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1. INTRODUÇÃO

Compliance é a necessidade de se estabelecer, de forma sistemática, 

a ética nos negócios e práticas, a fim de evitar o descumprimento da 

lei, portanto, é tema de suma importância na área negocial e organiza-

cional. Com o sentido de demonstrar ao mercado e à sociedade, uma 

atitude proativa da empresa e de seus colaboradores.

A missão do CRF/MG é zelar pela ética, qualificar, defender e servir a 

profissão farmacêutica, a fim de promover a sua valorização perante a 

sociedade, garantindo benefícios à saúde pública. Com valores pautados 

na imparcialidade, justiça, transparência e inovação. 

Para isso, é necessário um ambiente sadio e congruente nas informações 

transmitidas por seus colaboradores. Nessa seara, o CRF/MG deseja 

procedimentar regras e padrões éticos elaborando seu próprio Manual 

de Conduta, com o fim de preservar da sua excelente reputação junto à 

sociedade, bem como seu relacionamento interno.

Em linhas gerais, o Manual de Conduta é um conjunto de medidas 

internas às empresas, estabelecendo com o propósito de prevenir ou 

minimizar os riscos de violação às leis em suas atividades.

O objetivo deste Código é, conforme afirmado alhures, ajustar as 

condutas dos colaboradores com a realidade das atividades do CRF/

MG, estabelecendo-se as diretrizes necessárias. O CRF/MG também 
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pretende reforçar seu compromisso com os valores e objetivos que 

elegeu e, principalmente, com o cumprimento da legislação vigente.

Ao tratar do cumprimento da legislação, a ideia do Programa de 

Conduta é que tal objetivo seja atendido da forma mais exaustiva 

possível, com observância desde a Constituição Federal até as 

legislações locais e específicas.

O programa, ainda, pressupõe o conhecimento e observância por 

todos das demais normas administrativas e de gestão (doravante 

“normas internas”).

As regras trazidas neste Código de Conduta se aplicam a todos os colabo-

radores CRF/MG, indistintamente. Diretores, empregados, estagiários, 

trainees, prestadores de serviços, correspondentes etc. Todos que 

atuarem em nome do CRF/MG deverão estar comprometidos com os 

princípios e regras aqui apresentados e com todas as demais normas 

internas do CRF/MG.

A observância destas normas evidencia nossa excelência como 

instituição ética e confirma nosso compromisso profissional.

Para tanto, é prerrogativa deste CRF/MG instituir a Ouvidoria do Conselho 

Regional de Farmácia de Minas Gerais, para adequar a legislação e ser o 

canal entre CRF/MG e colaborador; CRF/MG e usuário farmacêutico.

A adesão e estrita observância aos termos do Manual são requisitos 

essenciais à manutenção do relacionamento com o CRF/MG. O descum-

primento do Manual ou quaisquer políticas e procedimento aplicáveis, 

desde que constatado por sindicância e/ou processo administrativo, 
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torna-se passível de advertência, suspensão ou rescisão do contrato 

de trabalho.

O descumprimento ao Manual que, direta ou indiretamente, causar dano 

ao CRF/MG enseja legitimidade para propor a ação judicial pertinente 

em face do causador, visando à reparação do mesmo por responsabi-

lidade civil e/ou criminal.
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2. AMBIENTE DE TRABALHO

2.1. CONDUTA INTERNA

É a todo colaborador o direito de ser respeitado em seu ambiente de 

trabalho e tratado com educação e zelo pelo usuário.

A criação do Manual de Conduta é parte do compromisso com relação 

a todas as regras aqui apresentadas. Espera-se, assim, que todos os 

colaboradores cumpram e façam cumprir estes preceitos.

Assim, anuncia-se aqui um elenco de condutas que devem ser adotadas 

por todos, sem exceções:

 ¬ não utilizar da sua condição e vínculo com o CRF/MG para obtenção 

de benefícios próprios, em detrimento ou não dos interesses do CRF/MG 

informando sempre ao Ouvidor ou Diretoria de qualquer tentativa efetuada 

por terceiro nesse sentido; 

 ¬ garantir o respeito, a dignidade e o zelo do bom nome e reputação do 

CRF/MG;

 ¬ garantir um ambiente de trabalho agradável, íntegro e saudável, 

pautando-se pela cordialidade entre todos, independentemente das 

funções e cargos exercidos;

 ¬ obedecer a todas as normas internas;

 ¬ manter qualquer conflito existente internamente na equipe, seja de 

ordem técnica, moral, de relacionamento ou qualquer outra inerente às 



. 8 .

