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O mundo vive hoje talvez a maior
crise que esta geração já presenciou.
Os olhos da sociedade se voltam aos
servidores públicos, que trabalham
para garantir o funcionamento de
serviços essenciais. Para que possa
haver tranquilidade, precisamos, mais
do que nunca, pautar nosso trabalho
pela ética.
Mas, o que é ética?
A palavra ética é derivada do
grego ethiké, que significa aquilo que
pertence ao caráter, ao modo de ser
da pessoa.
Em um sentido menos filosófico e
mais prático podemos entender esse
conceito examinando certas condutas
do nosso dia a dia, quando nos
referimos,
por
exemplo,
ao
comportamento
de
alguns
profissionais, como médicos, jornalistas
ou
servidores
públicos,
e
logo
associamos
às
expressões:
ética
médica, ética jornalística e ética
pública. Essa expressão da ética é o
modo de ser dessas profissões, que
inspira respeito e confiança na sua
atuação.
No caso dos agentes públicos
(concursados,
comissionados,
terceirizados
e
estagiários),
a
sociedade
deposita
neles
sua
confiança, e espera que sigam um

padrão ético elevado, trabalhando de
forma a justificar os impostos que todos
nós pagamos.
Para
estar
no
nível
dessa
confiança, devemos exercer as nossas
funções
seguindo
determinados
valores, princípios e regras.
O respeito ao cidadão, a
transparência das ações públicas, a
clareza de posição, a busca do bem
comum são primados que devem
sempre nortear o agente público.
Nessa condição não podemos jamais
desprezar o elemento ético de nossa
conduta, decidindo não apenas entre
o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o
conveniente e o inconveniente, mas
também entre o honesto e o
desonesto.
A Comissão de Ética Pública e as
Comissões de Ética dos órgãos do
Poder Executivo Federal trabalham
disseminando esses princípios e valores
no nosso ambiente de trabalho, de
forma a ajudar os servidores a
conquistarem e manterem o respeito
da população por seu trabalho.
Para saber mais, acompanhe este
boletim mensal e entre em contato
com a Comissão de Ética desta
instituição!

*Texto inspirado em contribuição da Comissão de Ética do MPS – Boletim nº 17, publicado em maio de 2015.
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