Brasil, a
adoção de um sistema de integridade visando ao estabelecimento de políticas voltadas àquele fim2.
Desse modo, dirigido a todo o corpo funcional do MCTI, cada Você Sabia? contém orientações
acerca da aplicação da doutrina, da jurisprudência e das normas legais e regulamentares que
estabelecem deveres e proibições que devem ser observadas por todos os agentes públicos.
Em 2020, foram feitas 22 (vinte e duas) publicações e, em 2021, 20 (vinte) orientações foram
divulgadas a todos os servidores, empregados e colaboradores do órgão.

1

Decreto nº. 4.410, de 07 de outubro de 2002, que estabelece a Convenção Interamericana contra a Corrupção, e o Decreto
nº. 5.683, de 24 de janeiro de 2006, que trata da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção.
2

ORGANIZAÇÃO PARA COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. Conselho sobre Integridade Pública. Integridade
Pública Uma Estratégia contra a corrupção. Disponível em: <http:www.oecd.org/gov/ethics/integrity-recommendationbrazilian-portuguese.pdf>. Acesso em: 25 fev. 2022.
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BRASIL. STJ - RMS 18728 / RO. Mandado de segurança. Administrativo. Processo administrativo
disciplinar. Suspensão. Sindicância. Dispensabilidade. Penalidade prevista na norma. Imperiosa
observância. Incontinência pública e conduta escandalosa. Conceito que não se ajusta à hipótese
prevista na portaria de instauração do PAD. Ilegalidade.
BRASIL. TCU - Acórdão 883/2008 – Plenário. Consulta. Direitos autorais em trabalhos desenvolvidos à
custa do erário. Ausência de requisitos de admissibilidade. Não conhecimento. Informações prestadas
em caráter excepcional. Arquivamento.
BRASIL. TCU - Manual de direitos autorais / Carolina Panzolini, Silvana Demartini. – Brasília: SecretariaGeral de Administração, 2017.
BRASIL. TCU - Acórdão 454/2013 - Segunda Câmara. Tomada de contas especial. Bolsa de estudos.
Ausência de comprovação da boa e regular aplicação dos recursos públicos. Descumprimento de
compromisso.
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BRASIL. TSE - Resolução nº 23.610, de 18 de dezembro de 2019. Dispõe sobre propaganda eleitoral,
utilização e geração do horário gratuito e condutas ilícitas em campanha eleitoral.
BRASIL. TSE - Resolução nº 23.624, de 13 de agosto de 2020. Promove ajustes normativos nas
resoluções aplicáveis às eleições municipais de 2020, em cumprimento ao estabelecido pela Emenda
Constitucional nº 107, de 2 de julho de 2020, promulgada em razão do cenário excepcional decorrente
da pandemia da Covid-19.
BRASIL. TSE – Respe 5048-71.2010.604.0000 AM, de 26 de novembro de 2013. Princípio da
fungibilidade. Representação. Conduta vedada. Eleição 2010. Lei nº 9.504/97, art. 73, I e II. Abuso do
Poder Político. Descaracterização. Propaganda Institucional. Desprovimento.
BRASIL. TJ-SP - RSE 0001424-41.2014.8.26.0114 SP 0001424-41.2014.8.26.0114. Recurso em sentido
estrito. Decisão de rejeição da queixa-crime. Calúnia. Recorridos que registraram boletim de ocorrência
por furto contra a recorrente. Verdadeira denunciação caluniosa. Ação penal pública. Mantida a
rejeição. Difamação. Recorrentes que "curtiram" mensagens no facebook. Irrelevância penal. Ato
alheio. Princípio da responsabilidade pessoal. Recurso improvido.
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