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Memorando n.\3({JCG DI1SAA/SE Em 4> de dezembro de 2010

À Consultoria Jurídica

Assunto: Solicitação de parecer sobre assinatura de servidor em publicações institucionais

Considerando a orientação do advogado da União, Fabrício Oliveira Braga, em sua

participação na 44.3 Reunião Ordinária do Conselho Editorial do Ministério da Saúde (Coned), e

ainda que o parecer 1415/2010/COLDELEGIS/CONJURlGABIN/MS, encaminhado a esta

Coordenação-Geral pelo memorando 289/2010/CGDI, de 17/9/2010, SIPAR 25000.161920/2010-

12, tenha sido discutido na 433 e 443 Reuniões Ordinárias do referido conselho, ainda restaram

dúvidas por parte dos conselheiros e representantes do Coned. Solicito então novo parecer acerca

da legalidade de introduzir as informações descritas abaixo em lagra~ecim~ntos \apresenta~ões..?(

Eciosj~trod~ões/e tond~s~~s Jde obras institucionais.

• Cargo e nome do servidor ou;

• Apenas o nome do servidor ou;

• Apenas o cargo do servidor.

Para facilitar a análise do pedido, encaminho anexa lista com definição de alguns2.

termos técnicos da área editorial. Da mesma forma, esta CGDI se coloca à disposição para

esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

PE EIRA DJJnis
Coor enadora-Geral de Documentação e Informação

Representante tular do Conselho Editorial do Ministério da Saúde - Coned

MINISTÉRIO DA Sp"ÚDE
-... J" J ,.;;:.Consuttorla uncrca

Recebido em~JZ ..i-:::f:!)_
.ASS.U}aw:~ hs{jij'g



Anexo

Apresentação, fem. Texto de esclarecimento, justificação ou comentário, escrito pelo
próprio autor.

Agradecimento, masco Texto em que o autor faz agradecimentos dirigidos àqueles que
contribuíram de maneira relevante à elaboração da publicação. Nota: Trata-se de um
elemento pré-textual.

Autor, masco Pessoa física responsável pela criação do conteúdo intelectual ou artístico
de um documento.

Créditos, masc, pl. Indicação dos nomes das pessoas ou instituições' e da natureza da
sua participação na elaboração da publicação. Nota: Inclui equipe editorial,
organizadores, elaboradores de texto, ilustradores, entre outros.

Conclusão, masco Parte final do trabalho na qual o autor avalia os resultados obtidos e
propõe soluções e aplicações práticas apoiados no desenvolvimento da matéria.

Dedicatória, fem. Texto no qual o autor faz homenagem ou dedica seu trabalho a
alguém. Nota: Trata-se de um elemento pré-textual.

Introdução, masco Parte inicial de um livro ou texto que delimita o assunto tratado, os
objetivos da obra e outros elementos necessários para situar o tema do trabalho. Notas:
i) Normalmente é elaborada pelo próprio autor. ii) É um elemento textual.

Prefácio, fem. Texto de esclarecimento, justificação ou comentário, escrito por outra
pessoa.
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Memorando n.oJgq /CGDIISAAlSE

À Consultoria Jurídica

Assunto: Parecer técnico sobre assinatura pessoal em publicações institucionais do

Ministério da Saúde

Solicito parecer técnico quanto à assinatura pessoal em apresentações, prólogos e

prefácios de publicações institucionais no âmbito do MS.

2. Tal demanda se justifica tendo em vista a reformulação da Política Editorial do

Ministério da Saúde e a necessidade de definições mais claras para embasar os debates do

Conselho Editorial do Ministério da Saúde - Coned, e considerando o Decreto 6.555 da

Presidência da República, de 8/9/2008, que dispõe sobre as ações de comunicação do Poder

Executivo, que aborda em seu artigo 2°, VII, a vedação expressa de uso de nomes, símbolos ou

imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.
')

J. Informo que Coned é um colegiado normativo e deliberativo com atribuição de

definir a política editorial, os critérios de avaliação e o planejamento das publicações, na

abrangência da área de atuação do Ministério, considerando a sua estrutura organizacional, as

instituições vinculadas e outras, no interesse da consolidação do SUS e da democratização da

informação em saúde.

4. Tendo em vista a votação a esse respeito prevista na proposta de pauta para a

próxima Reunião Ordinária do Coned, a ser realizada no dia 5/10120 10, e que essa Consultoria

Jurídica é representada neste Conselho, agradeço sua atenção no sentido de prover resposta para o

presente expediente.

Atenciosamente,

Coar nadara-Geral de Documentação e Informação
R,p,,,,nw10 Conselho Editorial do Ministério da Saúde - CONED



DECRETO N° 6.555, DE 8 DE SETEMBRO DE 2008.

