
Administração de Conflitos de Interesses 



2 

Portaria nº 35.817, de 08.08.2006 

• Estabelece requisitos para a concessão de licença para 

tratar de interesses particulares. 

 

• Análise do potencial conflito de interesses entre as 

atividades desenvolvidas pelo servidor e aquelas que 

pretende desenvolver no decorrer da licença. 

 

• O servidor deve descrever as atividades que vem 

desempenhando nos últimos 12 meses e, no caso de 

existência de proposta de trabalho, aquelas que irá 

desenvolver no período da licença. 
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Fundamentação da Portaria 

 

• Recomendações da CEP; 

 

• Recomendações da OCDE sobre tratamento de 
conflito de interesses; 

 

• Pesquisa realizada entre os membros da Rede de 
Governança do Banco Internacional de 
Compensações – BIS. Relatório intitulado “Rules on 
post-termination employment restrictions for central 
banks”, divulgado para circulação restrita a bancos 
centrais em 9 de junho de 2006. 
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• A chefia da unidade onde esteja lotado o servidor 

manifesta-se a respeito da existência de potencial 

conflito de interesses. 

 

 

 

• O Departamento de Gestão de Pessoas, ao examinar 

o pedido, também analisa a questão, podendo 

consultar outras unidades do Banco. 
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• Havendo consenso entre as unidades, sobre a 

inexistência de potencial conflito de interesses, a 

licença é deferida. Caso uma ou mais unidades 

entendam o contrário, ou mesmo em caso de dúvida, 

a Comissão de Ética é acionada. 

 

• Caso a Comissão de Ética entenda que está 

configurada a possibilidade de conflito de interesses, 

recomendará o indeferimento da licença. 

 

• As licenças concedidas, que não envolvam atividades 

com potencial conflito de interesses, são comunicadas 

à Comissão de Ética, para controle. 
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• Na análise dos casos concretos, a Comissão de Ética 

terá especial atenção com as áreas e às funções que 

possibilitem o acesso à informação privilegiada, tais 

como: 

 

• supervisão e regulação do sistema financeiro; 

• gestão de compras e de contratos; 

• segurança; 

• procuratório; 

• política cambial; 

• liquidação e desestatização; 
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• política econômica; 

• relacionamento com investidores; 

• operações bancárias e sistema de pagamentos; 

• operações do mercado aberto; 

• operações das reservas internacionais; 

• tecnologia da informação; 

• consultoria e assessoramento imediatos ao 

Presidente e/ou Diretores.   

 

 



   Muito obrigado. 

                             José Augusto Varanda 

                                          j.varanda@bcb.gov.br 

 