Manual de Conduta e Ética do CRF/MG

relações humanas restrito ao ambiente interno do CRF/MG, não revelando 

ou dando publicidade externa e nem permitindo que isto seja feito por 

qualquer outro colaborador;

 ¬ ter em conta sempre a preservação da boa imagem do CRF/MG, sendo 

vedada a realização de qualquer ação que possa causar danos à reputação 

ou ao patrimônio do CRF/MG, dos demais colaboradores e de seus usuários 

farmacêuticos;

 ¬ repudiar qualquer ação ou omissão de ordem discriminatória em virtude 

de raça, religião, gênero, idade ou qualquer outra forma de diversidade no 

ambiente de trabalho; e 

 ¬ repudiar qualquer tipo de assédio.

2.2. OBEDIÊNCIA À LEGISLAÇÃO

É de responsabilidade de todos o conhecimento da legislação. Cabendo 

ao colaborador ter ciência que no âmbito do Direito Público não é 

permitido praticar nenhum ato sem devida permissão legal. Para tanto, 

nenhum integrante do CRF/MG está autorizado a violar ou a permitir 

que qualquer pessoa viole a legislação, as normas internas do CRF/MG 

e, claro, este Código.

2.3. RELACIONAMENTO COM OS FARMACÊUTICOS

Sem os farmacêuticos o CRF/MG não teria razão de existir. Farmacêuticos 

bem atendidos garantem o sucesso e o crescimento da instituição, por 

isso é responsabilidade individual de cada colaborador, mesmo que não 
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se relacione diretamente com eles, garantir um padrão de excelência no 

atendimento pelo CRF/MG.

Assim, são condutas que devem ser observadas e cumpridas por todos, 

indistintamente:

a) Cumprir os prazos e as agendas estabelecidos:

Tudo aquilo que for estabelecido deverá obrigatoriamente ser cumprido. 

Assim e por exemplo, as datas de entrega de trabalhos (sejam 

documentos, pareceres, petições para revisão etc.) deverão ser rigoro-

samente atendidas.

Um dever que é pressuposto deste, portanto, é o estabelecimento de 

uma organização individual, de forma que cada colaborador somente 

assuma um prazo dentro de uma agenda possível. E, sabendo-se da alta 

incidência de demandas urgentes e importantes, é fundamental que 

todos organizem suas agendas de compromisso reservando os espaços 

necessários a tais intercorrências.

Ainda, é fundamental que todos os horários sejam cumpridos, sejam em 

compromissos externos ou no CRF/MG.  

b) Garantir que todos os farmacêuticos tenham pronto atendimento 

às suas demandas:

É importante que todo profissional do CRF/MG tenha ciência de que para 

nossos usuários farmacêuticos suas demandas são únicas e merecem 

ser atendidas prontamente, assim algumas regras de conduta devem 

ser levadas em consideração, tais como: 

 ¬ retorno a ligações no menor prazo possível; 
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 ¬ resposta aos emails encaminhados (ainda que a resposta seja, em um 

primeiro momento, para simplesmente confirmar o recebimento daquele 

email); e 

 ¬ o agendamento de encontros e reuniões conforme a expectativa e 

urgência, etc.

c) Garantir que possua o conhecimento técnico necessário e 

suficiente para o atendimento demandado, não se furtando 

do direito de buscar aconselhamento técnico de seus pares ou 

superiores quando necessário:

É esperado que todos tenham o domínio e capacitação para exercerem 

seus cargos e funções, sobretudo dentro das especialidades que são 

disponibilizadas internamente. Mas, ninguém deve assumir um trabalho 

ou demanda quando não se sentir suficientemente preparado. Assim, é 

dever de todos, nessas situações, informar e buscar apoio em seus pares 

e superiores. É igualmente dever dos superiores auxiliarem quando o 

apoio for solicitado. 

d) Agir de forma ética e transparente garantindo a consolidação de 

uma relação pautada na confiança:

e) Agir com cortesia com todos os usuários farmacêuticos, indepen-

dentemente do nível hierárquico que possuam em suas corporações:

Todos os farmacêuticos, sem distinções, assim como todos os seus 

funcionários, representantes etc. devem ser atendidos de forma 

cortês e educada por todos os colaboradores do CRF/MG. Não deve 

haver qualquer espécie de distinção de tratamento entre os usuários 

farmacêuticos.
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2.4. RELACIONAMENTO COM AUTORIDADES PÚBLICAS

Autoridade Pública é qualquer pessoa investida de função pública, de 

forma definitiva ou transitória, em atividade remunerada ou gratuita, e 

que detenha poder decisório ou opinativo em questões de interesse do 

CRF/MG.

Nos termos deste Código é vedada a obtenção de qualquer tipo de 

vantagem, decorrente de eventual relacionamento com autoridade 

pública.