Dispõe sobre as ações de comunicação do
Poder Executivo Federal e dá outras
providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o
art. 84, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto no art.
2º-B, incisos I e V, da Lei nº 10.683, de 28·de maio de 2003, e no art. 8º, inciso VII, da
Lei nº 11.652, de 7 de abril de 2008,

DECRETA:

Art. 1º As ações de comunicação do Poder Executivo Federal serão
desenvolvidas e executadas de acordo com o disposto neste Decreto e terão como
objetivos principais:

I - dar amplo conhecimento à sociedade das políticas e programas do Poder
Executivo Federal;

II - divulgar os direitos do cidadão e serviços colocados à sua disposição;

III - estimular a participação da sociedade no debate e na formulação de políticas
públicas;

IV - disseminar informações sobre assuntos de interesse público dos diferentes
segmentos sociais; e

V - promover o Brasil no exterior.

Ali. 2º No desenvolvimento e na execução das ações de comunicação previstas
neste Decreto, serão observadas as seguintes diretrizes, de acordo com as características
de cada ação:

I - afirmação dos valores e princípios da Constituição;

II - atenção ao caráter educativo, informativo e de orientação social;

III - preservação da identidade nacional;

IV - valorização da diversidade étnica e cultural e respeito à igualdade e às
questões raciais, geracionais, de gênero e de orientação sexual;

V - reforço das atitudes que promovam o desenvolvimento humano e o respeito ao
meio ambiente;

VI - valorização dos elementos simbólicos da cultura nacional e regional;



Art. Sº As ações de comunicação do Poder Executivo Federal serão orientadas pelos
objetivos e diretrizes previstos nos arts. 1º e 2º, por políticas, orientações e normas adotadas
pela Secretaria de Comunicação Social e por planos anuais elaborados pelos integrantes do
SICOM.

Art. 6º Cabe à Secretaria de Comunicação Social:

I - coordenar o desenvolvimento e a execução das ações de publicidade,
classificadas como institucional ou de utilidade pública, e as de patrocínio, de
responsabilidade dos integrantes do SICOM e que, com ela de acordo, exijam esforço
integrado de comunicação;

II - supervisionar o conteúdo de comunicação das ações de publicidade,
classificadas como institucional ou de utilidade pública, e as de patrocínio, de
responsabilidade dos integrantes do SICOM, desenvolvidas em consonância com suas
políticas, diretrizes e orientações específicas;

III - controlar, nas ações de publicidade e de patrocínio submetidas à sua
aprovação pelos integrantes do SICOM, a observância dos objetivos e diretrizes
previstos nos arts. 1Q e 2º, no tocante ao conteúdo de comunicação e aos aspectos
técnicos de mídia;

IV - editar políticas, diretrizes, orientações e normas complementares deste
Decreto;

v -planejar, desenvolver e executar as ações de comunicação das áreas
discriminadas no art. 3º e outras subsidiárias ou complementares a elas, realizadas com
recursos orçamentários alocados na Presidência da República, com observância da
eficiência e racionalidade na sua aplicação;

VI - coordenar negociações de parâmetros para compra de tempos e espaços
publicitários de mídia pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal;

VII - coordenar, supervisionar e nonnatizar o funcionamento do Comitê de
Patrocínios de que trata o art. 8º;

VIII - aprovar os editais relativos à contratação de agências de propaganda para
prestação de serviços de publicidade;

IX - analisar programas, políticas, diretrizes, planos, critérios e mecanismos de
seleção de projetos de patrocínio, incluídos os editais públicos, encaminhados pelos
integrantes do SICOM;

X - definir a adoção de critérios de utilização de marcas para ações de publicidade
e de patrocínio e a identidade visual do Governo nos sítios e portais dos órgãos e
entidades do Poder Executivo Federal na Internet;

XI - definir diretrizes para a comunicação digital nos sítios e portais dos órgãos e
entidades do Poder Executivo Federal;



v - submeter previamente à aprovação da Secretaria de Comunicação Social os
editais para a contratação de agências de propaganda para prestação de serviços de
publicidade, acompanhados dos documentos que os integram;

VI - observar a eficiência e racionalidade na aplicação dos recursos públicos
destinados às ações de comunicação;

VII - desenvolver suas ações de Imprensa em articulação com a Secretaria de
Comunicação Social; e

VIII - zelar pelo relacionamento profissional com a imprensa e viabilizar os meios
necessários para o atendimento da demanda de informações jornalísticas dos veículos de
comunicação.

