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Brasília, 30 de julho de 2020. 

NOTA JURÍDICA 

 

Assunto: Nota Técnica n. 
1556/2020/CGUNE/CRG. Alcance do 
artigo 116, inciso II, e do artigo 117, inciso 
V, da Lei n. 8.112/1990 quando da 
utilização de meios digitais de 
comunicação online. Violação à liberdade 
de expressão. 

 

 

 

 

 

 

I – Da contextualização da Nota Técnica n. 1556/2020/CGUNE/CRG 

Em 07 de julho de 2020, a Corregedoria-Geral da União (CRG) chancelou a Nota 
Técnica n. 1556/2020/CGUNE/CRG, aprovada pelo Despacho da Coordenação-Geral de 
Uniformização de Entendimentos (CGUNE) n. 1548071, de 03 de julho de 2020. O 
mencionado ato, amplamente publicizado no último dia 29, trouxe novas interpretações 
do artigo 116, inciso II, e do artigo 117, inciso V, da Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 
1990, frente à evolução dos meios de comunicação. 

A utilização de novas ferramentas de mídias sociais no âmbito da Administração 
Pública, como Microsoft Teams, Zoom, Google Meet (para reuniões remotas, 
videoconferências e eventos), Whatsapp, Instagram e Facebook (conhecidas como redes 
sociais), principalmente em decorrência da adoção de medidas de isolamento social em 
razão da pandemia ocasionada pelo Coronavírus (COVID-19), teria levado à necessidade de 
se evitarem abusos na utilização dessas novas vias. 
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Segundo a CGUNE, isso exigiria do servidor “consciência de pertencimento e 
vinculação à Administração Pública, de modo a compreender a sua diferença em relação 
ao cidadão comum, especialmente quanto à possibilidade da plena e livre expressão de seus 
sentimentos e convicções”.  

Nesse cenário, seria imprescindível adequar a interpretação das normas e 
regramentos existentes acerca do controle ético e disciplinar para evitar e reprimir 
condutas irregulares de servidores públicos no “complexo campo virtual interativo”. Como 
o inadequado uso de canais de comunicação digitais, como as redes sociais, geralmente é 
enquadrado nas hipóteses previstas no artigo 116, inciso II, e no artigo 117, inciso V, da Lei 
n. 8.112/1990, a análise voltou-se justamente a esses dispositivos, que preveem: 

 
Art. 116.  São deveres do servidor: (...) 
II - ser leal às instituições a que servir; 
 
Art. 117.  Ao servidor é proibido:(...) 
V - promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da 
repartição; 
 

A forma pela qual esse dever e essa proibição devem ser observados frente às 
novas tecnologias, segundo a CGUNE, serão esmiuçados a seguir. 

 

II – Do artigo 116, inciso II, da Lei n. 8.112/1990 

O inciso II do artigo 116 determina que é dever do servidor ser leal às 
instituições a que servir. Segundo a Nota Técnica n. 1556/2020/CGUNE/CRG, esse dever de 
lealdade deve existir do agente público para com o órgão de trabalho ao qual pertença e 
esteja lotado, bem como para a Administração Pública como um todo. 

Para o bom funcionamento dos serviços públicos e a fiel consecução das metas 
estabelecidas, além das vontades dos administradores, é preciso que haja a unificação de 
propósitos e entendimentos dos servidores. Justamente por isso, críticas e discussões 
devem ser circunscritas ao âmbito da “casa”. Qualquer extrapolação desse limite, que 
transborde em manifestações em redes sociais acerca de conflitos internos ou em opiniões 
sobre assuntos internos, poderá ser objeto de apuração ética ou disciplinar. 

