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RESUMO 

A monografia apresentada aborda a importancia da etica no deslinde do servico 
publico. Dessa feita, fora tracado o seguinte objetivo geral: trazer as consequencias 
legais do desrespeito a etica no servico publico. Visando dar efetividade a tal intuito 
foram estabelecidos os objetivos especificos, quais sejam: definir resgate historico 
para melhor entender a etica, verificando as origens de seus estudos; mencionar o 
entendido pela doutrina majoritaria por etica e por setor publico; enumerar a 
existencia (ou ausencia) de legislacao especifica que aborde a questao da etica no 
setor publico. No que tange a metodologia usada, tem-se que quanta ao problema a 
pesquisa teve carater qualitativo e quanta os objetivos delineados o estudo pode ser 
caracterizado como descritivo e exploratorio. O estudo se tornou viavel por meio da 
pesquisa bibliografica; quanta aos procedimentos tecnicos para coleta de dados 
imperou a analise de conteudo. A tematica 'etica' traz em si uma carga de 
inquietacao muito grande, especialmente, quando se joga o estudo no enfoque da 
Administracao Publica. Isso por que ha tendencia de associacao imediata com 
corrupcao. extorsao, ineficiencia, burocracia, morosidade, injustica, etc, 
descredibilizando o estudo nesse sentido. A falta de etica no servico publico tern 
gerado grande insatisfacao por parte da sociedade brasileira que - seja atraves da 
midia, seja por meio de protestos diversos - vem criticando a administracao do 
Estado brasileiro como urn todo, Nesse sentido, e inegavel a assertiva que a 
sociedade contemporanea. em nome da seguranca juridica, tern procurado 
normatizar o maximo possivel das condutas nas relacoes interpessoais. E, assim, 
tenta tambem normatizar nocoes dantes inimaginaveis, a exemplo da etica. A etica 
no servico publico esta normatizada desde CF/88 aos codigos especificos. O art. 16 
da Lei n° 8.112/90 traca, em rol nao exaustivo, os deveres do servidor. Em 
contrapartida o inciso XV da Lei n°. 1.171/94 traca as vedacoes. E preciso ter em 
mente que o agir etico no servico publico e o melhor modo de se desenvolver a 
atividade incumbida ao servidor tendo em vista sua condicao profissional, a certeza 
de que gere bens comuns e que os cidadaos comuns sao dotados de direitos e 
deveres. Assim, os prejuizos advindos com posturas imorais e desonestas vao alem 
do prejuizo financeiro. E certo que a corrupcao ja disseminou grande monte do 
patrimonio nacional, contudo o abalo da credibilidade da nacao e quase que 
irreparavel 
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A B S T R A C T 

The presented monograph discusses the importance of ethics in disentangling the 
public service. This time, tracing out the following overall goal: to bring the legal 
consequences of breach of ethics in public service. In order to give effect to this 
purpose have been established specific objectives, namely: a historical setting to 
better understand the ethical, verifying the origins of their studies; mention 
understood by the majority doctrine and ethics for public sector enumerate the 
existence (or absence ) specific legislation addressing the issue of ethics in the 
public sector. Regarding the methodology used, there is the problem that the 
research was qualitative and the goals outlined in the study can be characterized as 
descriptive and exploratory. The study became feasible by the research literature, 
and technical procedures for data collection has reigned the content analysis. The 
theme of 'ethics' carries a load of great concern, especially when playing in 
addressing the study of Public Administration. That's why there is tendency to 
immediate association with corruption, extortion, inefficiency, bureaucracy and 
slowness, injustice, etc., discredits the study accordingly. The lack of ethics in public 
service has caused great dissatisfaction in Brazilian society that - through the media, 
either through various protests - has criticized the administration of the Brazilian state 
as a whole. Thus, it is undeniable that the assertion that contemporary society, on 
behalf of legal certainty, it has tried to standardize as much of the behavior in 
interpersonal relationships. And so, also tries to standardize concepts heretofore 
unimaginable, like ethics. The public service ethics is normalized since CF/88 to 
specific codes. Art. 16 of Law No. 8112/90 traces in list is not exhaustive, the duties 
of the server. In return the item XV of the Law. 1.171/94 traces the seals. One must 
bear in mind that ethical action in public service is the best way to develop the 
business entrusted to the server given their professional status, make sure that 
manages the common property and that ordinary citizens are endowed with rights 
and duties. Thus, losses from positions with immoral and dishonest go beyond 
dollars. It is true that corruption has spread big pile of national assets, yet the shock 
of the nation's credibility is almost irreparable. 