Art. 8º Fica instituído o Comitê de Patrocínios, de caráter consultivo, com o
objetivo de assessorar a Secretaria de Comunicação Social na definição de parâmetros e
procedimentos relacionados com as ações na área de patrocínios, cabendo-lhe:

I - manifestar-se sobre as ações de patrocínios, observados os parâmetros e
procedimentos definidos pela Secretaria de Comunicação Social; e

II - identificar e difundir as boas práticas para o aprimoramento de processos e
mecarusmos a serem adotados no exame, seleção e avaliação das ações na área de
patrocínios.

§ 1º O Comitê de Patrocínios será composto por representantes da Secretaria de
Comunicação Social, que o coordenará, e de órgãos e entidades patrocinadoras do Poder
Executivo Federal.

§ 2º Os representantes, titular e suplente, dos órgãos e entidades que compõem o
Comitê de Patrocínios serão indicados pelos titulares dos respectivos entes e designados
pelo Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Comunicação Social.

§ 3º Poderão ser convidados para participar das reuniões do Comitê de
Patrocínios representantes de outros órgãos e entidades integrantes do SICOM, os quais
serão de livre designação dos titulares dos respectivos entes.

§ 4º A Secretaria de Comunicação Social prestará o apOIO necessário aos
trabalhos do Comitê de Patrocínios.

§ 5º A participação no Comitê de Patrocínios não ensejará remuneração e será
considerada serviço público relevante.

§ 6º Ato do Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Comunicação Social
estabelecerá a forma de funcionamento do Comitê de Patrocínios e especificará suas
atribuições .

. Art. 9º As ações de publicidade do Poder Executivo Federal serão executadas por
intermédio de agência de propaganda, com exceção da publicidade legal veiculada nos
órgãos oficiais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
consuttorie Jurídica/Ministério da Saúde

PARECER/CODELEGIS/CONJUR/GABIN/MS/LFN Nº ~ Lf 1'5 I 2 O1-O
PROCESSO:SIPAR nº 25000.161920/2010-12

INTERESSADO: Conselho Editorial do Ministério da Saúde - CONED

ASSUNTO: Solicitação de Parecer acerca da assinatura pessoal em apresentações, prólogos
e prefácios de publicações institucionais no âmbito do Ministério da Saúde.

I. Solicitação de Parecer acerca da assinatura
pessoal em apresentações, prólogos e
prefácios de publicações institucionais no
âmbito do Ministério da Saúde.

11. Observância, no que tange à consulta
formulada, à fundamentação exarada no
presente Parecer.

I - RELATÓRIO

Excelentíssimo Senhor Consultor Jurídico do Ministério da Saúde,

1. Nos termos do disposto no artigo 11, incisos I e V, da Lei Complementar nº 73,
de 10 de fevereiro de 1993, encontram-se nesta Consultoria, para análise e manifestação,
os autos do processo SIPAR nº 25000.161920/2010-12, referente a pedido de orientação
efetuada pelo Conselho Editorial do Ministério da Saúde (CONED), no que tange à
possibilidade de assinatura pessoal em apresentações, prólogos e prefácios de publicações
institucionais no âmbito do Ministério da Saúde.

2. Inicialmente, cabe destacar o artigo 11 da Lei Complementar nº 73, de 1993,
Lei Orgânica da Advocacia-Geral da União, acerca da competência das Consultorias Jurídicas
dos Ministérios, o qual dispõe, verbis:

"Art. 11. Às Consultarias Jurídicas, órgãos administrativamente subordinados aos
Ministros de Estado, ao Secretário-Geral e aos demais titulares de Secretarias da
Presidência da República e ao Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, compete,
especialmente:
I - assessorar as autoridades indicadas no caput deste artigo;
(...);
V - assistir a autoridade assessorada no controle interno da legalidade administrativa
dos atos a serem por ela praticados ou já efetivados, e daqueles oriundos de órgão ou
entidade sob sua coordenação jurídica;"

3. O presente processo inicia-se com o Memorando nº 289/CGDI/SAA/SE, de 17
de setembro de 2010 (fI. 01), no qual se efetua a presente consulta.

4. Em anexo, às fls. 02/04, consta cópia do Decreto nº 6.555, de 08 de setembro
de 2008.

I-_ .. ------ --- .._.



Continuação do PROCESSO/SIPARNº 25000.161920/2010-12

11- PARECER

5. Cuida-se, como visto e relatado, de solicitação de Parecer acerca da
viabilidade (ou não) da assinatura pessoal em apresentações, prólogos e prefácios de
publicações institucionais, no âmbito do Ministério da Saúde.