O relacionamento dos colaboradores com autoridades públicas deve ser 

pautado pelo respeito mútuo, pela ética e pela observância às leis e 

ao Direito, de modo a evitar a prática de condutas ilícitas ou imorais. 

Sempre que possível, o relacionamento com tais autoridades se dará de 

forma pública e transparente, de modo a resguardar o CRF/MG. Neste 

sentido, o colaborador deve sempre atuar valendo-se de mecanismos 

institucionais para a formalização de reuniões com autoridades públicas, 

tais como agendamento público prévio, pautas e atas.

Dada a sensibilidade da questão, todo colaborador deve evitar, em 

qualquer hipótese, insinuar ou afirmar que decisões, atos ou posicio-

namentos favoráveis ao CRF/MG, seus colaboradores e/ou usuários 

farmacêuticos tenham sido obtidos em decorrência de relacionamento 

privilegiado junto à autoridade.

Nenhum colaborador está autorizado a oferecer qualquer facilidade 

ou vantagem associada a relacionamentos pessoais com Autoridades 

Públicas.
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Além do aqui disposto, os colaboradores deverão também observar as 

disposições deste Código de Conduta no que se refere à Anticorrupção,  

à Concessão de Brindes e Presentes, bem como de oferecimento de 

Doações, Contribuições Políticas e Patrocínios.

2.5. CONFIDENCIALIDADE

O CRF/MG tem um compromisso rigoroso com o sigilo das informações 

obtidas, pois entende que o compromisso com a confidencialidade está 

no centro da relação de confiança profissional. 

O CRF/MG considera como confidencial todos os dados, documentos, 

fatos narrados em reuniões e informações estratégicas, que não sejam 

de domínio público, independentemente da sensibilidade e risco que 

apresentem (as “Informações Confidenciais”).

Além do dever do sigilo profissional, matéria a ser tratada neste código, 

cada colaborador é responsável por proteger todas as Informações 

confidenciais, a que tenha  acesso para o desempenho de suas funções.

Esta proteção envolve, inclusive, o resguardo de Informações confidenciais 

dos demais colaboradores quando não estiverem envolvidos com 

determinada questão. O compromisso de confidencialidade é exigido de 

todos, mesmo após o desligamento dos quadros de colaboradores.

Como orientação, algumas regras de tratamento das Informações 

confidenciais são aqui apresentadas:
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 ¬ informações de ordem administrativa e financeira do CRF/MG devem 

ser salvaguardadas pelos seus detentores, sendo abertas exclusivamente 

quando necessário para confirmação de resultados financeiros;

 ¬ o colaborador é responsável pela guarda segura de todos os documentos, 

não estando autorizado a emitir qualquer dado cadastral, salvo a terceiros 

previamente credenciados através de contratação formal, os quais careçam 

do fornecimento de dados para realização do objeto do acordo;

 ¬ o colaborador é responsável pelo cuidado e guarda das informações 

mantidas em seus equipamentos de informática, o qual nunca poderá 

compartilhar senhas de acesso, deixar estação de trabalho sem bloquear 

seu computador, e manter equipamento portátil (inclusive celulares) sem 

os devidos cuidados de segurança contra furtos e invasões; 

 ¬ o colaborador tem o compromisso de cumprir todas as regras internas de 

segurança da informação (senhas, criptografia, backup) previstas na Política 

de Segurança da Informação;

 ¬ o colaborador deve observar a obrigatoriedade da manutenção de 

documentos devidamente guardados e organizadamente arquivados,  

mesmo durante os períodos em que estejam sendo utilizados;

 ¬ a divulgação interna de questões e informações é permitida apenas 

quando for necessário o apoio técnico ou profissional de outro(s) colabora-

dor(es) para melhor desenvolvimento dos trabalhos;

 ¬ nenhum colaborador está autorizado a tratar de assuntos do CRF/MG em 

locais públicos.

Certo que referidas orientações não afasta a publicidade dos atos 

administrativos, respeitando o CRF/MG os princípios da Constituição da 

República de 1988, bem como a Lei de Transparência pública.
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2.5.1. Uso da Infraestrutura e Equipamentos de TI

Como forma de garantir a segurança das informações que transitam 

na infraestrutura de tecnologia do CRF/MG, alguns cuidados devem 

ser tomados pelos colaboradores, bem como processos de monito-

ramento adotados.

Desta forma, todo colaborador deve assegurar que em suas atividades 

a Política de Segurança da Informação seja observada integralmente.

A utilização de e-mail corporativo é obrigatória para a troca de 

mensagens relacionadas a questões profissionais. Assuntos profissionais 

pertinentes ao CRF/MG não devem ser comunicados através de e-mails 

pessoais de seus colaboradores.

O uso do intrachat, também, é para uso restrito para troca de informações 

profissionais. Não sendo toleradora nenhuma forma de conversa de 

cunho pessoal.