Keywords: Ethics, Public Service; Server. 
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1. INTRODUCAO 

Imerso numa sociedade global cada vez mais politizada e consciente de 

seus direitos e deveres, o Brasil vem tentando se adequar, especialmente no campo 

legal, aos anseios de etica e retidao exigidos pelo cidadao nos dias de hoje. 

Os costumes, como nao poderiam deixar de ser, sofreram grandes 

transformacoes impostas pelas mudancas de posturas e de concepcoes. Exemplo 

disso esta na questao dos fumantes que, ao ser tratada como caso de saude 

publica, foi subjugada a espacos cada vez restritos; o consumo de bebidas 

alcoolicas onde o prazer e bem-estar deram espacos a estilo de vida saudavel. 

O esdruxulo slogan do "jeitinho brasileiro", do "levar vantagem em tudo" 

tern perdido espaco diante da citada mudanca de postura. 

Tal se evidencia na grande proliferacao de projetos de lei - e ate em lei 

em sentido estrito - voltados para o combate de posturas corruptas, especialmente, 

no amago do servico publico. 

Assim, o tftulo da presente monografia e "AS IMPLICACOES LEGAIS E 

OS BENEFICIOS ADVINDOS PARA A SOCIEDADE EM GERAL COM A 

IMPLEMENTACAO DE POSTURAS ETICAS NO SETOR PUBLICO " 

Partiu-se, para tanto, das seguintes problematicas: O que se entende por 

postura etica no servico publico? Quais as consequencias legais do desrespeito a 

etica no servico publico? 

Diante da evolucao do processo de transparencia na ordem juridica 

nacional. assomada de dispositivos constitucionais, e.g.. o que exigem a moralidade 

e a eficiencia em toda execucao de qualquer prestacao de servico publico, seja de 

maneira direta ou indireta, o estudo da etica se faz importante. 

Muito mais que definir o que se entende por etica, ate por que, de 

maneira geral, o cidadao tern nogao basica do que ela seja, e relevante difundir e 

propagar seu estudo de maneira didatica, academica e democratica. 

Tem-se em mente que o estudo e a ampla conscientizacao da 

imprescindibilidade da etica na gestao dos cofres publicos sao as maiores armas no 

combate a corrupcao. 

Nesse diapasao, as linhas de estudo do tema ora em comento tiveram por 

objetivo geral demonstrar as implicacoes e beneficios advindos para a sociedade em 
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geral com a implementacao de posturas eticas no setor publico. Em contrapartida, 

os objetivos especificos foram: a) definir resgate historico para melhor entender a 

etica, verificando as origens de seus estudos; b) mencionar o entendido pela 

doutrina majoritaria por etica e por setor publico; c) enumerar a existencia (ou 

ausencia) de legislacao especifica que aborde a questao da etica no setor publico. 

A pesquisa pode ser classificada em: a) quanta a abordagem do 

problema, pesquisa qualitativa, pois se fundamentou numa compreensao detalhada 

dos significados e caracteristicas situacionais apresentadas. Assim, por meio da 

pesquisa qualitativa fora possivel compreender o entendido por etica; b) quanta aos 

objetivos tracados, pesquisa descritiva e exploratoria. O carater descritivo esta 

relacionado as imp l i ca tes direta da etica na consagracao, especialmente, dos 

principios da efetividade, moralidade e economicidade no servico publico. No que 

tange ao carater exploratorio, procurou-se abordar a questao de posturas antieticas 

como urn dos fatores de desvalorizaeao da confianca da populacao no servico 

publico como urn todo. 

Quanta aos procedimentos tecnicos adotados para a coleta dos dados, o 

estudo se tornou viavel a partir de uma pesquisa bibliografica. Assim, fora possivel 

realizar levantamento de dados de parte da bibliografia ja publicada em forma de 

livros, revistas, publicaeoes avulsas, imprensa escrita, bem como documentos via 

internet sobre o tema. Os criterios para selecao das fontes em questao foram 

linguisticos e cronologicos. 