6. A Constituição Federal, em relação à presente matéria, dispõe, em seu artigo
37, § lº, verbis:

"Art. 37, § 1º: A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos
órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela
não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal
de autoridades ou servidores públicos." (grifamos)

7. Como se percebe, a norma constitucional supracitada pode ser considerada
como sendo uma baliza norteadora da presente consulta, podendo-se afirmar, dessa
maneira, que qualquer publicação efetuada pelo CONED, no âmbito do Ministério da Saúde,
que tenha como objetivo dar publicidade a atos, programas, obras, serviços ou campanhas
de cunho sanitário deverão ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, não
podendo constar, no interior dessas publicações, símbolos ou imagens que caracterizem .:»
promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, tal como assinatura pessoal.

8. Ao comentar a norma constitucional transcrita acima, Alexandre de Moraes '
dispõe, verbis:

"O legislador constituinte, ao definir a presente regra, visou a finalidade moralizadora,
vedando o desgaste e o uso do dinheiro público em propagandas conducentes à
promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, seja por meio de menção de
nomes, seja por meio de símbolos ou imagens que possam de qualquer forma
estabelecer alguma conexão pessoal entre estes e o objetivo divulgado. E o móvel para
este determinação constitucional foi a exorbitância de verbas públicas gastas com
publicidade indevida.

t..)

Não poderão as autoridades públicas utilizarem-se de seus nomes, de seus símbolos ou
imagens para, no bojo de alguma atividade publicitária, patrocinada por dinheiro
público, obterem ou simplesmente pretenderem obter promoção pessoal, devendo a
matéria veiculada pela mídia ter caráter eminentemente objetivo para que atinja sua
finalidade constitucional de educar, informar ou orientar, e não sirva, simplesmente,
como autêntico marketing político." (grifos nossos)

9. Dessa forma, podemos concluir, em harmonia com o texto constitucional, que
é expressamente vedada a assinatura pessoal de qualquer servidor público em
apresentações, prólogos e prefácios de publicações institucionais realizadas no âmbito do
Ministério da Saúde.

10. Tal entendimento já foi, inclusive, consolidado em nossa jurisprudência,
conforme segue abaixo:

"A administração pública, quando fizer publicidade de atos, programas, obras e
serviços, não pode incluir nomes, símbolos ou imagens, que de qualquer modo
vinculem a matéria divulgada a governante ou servidor público, eis que tal divulgação
é apenas de caráter educativo, informativo ou de orientação social, nos termos do art.
37, § 1º, da CF, que preza dos princípios da impessoalidade e da moralidade
administrativa." (TJSP,Apelação Cível 263.817-1/1, 9ª Câmara de Direito Público, RT
743/283)

11. Em complemento ao comando constitucional supracitado, o Decreto nº 6.555,
ao regulamentar as Leis nºs 10.683, de 28 de maio de 2003, e 11.652, de 07 de abril de
2008, dispõe, em seu artigo 2º, inciso VII, verbis:

I MORAES,Alexandre de. Direito Constitucional. São Paulo: Editora Atlas, 15ª ed., 2004, p. 347-348.
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Continuação do PROCESSO/SIPARNº 25000.161920/2010-12,

"Art. 2º: No desenvolvimento e na execução das ações de comunicação previstas
neste Decreto, serão observadas as seguintes diretrizes, de acordo com as
características de cada ação:

VII - vedação do uso de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção
pessoal de autoridades ou servidores públicos."

12. A norma presente no Decreto supracitado confirma o inteiro teor da regra
constitucional prevista no artigo 37, § 1º, da Carta Magna, de maneira que podemos concluir
que restou vedada qualquer possibilidade de assinatura pessoal de servidores públicos em
publicações institucionais a serem realizádas no âmbito do Ministério da Saúde.

13. No entanto, a regra constitucional do artigo 37, § 1º, da Carta Magna deve ser
devidamente compatibilizada com a legislação autoral, uma vez que os artigos 22 e 24,
inciso 11, da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 dispõem, verbís:

"Art.22: Pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou.

Art. 24: São direitos morais do autor:

II - o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, como
sendo o do autor, na utilização se sua obra;"

14. Visando a devida harmonização da Constituição Federal com a legislação
autoral, podemos concluir, no que tange à presente consulta, da maneira que segue abaixo.

15. Por força de regra constitucional expressa, fica vedada a inclusão de qualquer
assinatura pessoal de servidor público em apresentações, prólogos e prefácios de publicações
institucionais a serem realizadas pelo CONED no âmbito do Ministério da Saúde.

16. No entanto, caso a publicação tenha sido redigida por servidor público, a ele
deve ser assegurada a autoria da obra, em respeito à legislação autoral, que deve constar
junto à apresentação técnica da obra, separadamente do conteúdo do texto a ser publicado,
sem qualquer espécie de assinatura.