A lealdade envolve a manutenção, interna corporis, dos problemas de cada 
órgão. Eventuais conflitos poderão ser resolvidos nas ouvidorias internas ou até na via 
judicial, mas a demonstração, em mídia social, de qualquer indignação com superiores e 
colegas de trabalho ou de posições contrárias aos entendimentos do órgão de lotação é 
considerada inadequada e ofensiva às obrigações legais do servidor.  
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O cumprimento do dever de lealdade, segundo a CGUNE, está ligado ao 
atendimento de propósitos relacionados aos aspectos finalísticos e essenciais da entidade 
administrativa a qual pertença o agente público e não ao atendimento de vontades de 
cunho eminentemente político. 

Ademais, as responsabilidades estatutárias e éticas do servidor não se 
restringem ao campo público. Caso, em sua vida privada, ele adote alguma conduta 
contrária a preceitos éticos que guarde algum liame com seu status de representante da 
Administração Pública, ele poderá responder por um ilícito administrativo. É o que prevê o 
artigo 148 da Lei n. 8.112/1990: 

 
Art. 148. O processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar 
responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas 
atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se 
encontre investido. 
 

Por essa razão, defende a Nota Técnica n. 1556/2020/CGUNE/CRG, de forma 
expressa, que a liberdade de expressão do servidor deve ser restringida, de sorte a se 
preservar a ordem social administrativa:  

 
(...) em atenção ao interesse de manutenção da ordem pública, o campo 
de garantia de liberdade de expressão de um servidor na vida privada 
pode ser particularmente atingido, especialmente pela relação 
qualificada do agente público de vínculo e representação da 
Administração Pública. Esta situação traz a incidência de uma série de 
deveres, proibições e responsabilidades inerentes à sua função, que, 
muitas das vezes, transpassam a esfera pública, alcançando o ambiente 
privado. Nestas situações, a depender do caso, o direito à liberdade de 
manifestação poderá ser relativizado, em prol do atendimento ao 
interesse público, bem como para a manutenção da ordem social 
administrativa.  
 

Em síntese, o dever de lealdade inserto no artigo 116, inciso II, da Lei n. 
8.112/1990 será descumprido quando condutas do servidor na esfera privada trouxerem 
repercussão negativa à imagem e à credibilidade da Administração Pública, dentre as quais 
se insere a manifestação tida como imprópria em canais de comunicação online ou até 
mesmo de comunicação interna. 

 

III – Do artigo 117, inciso V, da Lei n. 8.112/1990 

O artigo 117, em seu inciso V, veda ao servidor a manifestação dita como 
desproporcional de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Essa proibição estaria 
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fundamentada no princípio da impessoalidade, inserto no artigo 37, caput, da Constituição 
da República (CR), e buscaria coibir demonstrações de parcialidade nas repartições 
públicas, correspondentes a juízos inadequados de preferência (apreço ou desapreço, 
desprezo ou desrespeito, admiração excessiva) do servidor para com seus pares. 

Os sujeitos passivos dessas demonstrações não são apenas as pessoas físicas, 
mas também as instituições as quais pertencem os servidores, que igualmente podem ter 
sua imagem, credibilidade e reputação colocadas em debate. 

Quanto ao recinto da repartição, ele compreende os limites físicos das 
dependências do órgão de lotação e o ambiente virtual e dinâmico onde se desenvolve o 
trabalho à distância, por meio da produção de atividade administrativa ou de assuntos 
relacionados à atividade ou à função do servidor. 

Nesse cenário, segundo a interpretação dada pela Nota Técnica n. 
1556/2020/CGUNE/CRG à vedação inserta no inciso V do artigo 117 da Lei n. 8.112/1190, 
eventuais demonstrações exacerbadas de estima ou descrédito a outros agentes públicos 
e a órgãos da Administração Pública, feitas dentro dos espaços físicos das repartições 
públicas ou em ambientes virtuais utilizados para desempenho de trabalho remoto, podem 
ser enquadradas como ilícitos administrativos. 