A formalização de documentos será por meio de protocolo, mediante 

apresentação de expediente ou ofício.

2.5.2. Canal de Comunicação

O principal canal de comunicação entre os colaboradores e a Diretoria 

será o e-mail diretoria@crfmg.org.br, ou com o Ouvidor do CRF/MG.

Este canal estará disponível a qualquer colaborador para operar como 

um canal aberto de comunicação com qualquer pessoa com dúvidas, 

denúncias ou suspeitas que envolvam a matéria de inconformidade 

identificada e que possa colocar os seus colaboradores em risco.
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As questões recebidas serão tratadas e direcionadas pela Diretoria 

conforme o caso e gravidade, garantindo sempre o sigilo do conteúdo e 

da identidade do remetente.

A comunicação com usuários farmacêuticos ou com terceiros, que 

obtenha como fim pedido de informações da gestão administrativa, 

deverá ocorrer por meio de documento protocolado à Diretoria para 

conhecimento e devido despacho/deliberação.

2.6. PROTEÇÃO E RESPEITO À PROPRIEDADE INTELECTUAL 

O CRF/MG preza pela proteção de todo material intelectual 

desenvolvido pelos seus colaboradores, evitando sua divulgação 

externa não autorizada.

Da mesma forma, não corrobora e repudia a prática de utilização 

de qualquer material intelectual de autoria de terceiros, tais como 

pareceres, opiniões jurídicas, peças processuais, no todo ou em parte, 

sem a devida referência de autoria.
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3. USO DO UNIFORME

3.1. DO(A) ADVOGADO(A)

A apresentação visual é uma característica importante na construção de 

uma imagem pública. O exercício da profissão exige algum formalismo 

no modo de trajar que não pode ser desconsiderado pelo advogado ou 

confundido com “tendências da moda”. 

A seriedade do tema (o que justifica sua inclusão neste Código) pode ser 

atestada a partir da previsão do art. 58, XI, do EOAB, também, da posição 

consolidada no Conselho Nacional de Justiça atribuindo a cada Tribunal 

a competência para ditar as regras de vestimenta, e pelo art. 456-A, 

da CLT, em que elege ao poder diretivo da empresa a obrigatoriedade 

ou não do uso do uniforme. “Art. 456-A. Cabe ao empregador definir o 

padrão de vestimenta no meio ambiente laboral, sendo lícita a inclusão no 

uniforme de logomarcas da própria empresa ou de empresas parceiras e de 

outros itens de identificação relacionados à atividade desempenhada”. 

Considerando, a independência funcional, a necessidade de 

transpassar credibilidade e formalidade, em audiência e atendimento 

aos farmacêuticos:

Considerando, ainda, que o decoro de um órgão jurisdicional exige a 

utilização de vestimentas adequadas por parte do público interno e 

externo; o traje utilizado deve ser adequado ao trabalho.
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O vestuário próprio dos advogados/assessores jurídicos deverá ser o 

formal: terno completo e tailleur. 

No trabalho, é considerado inadequado para a mulher, advogada, 

roupas coladas ao corpo, curtas e sem mangas, com decotes grandes 

ou em tecidos transparentes ou brilhantes.  

No trabalho, é considerando inadequado ao homem, advogado, ternos 

colados, coloridos, blusas para fora da calça.

Deve ser observada a higiene pessoal, barba feita, unhas mantidas sempre 

limpas, cortadas e polidas, cabelos limpos, cortados e bem cuidados.

Não é permitido o uso da sexta feira como “Day use”, inadmissível ao 

advogado o uso de roupa descontraída ou diferente do terno e tailleur.

3.2. DOS CARGOS COMISSIONADOS

Visando a economia e a eficiência da Administração, dispensa-se a 

confecção e o uso de uniformes aos ocupantes de cargos comissionados, 

haja vista seu caráter transitório no CRF/MG.

No trabalho, é considerado inadequado para a mulher, roupa colada ao 

corpo, curta, com decote grande ou em tecido transparente ou brilhante.  

No trabalho, é considerando inadequado ao homem blusa social para 

fora da calça e bermudas.

Deve ser observada a higiene pessoal, barba feita, unhas mantidas sempre 

limpas, cortadas e polidas, cabelos limpos, cortados e bem cuidados.

Não é permitido o uso da sexta feira como “Day use”.
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3.3. DOS ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES

Visando o caráter educacional dos ocupantes das vagas de estagiários 

e menores aprendizes, dispensa-se a confecção e o uso de uniformes 

pelos mesmos.

No trabalho, é considerado inadequado para a mulher, roupas coladas 

ao corpo, curtas, com decotes grandes ou em tecidos transparentes 

ou brilhantes.  