17. A título de conclusão, é imperioso ressaltar que a desobediência à regra
prevista no artigo 37, § 1º, da Carta Magna, caracteriza ato de improbidade, nos termos dos
artigos 9º e 11, inciso I, da Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992.

111- CONCLUSÃO

18. Em resposta à solicitação formulada à fI. 01 dos autos, podemos concluir da
seguinte maneira:

a) Por força do artigo 37, § 1º, da Constituição Federal, e do artigo 2º, inciso VII, do
Decreto nº 6.555, de 2008, é expressamente vedada a inclusão de assinatura pessoal em
publicações institucionais a serem realizadas no âmbito do Ministério da Saúde;

b) Todavia, caso o texto a ser publicado tenha sido redigido por servidor público, a
ele deve ser assegurada a autoria da obra, em respeito à legislação autoral, a ser incluída
junto aos dados técnicos da publicação, em separado do texto a ser apresentado, mas jamais
em formato de assinatura;

c) Eventual desrespeito às normas transcritas na alínea "a" do presente Parecer
caracterizam ato de improbidade, nos termos dos artigos 9º e 11, inciso I, da Lei 8.429, de
1992.

G



Continuação do PROCESSO/SIPAR NQ25000.161920/2010-12

22. Isso posto, proponho, portanto, o encaminhamento dos autos à Coordenação-
Geral de Documentação e Informação deste Ministério - CGDI/SAA/SE/f\1S, para as
providências subseqüentes.

À consideração superior.

Brasília, 27 de setembro de 2010.

/ . i~

Ç1/CV\A /~l~ir':t\J
Larissa Fernand~s Nogueira da Gama

Advogada da União

De acordo. À consideração superior.

~

7~()kug-, '" .
Aline Albu er~ ~ant'~ na de Oliveira

Advogada União
Coordenação de Legislação e Normas - CODELEGIS/CONJUR/MS



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Consultaria Jurídica/Ministério da Saúde

PROCESSO/SIP AR n.° 25000.161920/2010-12

ASSUNTO: promoção pessoal em apresentações, prólogos e prefácios de
publicações institucionais no âmbito do Ministério da Saúde

INTERESSADO: Conselho Editorial do Ministério da saúde - CONED

PROCEDÊNCIA: Coordenação-Geral de Documentação e Informação -
CGDI/SAA/SE/MS

DESPACHO N°L()qO /2010

Acolho a manifestação retro, suficientemente explícita quanto às
vedações à promoção pessoal de servidor ou autoridade pública, que, em tese, não
parecem ocorrer nas hipóteses de apresentação de publicações institucionais, salvo
se, no texto, houver expressões com tal intencionalidade, a ser verificadas, no
entanto, caso a caso.

Restitua-se à unidade de procedência.

Brasília, 30 de setembro de 2010.

~

-y-~-/",-~.~

nsultor JurídicolMS ../

---

MS/GSE - .

Rec.:;bicl<l ,13mDó /i?1110
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PORTARIA MS 612/2009

MINISTÉRIO DA SAÚDE

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA NO612, DE 26 DE MARÇO DE 2009

Estabelece padrão de Contrato de Cessão de Direitos Autorais a ser utilizado no âmbito do Ministério da Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições legais que lhe confere o inciso II do parágrafo único do
art.87 da Constituição, e o disposto nos arts. 11 e 12 do Decreto-Lei nO 200, de 25 de fevereiro de 1967, e no art. 12
da Lei nO9.784, de 29 de janeiro de 1999, e Considerando o processo de implementação da Política Editorial do
Ministério da Saúde, aprovada pela Portaria nO 1.958/GM, de 16 de setembro de 2004; e

Considerando a necessidade, identificada pelo Conselho Editorial do Ministério da Saúde (Coned), de regular as
relações entre autores e o Ministério da Saúde, por meio do estabelecimento de contrato de cessão de direitos
autorais, resolve:

\rt. 10 Estabelecer modelo de Contrato de Cessão de Direitos Autorais a ser utilizado no âmbito do Ministério da Saúde
~e de suas entidades vinculadas.

Parágrafo único. Não obstante o estipulado no modelo de Contrato nos termos do Anexo a esta Portaria, as cláusulas
relativas ao prazo de vigência contratual e o quantitativo de edições e de exemplares por edição poderão ser
modificados, mediante aprovação do Coned e/ou Conselheiro ad hoc sobre a justificativa apresentada.

Art. 2° Delegar competência aos Secretários do Ministério da Saúde para procederem à assinatura do Contrato de
Cessão de Direitos Autorais, com pessoas físicas e/ou jurídicas, para edição, impressão e reimpressão de publicações
de interesse deste Ministério.