 

IV – Da exposição da identificação funcional nas redes sociais 

Além de comentar os mencionados dispositivos da Lei n. 8.112/1990, a CGUNE 
pede cautela na exposição da identificação funcional do servidor em seus perfis nas redes 
sociais. A identificação de cargo, órgão ou local de trabalho de servidor no mesmo texto de 
manifestações por ele veiculadas pode caracterizar violação ao dever de lealdade ou a 
norma interna. Se o conteúdo propagado puder ocasionar consequências negativas à 
imagem ou à credibilidade do órgão ou de seus servidores, poderá ser configurado ilícito 
administrativo. 

Além disso, nomes de perfis com termos ou descrições vinculadas à função ou 
ao órgão de lotação, que levem terceiros a entender que o servidor se expressa em nome 
da instituição, devem ser considerados impróprios. Da mesma forma, domínios de 
instituições públicas, como logomarca ou imagem oficial, não podem ser utilizadas em 
comunicações particulares, para impedir a confusão entre uma manifestação privada ou 
uma autenticamente pública. 

Em relação à disponibilização de dados sobre local de trabalho ou cargo 
ocupado nas “informações de perfil”, se for de interesse do servidor mantê-los, a CGUNE 
recomenda “cautela na produção de conteúdos internos”, de sorte a “evitar a propagação 
de informações cujo conteúdo possa gerar conflitos que envolvam o seu órgão ou estejam 



 
 

5/10 

relacionados às suas funções” que possam ensejar a caracterização de conduta irregular de 
manifestação imprópria em meio virtual.  

Exceções a essas orientações estão na utilização de identificação funcional em 
mídia social para tratar de assunto de trabalho mediante autorização superior, como no 
caso de grupos de Whatsapp; e em mídia destinada à publicação de currículos e feitos 
profissionais, como o Linkedin. 

 

V – Das inconstitucionalidades da Nota Técnica n. 1556/2020/CGUNE/CRG 

Em suma, a Nota Técnica n. 1556/2020/CGUNE/CRG consolidou os 
entendimentos seguintes: 

(a) a divulgação, pelo servidor, de opinião acerca de conflitos ou assuntos 
internos ou de manifestações críticas ao órgão ao qual pertença, em meios de comunicação 
virtuais, que traga repercussão negativa à imagem e à credibilidade da instituição, 
caracteriza o descumprimento do dever de lealdade expresso no artigo 116, inciso II, da Lei 
n. 8.112/90; 

(b) os deveres estatutários e éticos do servidor público são circunstâncias 
limitadoras dos seus interesses privados e ensejam sua responsabilização disciplinar por 
condutas irregulares se, praticadas na esfera privada, estejam relacionadas às atribuições 
do cargo em que se encontre investido; 

(c) demonstrações exacerbadas de estima ou descrédito a outros agentes 
públicos e a órgãos da Administração Pública, feitas dentro dos espaços físicos das 
repartições públicas ou em ambientes virtuais utilizados para desempenho de trabalho 
remoto, podem ser enquadradas como ilícitos administrativos; 

(d) a identificação funcional do servidor nas mídias sociais não é motivo de 
responsabilização disciplinar, mas caso se identifiquem impropriedades no teor das 
manifestações expostas, especialmente no que diz respeito à possível repercussão negativa 
à imagem ou à credibilidade da instituição ou dos demais servidores da casa, o agente 
público poderá ser responsabilizado. 

Percebe-se que é clara a restrição à liberdade de expressão imposta ao servidor 
público, que, independentemente de identificar-se como tal em seus perfis nas redes 
sociais, não poderá expor críticas ou opiniões contrárias à Administração Pública ou 
publicizar eventuais desentendimentos internos, sob pena de incorrer em ilícito 
administrativo. Ou seja, ainda que o agente público deva servir unicamente ao Estado, 
estará impossibilitado mostrar-se contrário à possível má atuações do governo eleito. 
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Olvidou-se que os objetivos e os princípios da Administração Pública não se confundem 
com os do governo. 