A analise de conteudo possibilitou a melhor coleta de informacoes, 

identificando o que vem sendo dito acerca de determinado tema. 

As principals fontes da analise de conteudo sao materials jornalisticos, 

textos publicados e documentos institucionais. Aqui se destaca que os textos 

publicados foram inquestionavelmente importantes para a feitura do trabalho. 

Inicialmente, na revisao da literatura, e feito urn rapido resgate do 

entendido doutrinariamente por etica, seguido da abordagem desta na sociedade 

contemporanea. 

Visando melhor situar o leitor no tempo e no espaco, parte especifica do 

texto e dedicada a tracar o que e efetivamente o servico publico. 

Logo em seguida, e feita abordagem da etica no que tange a legislacao 

brasileira: aqui foram demonstrados os principals dispositivos do ordenamento 

juridico patrio que regem o tema. 
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Alfim, a revisao da literatura comina com o estudo dos principals deveres 

e vedacoes do servico publico quando no exercicio de suas funcoes. 
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2. REVISAO DA LITERATURA 

O tema proposto esta, como se diz, em bastante voga, seja no ambito 

juridico, seja no ambito social de discussao academica. Isso por que e certo que a 

questao da etica transborda a questao da legalidade, sendo imprescindivel que cada 

agente publico se sinta responsavel e propagador de conduta de retidao. 

A tematica 'etica' traz em si uma carga de inquietaeao muito grande, 

especialmente, quando se joga o estudo no enfoque da Administracao Publica. Isso 

por que ha tendencia de associacao imediata com corrupcao, extorsao, ineficiencia, 

burocracia, morosidade, injustica, etc, descredibilizando o estudo nesse sentido. 

A falta de etica no servico publico tern gerado grande insatisfacao por 

parte da sociedade brasileira que - seja atraves da midia, seja por meio de protestos 

diversos - vem criticando a administracao do Estado brasileiro como urn todo. 

No geral, o pais enfrenta descredito junto a opiniao publica no que tange 

aos administradores publicos. 

Diante de tal constatacao, entende-se a preocupacao, nas eleicoes 

realizadas recentemente, dos candidatos, especialmente, a presidencia e aos 

governos dos estados em tracar uma campanha limpida, transparente e com 

propostas que valorizam a probidade na Administracao Publica. 

Assoma-se, na busca por combater tal descredito, o fato de a classe 

politica estar se manifestando no Congresso Nacional com diversas propostas de 

leis que tentam combater com veemencia posturas antieticas. 

E fato que a sociedade nao exige, na atual conjuntura do pais, apenas 

posturas eticas de legalidade estabelecidas em lei. E, sim, a responsabilidade de 

gestao do Estado nos moldes da eficiencia, economicidade e eficacia, associados, 

como aduz Silva (2010), as virtudes basicas profissionais com zelo, honestidade, 

sigilo e competencia. 

Assim, cabe aos agentes publicos a apresentacao de propostas que 

viabilizem a mudanca de atitudes pessoais e profissionais, incitando a todos que 

compoem a Administracao Publica a "constantes reflexoes de suas virtudes, atraves 

de cursos periodicos especificos ao servico publico estadual que vaiorizem a etica, 

nao so profissional como pessoal." (SILVA, 2010). 
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Os prejuizos advindos com a corrupcao refletem prejuizos diretos para a 

sociedade transparecidos na falta de qualidade na prestacao de servicos nas 

escolas publicas, nas universidades, na saude, na malha rodoviaria, no caos aereo, 

na ma administracao que causa inflacao e diminui o poder de compra real do salario 

minimo, etc. 

E preciso ter em mente que a dignidade, o decoro, o zelo, a eficacia, a 

consciencia dos principios morais sao primados maiores que devem nortear o 

servidor publico, seja no exercicio do cargo ou fora dele, ja que refletira o exercicio 

do proprio poder estatal. 

O agente publico nao podera jamais desprezar o elemento etico de sua 

conduta. Assim, nao tera que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o 

injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas 

principalmente entre o honesto e o desonesto - conforme o Dec. n°. 1.171 /94. 

2.1 R E S G A T E A C E R C A DO ENTENDIDO POR ETICA - RAPIDAS 

CONSIDERAQOES 

De tudo o que instigou a reflexao de uma maneira geral, como forma de 

distanciar o homem dos outros seres vivos, os estudos da etica sao apontados como 

urn dos pioneiros. 