Art. 30 A protocolização e a guarda dos originais desses Contratos, devidamente assinados pelas partes, competem à
Secretaria que os celebrar.

Parágrafo único. A cópia do referido Contrato deverá ser encaminhada à Editora do Ministério da Saúde, juntamente
com a solicitação de produção de material editorial.

Art. 40 Qualquer solicitação de produto editorial que não seja contemplada pelo contrato de cessão de direitos autorais
anexo a esta Portaria deverá ser submetida à aprovação do Coned e ser objeto de contrato específico.

--...../Art.50 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ GOMES TEMpORÃo

ANEXO

Celebração de contrato de cessão e transferência de direitos autorais sob a égide da Lei nO 9.610, de 19 de fevereiro
de 1998.

Pelo presente Contrato, de um lado a UNIÃO, por intermédio do Ministério da Saúde, inscrito no CNPJ sob o número
00394544/0127-87, doravante denominado simplesmente CESSIONÁRIO, situado na Esplanada dos Ministérios, Bloco
G, Edifício

Sede, Brasília, Distrito Federal, neste ato representado pelo (nome, qualificação e instrumento legal da delegação de
poderes) e, de outro lado, , brasileiro, (ESTADO CIVIL), .
(PROFISSÃO), portador da Carteira de Identidade nO e do CPF nO ,
residente e domiciliado na (ENDEREÇO), doravante denominado simplesmente
CEDENTE, firmam CONTRATO DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS AUTORAIS, sob as cláusulas e condições
seguintes:

cLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO i
. #

O presente Contrato tem por objeto a cessão de direitos autorais da obra intelectual denominada (NOME DA OBR ,
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em sua integralidade, doravante denominada simplesmente OBRA, de autoria do CEDENTE.
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cLÁUSULA SEGUNDA - DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA

Pelo presente instrumento de contrato, o CEDENTE cede e transfere ao CESSIONÁRIO os direitos autorais da OBRA,
que poderá publicá-Ia, elaborar, produzir ou alterar a programação visual, se necessário, incluí-Ia em fonograma ou
produção audiovisual, distribuíla, armazená-Ia em banco de dados, realizar veiculação eletrônica ou em qualquer outra
forma direta ou indireta, pelo prazo de 10 (dez) anos, neste ou em qualquer outro país, sem ônus para o
CESSIONÁRIO, podendo ser prorrogado, por igual período, mediante assinatura de termo aditivo, com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias, anterior ao término de sua vigência.

§ 1° A cessão de que trata o caput deste artigo se refere aos direitos patrimoniais do direito do autor.

§ 2° Fica autorizado ao CESSIONÁRIO assinar contrato de coedição com outras instituições congêneres ou
patrocinadoras.

§ 3° Cabe ao CESSIONÁRIO a decisão sobre a edição parcial ou integral da OBRA cedida.

§ 40 A presente cessão e transferência dos direitos autorais ao CESSIONÁRIO é válida para uma edição de até cem mil
exemplares, podendo a OBRA ser reimpressa, caso se faça necessário, no período supracitado na cláusula segunda.

~ 5° São resguardados ao CEDENTE os direitos morais de autor/ilustrador/fotógrafo, os de natureza personalíssima,
'- expressamente incluídos pela legislação, tais como o de modificar a OBRA, antes ou depois de utilizada, o de

reivindicar, a qualquer tempo, a sua autoria.

§ 6° A cessão e a transferência total ou parcial da OBRA não será onerosa.

§ 7° A OBRA integrará a coleção e a memória técnica institucional da administração direta do Ministério da Saúde e de
suas entidades vinculadas, com veiculação permanente na Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde.

cLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CEDENTE

O CEDENTE responsabiliza-se pela boa origem da OBRA, assumindo, desde logo, o ônus por quaisquer medidas
judiciais ou extrajudiciais propostas por terceiros, incluindo a utilização de ilustrações, desenhos, fotografias, gráficos,
nomes, referências históricas e bibliográficas.

Parágrafo único. Compromete-se o CEDENTE a dar preferência ao CESSIONÁRIO, em igualdade de condições, para a
publicação de novas edições da OBRA, podendo o CESSIONÁRIO opor-se às alterações que ofendam sua reputação ou
aumentem sua responsabilidade.

cLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CESSIONÁRIO Compromete-se o CESSIONÁRIO a facultar ao CEDENTE o
, exame da escrituração na parte que lhe corresponde, bem como a informá-Io sobre o estado da edição.