Como se isso não bastasse, deverá ter cautela em seu âmbito privado, visto que 
qualquer conduta considerada ofensiva ao interesse público que guarde relação com as 
atribuições de seu cargo igualmente poderá ser penalizada.  

Ocorre que não há delimitação do que possivelmente pode ser considerado 
danoso a seus deveres legais e como será verificada a correlação entre a atitude adotada e 
as funções do mister público. A orientação é extremamente genérica e abstrata e abrirá 
margem para arbitrariedades. 

O artigo 5º, inciso IV e IX, da CR, consagra a liberdade à expressão como direito 
fundamental dos cidadãos e protege aqueles que desejam expor suas opiniões pessoais ao 
público em geral:  

 
Art. 5º [...]  
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;  
[...]  
IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 
comunicação, independentemente de censura ou licença;  
 

O texto constitucional é expresso ao dispor que a manifestação do pensamento 
é livre e que a expressão da atividade intelectual, artística, científica e, principalmente, de 
comunicação, independe de censura ou licença. Portanto, não se pode proibir que o 
servidor, na qualidade de cidadão, expresse suas opiniões, sob a alegação de que essas 
seriam potencialmente causadoras de “prejuízos” à imagem do órgão no qual atual e de 
seus agentes.  

A liberdade de expressão protege simultaneamente os direitos daqueles que 
desejam expor as suas opiniões ou sentimentos e os do público em geral. A mera ocupação 
de cargo público não é justificativa apta para impedir que o servidor público exerça seu 
direito de livre manifestação, pois a investidura no cargo não desnatura sua condição de 
cidadão e tampouco relativiza suas garantias e direitos individuais (como o de expressão).  

A difusão de opiniões e de informações não sigilosas constituem, inclusive, 
pressupostos que possibilitam o intercâmbio de ideias e a livre formação de opiniões, o que 
são características da própria democracia.  

É justamente com o objetivo de promover o diálogo que o Código de Ética 
Profissional do Servidor Público do Poder Executivo, aprovado pelo Decreto n. 1.171, de 22 
de junho de 1994, mencionado pela Nota Técnica n. 1556/2020/CGUNE/CRG, estabelece 



 
 

7/10 

que “toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda 
que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da Administração Pública”.  

Ao elencar quais condutas poderiam ser praticadas nas redes sociais, a CGUNE 
estabelece limitações inconstitucionais ao direito fundamental de livre manifestação e 
impõe restrições sem o devido amparo legal, além de causar insegurança nas relações 
interpessoais entre os servidores públicos.  

Apesar de seu caráter meramente orientativo, a Nota Técnica n. 
1556/2020/CGUNE/CRG acaba por intimidar os servidores públicos e impedir a 
exteriorização de opiniões pessoais contrárias às do órgão e do Poder Executivo, o que 
consiste em clara censura prévia.  

Convém ressaltar que o direito à liberdade de expressão (artigo 5º, inciso IV, da 
CR) não isenta quem o pratica (seja servidor ou não) do cumprimento à lei, tanto cível 
quanto penal, e do dever de reparar eventuais danos à imagem e à honra de terceiros 
afetados (sejam eles pessoas físicas ou jurídicas).  

No entanto, o mero risco de dano à imagem institucional do órgão, ou de quem 
quer que seja, não justifica o cerceamento prévio do direito fundamental à liberdade de 
expressão. Com base nessas premissas, o Supremo Tribunal Federal (STF) julgou 
procedentes os pedidos formulados nos autos da ADI 4815/DF para dar interpretação 
conforme à Constituição aos artigos 20 e 22 do Código Civil (CC), consoante o julgado 
abaixo ementado para o interessa à presente análise técnica:  