No trabalho, é considerando inadequado ao homem blusa social para 

fora da calça e bermudas.

Deve ser observada a higiene pessoal, barba feita, unhas mantidas sempre 

limpas, cortadas e polidas, cabelos limpos, cortados e bem cuidados.

Não é permitido o uso da sexta feira como “Day use”.

3.4. DEMAIS COLABORADORES

Todos os colaboradores deverão utilizar uniformes disponibilizados pelo 

CRF/MG de acordo com o Plano de Cargos e Salários e Acordo Coletivo 

de Trabalho.

Deve ser observada a higiene pessoal, barba feita, unhas mantidas sempre 

limpas, cortadas e polidas, cabelos limpos, cortados e bem cuidados.

A higienização do uniforme é de responsabilidade do trabalhador, que 

deverá mantê-lo limpo e em condições sadia de uso. 
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A troca do uniforme será anual, sendo de responsabilidade do 

colaborador sua manutenção e conservação. 

Ciente o colaborador que não deverá utilizá-lo fora do horário do 

trabalho, sob pena de advertência, suspensão, rescisão contratual, 

investigados por sindicância e processo administrativos disciplinares, 

nos termos da legislação vigente.
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4. DA IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL - CRACHÁ

Todos os colaboradores deverão utilizar crachá de identificação durante 

todo o expediente.

O crachá torna-se documento de identificação indispensável para os 

advogados empregados do CRF/MG, para os cargos comissionados e 

para os estagiários e menores aprendizes. 

Quanto aos estagiários e menores aprendizes, o crachá será apenas de 

identificação da função que está exercendo.

É obrigação do colaborador, manter a guarda, conservação do crachá, 

responsabilizando-se em caso de extravio, sem justa causa.
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5. DA PONTUALIDADE

É dever de todos os colaboradores a pontualidade, sendo a marcação 

de ponto dever obrigatório e de responsabilidade de cada colaborador.

As justificativas de atrasos devem ser realizadas, através de formulário 

próprio, direcionadas à Gerência imediata. E após encaminhada à 

Gerência de Recursos Humanos.

O horário de trabalho é considerado de 8:00 horas as 17:00 horas 

diárias, com permissibilidade de 1 (uma) hora de descanso intrajornada, 

exceto para os casos de jornada de trabalho flexibilizada. 

Não é permitido compensação durante o expediente.

As horas extras não serão permitidas, exceto em casos pontuais e de 

exceção, só poderão ocorrer com a autorização do superior imediato, 

devendo ser compensadas, nos termos da CLT e do acordo coletivo 

de trabalho.

Acordo Coletivo de Trabalho poderá aplicar jornada flexibilizada e/ou 

especial a determinadas funções.
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6. COMUNICAÇÃO EXTERNA

Uma Autarquia Pública deve ser bastante cautelosa em suas comuni-

cações externas, tanto junto à Imprensa quanto em outros meios de 

comunicação, inclusive redes sociais. 

O CRF/MG possui uma Assessoria de Comunicação responsável por 

coordenar qualquer tipo de divulgação pública que relacione o CRF/MG, 

de forma a garantir o alinhamento de todas as suas comunicações aos 

preceitos deste Código de Conduta e às boas práticas. 

Neste sentido, o CRF/MG adota regras que devem ser estritamente 

observadas por todos os seus colaboradores quando interagindo com 

os meios de comunicação, sendo elas:

 ¬ qualquer representação do CRF/MG junto à Imprensa somente poderá 

ser realizada após prévio conhecimento da Assessoria de Comunicação, 

sendo esta a porta voz e defensora, segundo as normas da Diretoria do 

CRF/MG, das diretrizes da comunicação;

 ¬ nenhuma comunicação externa, seja através da Imprensa ou outros 

meios de comunicação, poderá visar à promoção pessoal ou profissional do 

colaborador, nem adotar um caráter sensacionalista, bem como não poderá 

expor questões internas;

 ¬ qualquer colaborador que seja assediado pelos canais de Imprensa 

para fornecer qualquer declaração a respeito do CRF/MG, de seus serviços 

profissionais, não poderá prestar qualquer informação e deverá imedia-
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tamente comunicar Assessoria de Comunicação, para que este avalie a 

necessidade ou não do atendimento à solicitação; 

 ¬ qualquer colaborador que identifique publicação na mídia envolvendo, de 

forma negativa, o CRF/MG e/ou seus colaboradores, deverá imediatamente 

repassá-la ao Ouvidor ou Diretoria para que este avalie a necessidade de 

obter um direito de resposta, bem como para que seja providenciado um 

esclarecimento ágil à equipe de comunicação.

