
 
APRESENTAÇÃO DO CURSO  

 

O curso Deveres e Proibições destina-se a todos os servidores do INSS e tem 
como objetivos: 

Geral:  

Garantir o conhecimento e a compreensão dos Deveres e Proibições com 
fulcro na lei 8.112/90, visando a redução das infrações disciplinares decorridas 
do não cumprimento dos artigos 116 e 117, da citada lei. 

Específicos:  

Estimular, disciplinar e orientar o comportamento do servidor, fundamentado-o 
num conceito de ética voltado para o desenvolvimento de suas atividades  

Propiciar e trazer à reflexão do servidor, da importância de ampliar sua 
capacidade de atuação no conhecimento dos atos reprovados e dos atos 
exigidos no exercício da função pública 

Despertar para a importância da responsabilidade institucional e dos valores 
ligados aos deveres e proibições para o bom funcionamento da organização. 

Prevenir o cometimento de infrações disciplinares ou desvios de conduta no 
descumprimento de normativos e/ou cometimento de irregularidades 

Evitar reprimendas e a atuação correcional 

Conteúdo Programático  

O curso está estruturado em quatro módulos, sendo que ao final os aprendizes 
serão capazes de conhecer as regras de conduta a que estão submetidos, os 
instrumentos relativos ao Poder Disciplinar, ante o eventual cometimento de 
possíveis faltas funcionais, assim como a especificação das respectivas 
medidas punitivas decorrentes da eventual apuração. 

E tem como proposta, ainda: 

Avivar o conceito de que não existe a alegação de desconhecimento da lei, e 
de que é responsabilidade individual a prevenção de possíveis ocorrências de 
infrações disciplinares, sendo para isso necessário associar conhecimento e 
atuação nos preceitos estipulados nos artigos 116 e 117, da Lei 8.112/90, 
objeto principal desta capacitação. 

E que uma vez descumpridos tais preceitos, podem ensejar em mecanismo de 
apuração de possíveis desvios de conduta funcional, contidos no Título V, da 



Lei 8.112/90, no qual dispõe do Poder Disciplinar, cujo assunto poderá ser 
abordado de forma mais abrangente em futuras capacitações.  

Módulo I  - Regime e Poder Disciplinar 

Regime Disciplinar 

Poder Disciplinar 

Princípios aplicáveis à Administração Pública 

Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo. 

Módulo II  - Deveres estatuídos no artigo 116, da Lei 8.112/90 

Regras comportamentais impostas pelo direito e exigidas pela lei. 

Módulo III - Proibições estatuídas no Artigo 117, da Lei 8.112/90 

Regras comportamentais proibitivas aos servidores. 

Módulo IV - Penalidades administrativas previstas na Lei 8.112/90.  
 

Módulo V - Impedimento e Suspeição 
 

METODOLOGIA  

• O curso é disponibilizado na intranet e internet, com tutoria e com 
sugestão de dedicação diária de pelo menos 1 hora para realização das 
aulas e atividades propostas.  

• Carga horária: 10 horas 

• Programadas duas avaliações: Fóruns e Avaliação de Aprendizagem. 

EQUIPE RESPONSÁVEL:  

Demandante :  

Corregedoria-Geral do INSS 

Coordenação do Projeto de Capacitação:  

Anadege Maria Alves 

Conteudistas:  

Shirlei de Fátima de Queiroz Neto 
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