 
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 20 E 21 DA LEI 
N. 10.406/2002 (CÓDIGO CIVIL). [...] MÉRITO: APARENTE CONFLITO ENTRE 
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS: LIBERDADE DE EXPRESSÃO, DE 
INFORMAÇÃO, ARTÍSTICA E CULTURAL, INDEPENDENTE DE CENSURA OU 5/6 
AUTORIZAÇÃO PRÉVIA (ART. 5º INCS. IV, IX, XIV; 220, §§ 1º E 2º) E 
INVIOLABILIDADE DA INTIMIDADE, VIDA PRIVADA, HONRA E IMAGEM DAS 
PESSOAS (ART. 5º, INC. X). ADOÇÃO DE CRITÉRIO DA PONDERAÇÃO PARA 
INTERPRETAÇÃO DE PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. PROIBIÇÃO DE CENSURA 
(ESTATAL OU PARTICULAR). GARANTIA CONSTITUCIONAL DE INDENIZAÇÃO 
E DE DIREITO DE RESPOSTA. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE PARA DAR 
INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AOS ARTS. 20 E 21 DO 
CÓDIGO CIVIL, SEM REDUÇÃO DE TEXTO [...]  
3. A Constituição do Brasil proíbe qualquer censura. O exercício do direito 
à liberdade de expressão não pode ser cerceada pelo Estado ou por 
particular.  
4. O direito de informação, constitucionalmente garantido, contém a 
liberdade de informar, de se informar e de ser informado. O primeiro refere-
se à formação da opinião pública, considerado cada qual dos cidadãos que 
pode receber livremente dados sobre assuntos de interesse da coletividade 
e sobre as pessoas cujas ações, público-estatais ou público-sociais, 
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interferem em sua esfera do acervo do direito de saber, de aprender sobre 
temas relacionados a suas legítimas cogitações. [...] Erros corrigem-se 
segundo o direito, não se coartando liberdades conquistadas. A reparação 
de danos e o direito de resposta devem ser exercidos nos termos da lei.  
7. A liberdade é constitucionalmente garantida, não se podendo anular por 
outra norma constitucional (inc. IV do art. 60), menos ainda por norma de 
hierarquia inferior (lei civil), ainda que sob o argumento de se estar a 
resguardar e proteger outro direito constitucionalmente assegurado, qual 
seja, o da inviolabilidade do direito à intimidade, à privacidade, à honra e à 
imagem. [...]  
(STF, Tribunal Pleno, ADI n. 4815, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, julgado 
em 10.06.2015, divulgado em 29.01.2016) 
 

O exercício do cargo ou função no serviço público não retira dos seus titulares 
o direito de participar de debates que envolvam a vida coletiva, de modo que todos os 
servidores têm direito à participação nas discussões públicas que julgarem convenientes.  

Ademais, as manifestações publicadas pelos servidores públicos em suas redes 
sociais particulares são difundidas apenas para os indivíduos que, por sua própria 
liberalidade, decidam acompanhar as opiniões ali propagadas. Não representam, portanto, 
a opinião oficial do órgão a que fazem parte, justamente como pontuou a CGUNE. Essas 
postagens não podem ser obstadas sob os fundamentos de possível perda de credibilidade 
do órgão de lotação do servidor público e de facilidade de propagação de informações no 
meio virtual. 

Como se isso não bastasse, a Nota Técnica n. 1556/2020/CGUNE/CRG acaba 
por sugerir aos servidores a adesão plena e inquestionável às diretrizes políticas e 
ideológicas traçadas pelo atual governo, o que pode consubstanciar nítida hipótese de 
abuso de autoridade. 

Afirma o administrativista MARÇAL JUSTEN FILHO que “o abuso de autoridade 
também se configura no caso de violação a direitos e garantias protegidas juridicamente”. 
Segundo o jurista, “[esses] são os casos em que não há competência jurídica para produzir 
limitação ou restrição aos direitos individuais”. Além disso, o autor assevera que o ilícito 
em comento é representado pelo “exercício reprovável da competência administrativa ou 
política”1 . 