Parágrafo único. Compromete-se o CESSIONÁRIO a imprimir e publicar fielmente a OBRA, em até dois anos, a contar
da assinatura do presente instrumento contratual.

cLÁUSULA QUINTA - DA SUCESSÃO

Comprometem-se o CESSIONÁRIO e o CEDENTE, este por si e por seus herdeiros ou sucessores, a qualquer título, a
respeitar integralmente os termos estipulados no presente Contrato.

cLÁUSULA SEXTA - DA DENÚNCIA E RESCISÃO

O presente Contrato poderá ser denunciado por qualquer dos partícipes, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias,
ou a qualquer tempo, em face da superveniência de impedimento legal que o torne formal ou materialmente
inexequível, e rescindido de pleno direito, no caso de infração a qualquer uma das cláusulas ou condições nele
estipuladas.

cLÁUSULA SÉTIMA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste instrumento serão avaliados pelo Conselho
Editorial do Ministério da Saúde (Portaria nO 1.722/GM, de 2 de setembro de 2003), em conjunto com o
CESSIONÁRIO, segundo as disposições contidas na Lei nO9.610, de 19 de fevereiro de 1998, e nos demais
regulamentos e' normas administrativas federais que fazem parte integrante deste Contrato, observados di
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supletivamente os preceitos da teoria geral dos contratos, bem como as normas do Direito Privado.

cLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO

O CESSIONÁRIO providenciará a publicação do extrato deste Contrato no Diário Oficial da União (DOU), conforme
dispõe a legislação vigente.

cLÁUSULA NONA - DO FORO

Permanecendo as omissões e existindo divergências entre o CESSIONÁRIO e o CEDENTE, serão essas, em última
instância, encaminhadas ao Foro da Seção Judiciária da.Justiça Federal de Brasília, Distrito Federal, eleito em comum
acordo entre as partes contratantes, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e combinados, assinam o presente instrumento, em três vias de igual teor e forma, na
presença das testemunhas que também o subscrevem, para os devidos fins de direito.

Brasília, DF, (DATA).

Assinatura do Cedente

Assinatura do Cessionário

'----"Assinaturas das testemunhas

D.O.U., 27/03/2009 - Seção 1

Este texto não substitui a Publicação Oficial.

'---o

.JC?
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NOTA/CONJ UR/CODELEGIS/GABIN/MS/LFNGNQ /5/JP,jI
PROCESSO/SIPAR nº 25000.214056/2010-51

INTERESSADO:Conselho Editorial do Ministério da Saúde - CONED

PROCEDÊNCIA:Conselho Editorial do Ministério da Saúde - CONED

ASSUNTO: Nota nº 23/2010-DEAEX/CGU/AGU - Ciência e Providências

Excelentíssimo Senhor Consultor jurídico do Ministério da Saúde,

1. Trata-se do Memorando nº 393/CGDI/SAA/SE, de 08 de dezembro de 2010 (fI.
01). subscrito pela Coordenadora-Geral de Documentação de Informação, no qual se solicita
nova manifestação desta Consultoria jurídica, no que tange as dados cabíveis de
apresentação em agradecimentos, apresentações, prefácios, introduções e conclusões de
publicações institucionais, a serem editadas no âmbito do CONED.

2. Em relação à presente análise, este Consultivo elaborou o
PARECER/CODELEGIS/CONjUR/GABIN/MS/LFN nº 1415/2010 (fls. 05 a 06 verso). no qual foi
devidamente explicitada a controvérsia apresentada, determinando-se, na conclusão do
Parecer supracitado, o que segue transcrito abaixo:

"a) Por força do artigo 37, § 1Q, da Constituição Federal, e do artigo 2Q,

InCISOVII, do Decreto nº 6.555, de 2008, é expressamente vedada a inclusão de
assinatura pessoal em publicações institucionais a serem realizadas no âmbito do
Ministério da Saúde;

b) Todavia, caso o texto a ser publicado tenha sido redigido por servidor
público, a ele deve ser assegurada a autoria da obra, em respeito à legislação autoral,
a ser incluída junto aos dados técnicos da publicação, em separado do texto a ser
apresentado, mas jamais em formato de assinatura;

c) Eventual desrespeito às normas transcritas na alínea "a" do presente
Parecer caracterizam ato de improbidade, nos termos dos artigos 9º e ll, inciso I, da
Lei 8.429, de 1992."

3. No corpo desta manifestação, restou devidamente resolvida a presente
controvérsia, aduzindo-se, em suma, que é expressamente vedada a inclusão de assinatura
pessoal em publicações institucionais a serem realizadas no âmbito do Ministério da Saúde,

~
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devendo ser ressalvada, exclusivamente, a autoria da obra, a ser incluída junto aos dados
técnicos da publicação, em separado do texto a ser apresentado, mas jamais em formato de
assinatura.