Como forma de proteção à reputação dos colaboradores recomenda-se 

também bastante cautela em exposições pessoais nas redes sociais.
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7. DO USO DO APARELHO DE CELULAR PESSOAL

O uso do aparelho celular pessoal, no horário de trabalho, deverá 

ocorrer apenas para caso de urgência e/ou em demandas do próprio 

serviço, para aqueles que possuem aparelho corporativo.

O abuso será devidamente advertido pelo superior imediato, podendo a 

reincidência configurar hipótese de aplicação de sindicância ou processo 

administrativo disciplinar, nos termos da legislação vigente.
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8. CONFLITO DE INTERESSES 

São situações geradas pelo confronto entre o interesse público e o 

privado, que possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar, de 

maneira imprópria, o desempenho da função pública.

Conflitos de interesses são situações que podem surgir durante o 

desempenho das atividades do colaborador do CRF/MG em que seus 

interesses pessoais, os interesses do CRF/MG, fornecedores e parceiros 

possam ser divergentes. 

Todos têm o dever de estar sempre atentos e reportar ao Ouvidor ou a 

Diretoria qualquer tipo de conflito.

Certos interesses e demandas também podem gerar conflitos de 

interesses relevantes, tanto com relação a outros trabalhos em execução 

pelo CRF/MG, quanto por exigirem o descumprimento a este Código 

de Conduta ou de qualquer norma interna do CRF/MG, bem como da 

legislação brasileira. Todo colaborador deve impedir que tais conflitos se 

realizem e, em caso de dúvida ou não estando seguro quanto a alguma 

questão, o Ouvidor ou a Diretoria deverá ser consultado.

Sem exaurir todas as possibilidades de conflitos que possam surgir nas 

atividades do CRF/MG, as seguintes situações ilustram alguns casos 

exemplificativos, que devem ser informados ao Ouvidor ou Diretoria.

 ¬ o relacionamento do CRF/MG ou a pretensão de iniciar relacionamento 
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com fornecedor ou parceiro comercial que atue ou demonstre indícios de 

atuação de forma contrária às regras previstas neste Código de Conduta;

 ¬ parentesco ou relacionamento pessoal de colaborador do CRF/MG com 

fornecedores e clientes.

8.1. Código de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB aplicável 

aos ocupantes de cargos na Advocacia Geral.

O Código de Conduta do CRF/MG em todo seu conteúdo, remete 

sempre às regras do Código de Ética da OAB, dentre as quais algumas 

de maior interesse:

Com o crescimento do CRF/MG (e consequente maior número de 

farmacêuticos atendidos), cada vez mais os colaboradores têm se 

deparado com situações de conflitos de interesses. Nessas hipóteses, o 

CRF/MG jamais patrocinará farmacêuticos em causa pessoal. Nenhum 

colaborador deverá aceitar esse procedimento.

Quanto ao sigilo profissional, o processo de conquista da confiança 

requer, além da demonstração da capacidade técnica, segurança 

suficiente de que as informações repassadas serão tratadas com sigilo 

profissional. Assim, nenhuma informação (ainda que o colaborador 

entenda como não sigilosa) poderá ser divulgada a terceiros. E até 

mesmo internamente as informações deverão ser preservadas, de 

forma que sejam conhecidas e utilizadas apenas e tão somente pelos 

colaboradores envolvidos no trabalho a ser desenvolvido.
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9. POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO

9.1. ANTICORRUPÇÃO 

O CRF/MG considera suborno, e, portanto, proíbe sua prática, qualquer 

forma de pagamento, promessa de pagamento, em espécie ou através 

de qualquer bem ou serviço de valor relevante, a qualquer pessoa, para 

que esta, contrariando os interesses de quem represente - Adminis-

tração Pública ou Setor Privado - obtenha  ou mantenha negócios com 

o CRF/MG, ou realize alguma ação em favor dos negócios do CRF/MG.

A utilização de intermediários ou o custeio para viabilizar a quebra da 

regra acima é considerada pelo CRF/MG uma violação a este Código 

de Conduta.

O CRF/MG está alinhado e exige a observância de todos os seus colabo-

radores a todo o repertório legal nacional e internacional relacionado à 

prevenção da corrupção, em especial à Lei 12.846/2013 - A Lei Anticor-

rupção Brasileira.