Por fim, cumpre reforçar que a liberdade de expressão deve ser exercida de 
forma responsável, sem abusos e dentro dos limites éticos e morais estabelecidos 
socialmente, de modo que o servidor deve sempre prezar pela veracidade das informações 
compartilhadas para evitar que terceiros sejam induzidos a erros de valor ou de julgamento 

 
1 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 12. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2016, p. 966. 
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acerca do publicado. Eventual abuso no exercício dessa garantia fundamental não isentará 
o cidadão de responder por eventuais prejuízos causados a terceiros, seja ele servidor 
público ou não. 

 

VI – Da possibilidade de impugnação judicial da Nota Técnica n. 
1556/2020/CGUNE/CRG 

Ainda que a Nota Técnica n. 1556/2020/CGUNE/CRG apenas oriente qual a 
interpretação a ser dada ao artigo 116, inciso II, e ao artigo 117, inciso V, da Lei n. 
8.112/1990 e não tenha caráter impositivo, é possível impugná-la na via judicial.  

Isso porque seu conteúdo foi confirmado pela Corregedoria-Geral da União 
(CRG), a quem compete, nos termos do artigo 45 da Portaria CGU n. 3.553, de 12 de 
novembro de 2019: 

 
I - exercer as atividades de órgão central do Sistema de Correição do 
Poder Executivo Federal - SisCor; 
(...) 
III - fiscalizar a efetividade da aplicação das leis que tratam de 
responsabilização administrativa de servidores, empregados públicos e 
entes privados; 
(...) 
VIII - analisar as representações e as denúncias apresentadas contra 
servidores, empregados públicos e entes privados; 
IX - instruir procedimentos correcionais, com aplicação ou recomendação 
de medidas ou sanções pertinentes; 
X - determinar a instauração de procedimentos correcionais, de ofício ou 
em razão de representações ou denúncias; 
(...) 
XIV - avocar e revisar, quando necessário, procedimentos disciplinares 
conduzidos por órgãos ou entidades do Poder Executivo federal; 
XV - avocar ou propor a avocação de procedimentos de responsabilização 
administrativa de (...) 
XVII - instaurar procedimentos administrativos disciplinares em razão: 
a) da inexistência de condições objetivas para sua realização no órgão ou 
entidade de origem; 
b) da complexidade, repercussão e relevância da matéria; 
c) da autoridade envolvida; 
d) do envolvimento de servidores de mais de um órgão ou entidade; ou 
e) de omissão da autoridade competente; 
(...) 
XX - apurar a responsabilidade de agentes públicos pelo descumprimento 
injustificado de recomendações do controle interno e das decisões do 
controle externo; 
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XXI - verificar a regularidade dos procedimentos disciplinares e de 
responsabilização administrativa de pessoa jurídica instaurados por 
órgãos ou entidades do Poder Executivo federal e, quando necessário, 
declarar ou propor a sua nulidade; 
 

Ou seja, é a CRG o órgão central do Sistema de Correição do Poder Executivo 
Federal e a quem cabe analisar, em primeira ou última instância, procedimentos 
administrativos disciplinares por eventual descumprimento do dever e da proibição 
contidos no artigo 116, inciso II, e ao artigo 117, inciso V, da Lei n. 8.112/1990. 

Logo, o entendimento esposado na Nota Técnica n. 1556/2020/CGUNE/CRG é 
o que prevalecerá no âmbito da Administração Pública Federal e, por violar a garantia 
fundamental da liberdade de expressão, deve ser afastado. 

Nesse cenário, recomenda-se o ajuizamento de ação em desfavor da União na 
primeira instância com pedido para que seja suspensa a aplicação da a Nota Técnica n. 
1556/2020/CGUNE/CRG em razão das patentes inconstitucionalidades apontadas. 

São essas as considerações necessárias, sem prejuízo de outras análises 
decorrentes de desdobramentos futuros. 

É a opinião das que ora subscrevem.  
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