4. O supracitado Parecer foi aprovado no Despacho transcrito à fi. 07 dos autos, o
qual acolheu totalmente a manifestação proferida por este Consultivo, "suficientemente
explícita quanto às vedações à promoção pessoal de servidor ou autoridade pública, que, em
tese, não parecem ocorrer nas hipóteses de apresentação de publicações institucioneis.
salvo se, no texto, houver expressões com tal intencionalidade, a ser verificadas, no entanto,
caso a caso. "

5. Ou seja, o Despacho transcrito acima é claro no sentido de que o Parecer
apresentado deve ser integralmente seguido no âmbito deste Ministério, ressaltando, ainda,
que no caso de publicações estritamente institucionais (ou seja, as que cumpram os
requisitos expostos no Parecer), não se vislumbra a ocorrência de promoção pessoal de
servidor ou autoridade, salvo se houver no texto expressões com tal intencionalidade (ou
seja, expressões que contrariem o regramento apresentado no Parecer), as quais devem ser
objeto de verificação em cada caso específico.

6. A presente controvérsia retornou a este Consultivo, uma vez que foi solicitada
nova manifestação, para que se esclareça, em suma, quais as informações que podem
legalmente constar nas apresentações, introduções, prefácios, conclusões e agradecimentos
das publicações a serem editadas no âmbito deste Ministério (cargo e nome do servidor,
apenas o nome do servidor ou apenas o cargo de servidor).

7. Como já esclarecido no Parecer anteriormente apresentado, toda e qualquer
publicação a ser realizada no âmbito deste Ministério deve ter cunho estritamente
institucional, ficando vedada, desta forma, a inclusão de assinatura pessoal, sendo ressalvada,
tão somente, a autoria da obra, a qual deve constar dos créditos iniciais da publicação, em
separado ao texto a ser apresentado, sem assinatura alguma.

8. Uma vez adotada essa premissa, em todos as definições que constam à fI. 02
dos autos (exceto autor e créditos), ou seja, nas apresentações, agradecimentos, conclusões,
dedicatórias, introduções ou prefácios, é estritamente vedada a presença do nome ou da
assinatura pessoal de qualquer servidor, uma vez que as publicações devem ter cunho
institucional, ou seja, devem ser realizadas em nome da instituição.

9. Como ressaltado no Parecer já apresentado, aos autores da obra é assegurada a
sua autoria, a qual deve constar nos créditos iniciais da publicação, em separado ao texto
apresentado, sem assinatura alguma.

10. Exemplificadamente, caso se trate de um "Caderno da SAS", as apresentações,
agradecimentos, conclusões, dedicatórias, introduções e prefácios devem ser todas em nome
da SAS, uma vez que a publicação é institucional. Ou seja, devem ser apresentadas em nome

.
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da SAS,sendo permitida, tão somente, a indicação de cargo, mas jamais de nome de servidor
("Diretor da SAS", "Coordenador do Departamento X da SAS", "Coordenação X da SAS").

11. De maneira alguma o nome do servidor pode constar em apresentações,
agradecimentos, conclusões, dedicatórias, introduções ou prefácios. Ao servidor é assegurada,
tão somente, a autoria da obra, caso a tenha redigido, a qual deve constar nos créditos
iniciais, separada por completo do texto a ser apresentado.

12. Isso deve ocorrer para, além de se assegurar a inexistência de publicidade
constitucionalmente vedada na obra, se evitar o desperdício que comumente ocorre nas
hipóteses de mudanças de gestão no âmbito deste Ministério, situação na qual,
frequentemente, o novo ocupante do cargo simplesmente se recusa a distribuir e dar
publicidade à obra, uma vez que nela conste o nome do antigo ocupante de seu cargo, o que
acarreta inúmeros prejuízos ao erário.

13. Ante todo o exposto, e novamente esclarecida a presente controvérsia,
remetam-se aos autos ao Conselho Editorial do Ministério da Saúde - CONED, para as
providências cabíveis.

Brasília, 12 de janeiro de 2011.

()N/~
Larissa Fern~des Nogueira da Gama

Advogada da União.
Coordenadora Substituta da Coordenação de Legislação e Normas - CODELEGIS/CONJUR/MS
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SIPAR n? 25000.214056/2010-51

DESPACHO N° / If ( jtJ li

Ponho-me integralmente de acordo com a manifestação retro.
Sendo assim, restitua-se ao CONED.

Brasília, 12 de janeiro de 2011

\~iffa.a~s
Advogada da União

Consultora Jurídica, Substituta

SERViÇO DE PROTOCOLO
Processo nO. 25.QtQ..~\ <qQ06 120.J[L- fi1
Documento autuado com .-19 folhas..

Devolva-se.

Brasllia, J ~ I ru 120.JL.