9.1.1. Processos Preventivos da Política Anticorrupção

É responsabilidade de todos os colaboradores do CRF/MG garantir que 

práticas de suborno não ocorram, obedecerão às seguintes diretrizes:

 ¬ qualquer saída de numerário do CRF/MG deve ser feita mediante a contra 

apresentação de documentação legítima, ou seja, documento que possa ser 

utilizado para respaldar os registros contábeis;
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 ¬ fornecedores de bens, equipamentos ou de itens de consumo do 

CRF/MG, somente podem receber o pagamento mediante a entrega da 

respectiva nota fiscal e após a confirmação do recebimento da mercadoria 

por colaborador responsável;

 ¬ todo e qualquer serviço prestado ao CRF/MG, deve estar respaldado 

por um instrumento contratual em que conste claramente o objeto e o 

seu preço;

9.1.2.  Brindes e Presentes 

Para os fins deste Código de Conduta, considera-se “presente” ou 

“brinde” qualquer modalidade de bem, serviço, hospitalidade ou 

vantagem, material ou imaterial, concedido de forma gratuita a título 

de cordialidade, agradecimento ou hospitalidade.

9.1.3. Concessão de Brindes e Presentes

Assim como em todas as suas relações, a política de concessão de 

presentes e brindes a clientes, parceiros e autoridades públicas do CRF/

MG preza pela transparência, ética e moralidade.

A concessão de presentes e brindes deverá ser sempre pautada pelos 

limites da razoabilidade e integridade de suas relações, afim de não gerar 

qualquer tipo de conflito de interesses por parte de quem os recebe ou 

do próprio CRF/MG. Por isso, em hipótese alguma o CRF/MG utilizará 

da oferta de presente ou brinde a terceiros com o objetivo de obter, 

influenciar, agradecer ou recompensar alguma vantagem, decisão ou 

parecer opinativo, futuro ou pretérito, favorável ao CRF/MG ou aos seus 

colaboradores.
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A oferta de presente ou brinde a indivíduo que atue no direito privado 

somente pode ser realizada quando:

 ¬ não tenha o objetivo de influenciá-lo a firmar ou manter relação negocial 

com o CRF/MG; 

 ¬ não tenha o objetivo de recompensá-lo por decisão ou ação por ele 

tomada no sentido de viabilizar a celebração ou manutenção de relação 

negocial com o CRF/MG;

 ¬ não existam dívidas, saldos ou restos a pagar, a título de remuneração, 

indenização ou reembolso, ou  ainda pendências negociais de qualquer 

ordem entre o CRF/MG e o indivíduo;

 ¬ não exista, entre o CRF/MG e o indivíduo, litígio ou processo de acordo 

extrajudicial em andamento;

 ¬ não haja descumprimento a normas internas, disciplinares ou estatu-

tárias às quais o indivíduo se subordine;

 ¬ o bem não seja de valor extravagante; e

 ¬ sendo o bem entregue no endereço comercial do indivíduo, com a 

indicação clara e ostensiva de que a sua origem é o CRF/MG.

A oferta de brinde ou presente a indivíduo que atue no setor público 

somente pode ser realizada quando:

não tenha o objetivo de recompensá-lo, agradecê-lo ou influenciá-lo a 

tomar decisão, conceder vantagem ou a praticar qualquer ato favorável 

ao CRF/MG, seus colaboradores;
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não existam processos judiciais ou pendências de ordem financeira ou 

pessoal entre o CRF/MG ou seus colaboradores e a autoridade pública 

ao qual o indivíduo seja vinculado;

o oferecimento do brinde ou presente observe os limites previamente 

estabelecidos nos respectivos estatutos funcionais, disciplinares ou 

Códigos de Ética aos quais o indivíduo se subordine; e

Sempre quando possível, a oferta de presentes e brindes a um mesmo 

grupo de destinatários será feita de forma geral e homogênea, ou seja, 

a todos os membros e sem distinções de ordem pessoal, funcional ou da 

natureza do bem oferecido. 

9.1.4. Recebimento de Brindes e Presentes

Nenhum colaborador está autorizado a receber valor ou vantagem de 

qualquer natureza, com exceção de brindes de final de ano ou em data 

de aniversário, desde que não seja de valor extravagante.

9.1.5. Doações, Patrocínios e Contribuições Políticas

O CRF/MG não realiza e não autoriza que nenhum de seus colaboradores 

o façam em seu nome qualquer tipo de doação a partidos políticos, seja 

através de valores monetários, bens ou até mesmo serviços. 

É absolutamente vedada qualquer tipo de doação financeira do CRF/

MG a autoridades públicas e a mandatários políticos ou quem lhes 

faça as vezes.
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10. DO RECEBIMENTO DE DIÁRIAS

O colaborador que se deslocar de sua sede (localidade onde o funcionário 

tem exercício funcional), no interesse do CRF/MG, por motivos de 

serviço, participação em cursos ou eventos de capacitação profis-

sional, terá direito à percepção de diária de viagem, compreendendo 

reembolso de despesas com hospedagem e alimentação, nos termos 

das Deliberações n.º 006/2016, Deliberação n.º 02/2017, e demais que 

vierem a substituí-las. 

A despesa de transporte terrestre será reembolsada pelo CRF/MG com 

a comprovação de cupom fiscal, nos termos da deliberação vigente.

A despesa de transporte aéreo será realizada pelo CRF/MG, adquirida 

por empresa precedida de licitação, e apenas será reembolsada se 

comprovado preço inferior com a despesa de transporte terrestre.

Nos deslocamentos para viagens é obrigação a apresentação de relatório 

de despesa, com a apresentação do relatório de viagem, no prazo de 03 

(três) dias úteis subseqüentes ao retorno, mediante preenchimento de 

relatório próprio e juntada de comprovantes da realização da viagem, 

como, por exemplo, certificado de comparecimento em curso, cupons 

fiscais com citação de CPF do colaborador, nota fiscal de estabele-

cimento de hospedagem.

Os relatórios deverão ser apresentados a Gerência imediata.
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Todo colaborador deve estar ciente que a representação do CRF/MG 

acarreta uma responsabilidade de representatividade da instituição, 

assim, deverá se portar com zelo e ética em todos os locais, seminários, 

palestras, cursos e demais eventos. Cientes de que deverão, antes 

de se deslocarem encaminhar e-mail para: marketing@crfmg.org.br, 

solicitando o check list representativo do CRF/MG, onde constarão 

todas as informações e obrigações do colaborador, bem como requerer, 

se assim preencher os requisitos, os materiais que deverão ser portados 

em viagem ou representação.  

Considerando a representação do CRF/MG, seja em viagem represen-

tativa ou no desempenho da atividade laboral, deverá o colaborador 

conservar a boa imagem da Instituição CRF/MG, não se hospedando em 

locais impróprios, que podem macular a marca do Conselho Regional de 

Farmácia de Minas Gerais.

Ainda é de responsabilidade do colaborador que freqüentar cursos, 

seminários ou palestras representando o CRF/MG, disseminar as 

informações a todos os demais colaboradores, realizando, após aprovação 

da Gerência imediata, forma para compartilhar as informações. 

Não é permitido a utilização dos valores referente à diária com bebidas 

alcoólicas.

Constitui infração disciplinar grave e punível, mediante processo 

administrativo, conceder ou receber diária indevidamente.

 É vedado o pagamento de diária cumulativamente com outra 

retribuição de caráter indenizatório de despesas com alimentação e 

hospedagem.
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11. DO MEIO AMBIENTE

É de responsabilidade de todos do CRF/MG o uso racional dos insumos.

A necessidade de se garantir a reutilização de material, conservação 

de bens e a coleta seletiva é uma obrigação real. Para tanto, o CRF/

MG inclui em sua normatização a obrigatoriedade de cada colaborador 

zelar pelo material que lhe é fornecido, com a primazia de economia 

sustentável. 

Todos devem procurar realizar seu trabalho de forma a assegurar a 

excelência na qualidade garantindo um tratamento adequado das 

questões ambientais.

Aconselha-se que todos os documentos deverão ser impressos frente e 

verso, gerando economia real e favorecimento ao meio ambiente.

Cada um deve se comprometer em promover o uso sustentável da água, 

e energia elétrica, a reciclagem de materiais e redução de geração de 

resíduos sólidos, visando minimizar, de forma consciente, o desperdício 

de insumos e materiais utilizados em suas tarefas diárias e seus impactos 

ambientais.
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12. NORMAS GERAIS

Colaboradores que efetuam trabalhos externos ou que estejam em 

viagem também devem cumprir as mesmas políticas e normas da 

instituição devendo registrar (fotografar, filmar, etc) as ações do 

realizadas em campo;

É de responsabilidade dos colaboradores e gestores o cumprimento 

das normas e procedimentos para realização das atividades profis-

sionais, preservando a sua integridade e a de seus colegas, interno e 

externamente;

Todos os colaboradores devem ser pontuais nos compromissos 

acordados, incluindo reuniões, palestras, cursos internos e externos. Os 

impedimentos deverão ser comunicados com antecedência a Gerência 

imediata e à Gerência de RH;

Não é permitido fixar cartazes ou quaisquer outros papéis ou propaganda 

no recinto da Instituição sem autorização prévia da Administração;

Não é permitido o consumo de bebidas alcoólicas ou drogas ilícitas ou 

estar sob o efeito destas durante a jornada de trabalho;

Em caso de desligamento, devolver os materiais e/ou equipamentos da 

Instituição;
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13. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Todos os colaboradores CRF/MG devem observar integralmente as 

regras deste Código de Conduta, quando atuarem em nome deste.

Os colaboradores têm o dever de reportar ao Ouvidor ou à Diretoria 

todo e qualquer descumprimento deste Código de Conduta.

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
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