E certo que, pontuar, taxativamente, o inicio da coneepcao da etica pelo 

homem e das tarefas mais arduas posto haver a coneepcao de que tal postura e 

inerente a conduta humana. 

Contudo, a doutrina traca que os primordios dos estudos do tema em 

questao estao ligados a Antiguidade Grega, com Aristoteles, ha cerca de 25 (vinte e 

cinco) seculos, preocupando-se com o significado etico da vida humana. 

Dessa maneira, so e possivel conceber a historia da etica nos moldes da 

historia da filosofia. Ainda assim, a historia da etica fica larga o bastante para 

impedir qualquer postura delimitada temporalmente, trazendo a confusao, inclusive, 

do que e etico e do que e moral. 
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Nessa esteira, antigamente, nao havia separacao clara do estudo da etica 

- ela era abordada nos diferentes ramos dos saberes, de maneira biocada e 

dependente 

Aristoteles, percussor do estudo, tentou tracar a compatibilizacao do ideal 

com a diversidade. Ou seja, da chamada postura etica e humana no universo de 

possibilidades no mundo dos fatos. 

Na obra Etica a Nieomaco - datada de 384 a 322 a.C. - aquele filosofo ja 

buscava urn significado diferenciado entre etica e moral e concluiu reafirmando que 

o objetivo maior do homem era a busca eterna pelo bem. 

E de se esclarece que tanto em Platao, quanta em Aristoteles, a etica 

estava ligada a polftica. Este se refere a ideia de ramo da politica, tratada como bem 

comum. Em contrapartida, Platao se refere a seara individual. 

Diante desses esclarecimentos, Leite acresce; 

Com a perda da autonomia das cidades-estados gregas, a partir do seculo 
III, a.C, surgem novas escolas filosoficas de inspiracao socratica, mas que 
passa a tematizar a questao etica nao mais a partir da relacao individuo 
com a polis. As principals escolas desse periodo de fragmentacao grega 
sao o estoicismo e o epicurismo, buscando a realizacao moral do indivfduo 
fora dos contomos da vida politica, desenvolveram uma etica baseada na 
busca da paz interior e no autocontrole individual. (LEITE, 2010). 

A partir desse momenta, percebeu-se que questoes valorativas, como a 

conduta humana, nao tern o mesmo grau de certeza e objetividade das ciencias e 

seus principios. 

Assim, os filosofos deixaram de almejar o equilibrio das relacoes 

interpessoais por meio do carater cientifico para se embasarem no criterio de 

prudencia, da moral. 

Silva complementa que: 

Essa harmonia foi quebrada pelo advento do pensamento cristao, que 
deixou de considerar a continuidade entre homem e natureza ao sobrepor a 
naturalidade do homem os aspectos relativos a interioridade, privilegiando a 
alma como elemento de vinculo entre a criatura e o Criador, e fazendo do 
mundo natural apenas cenario da trajetoria do espirito rumo ao seu 
verdadeiro destino, a eternidade. A dependencia direta do homem em 
relacao a Deus, entendido como origem e destino, transformou o sentido 
etico da estadia do homem no mundo. Concebida agora em termos de 
transitoriedade, esta estadia assumia o significado de uma peregrinacao 
moral pautada na diferenca - e mesmo na oposicao - entre homem e 
natureza. Essa devia ser vista apenas como o cenario moral dos obstaculos 
a realizacao etica do espirito. (SILVA, 2010). 

E prossegue: 

Afirmada com diferentes graus de enfase nos varies seculos de predominio 
de urn pensamento orientado pelo objetivo de sintetizar o conteudo e a 
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forma da filosofia grega com a doutrina crista, a dualidade entre homem e 
natureza teve como consequencia a fundamentacao dos criterios eticos 
num sentido moral que refletia na criatura humana a absoluta perfeicao do 
seu Criador. Essa base teologica da etica estava em consonancia com os 
pressupostos antropologicos que definiam a vida humana como dadiva 
divina. A correeao moral consistia em tentar corresponder, o maximo 
possivel, ao valor da criatura humana entendida como semelhante a Deus. 
Esse valor esta relacionado com uma nocao cunhada no ambito do 
pensamento cristao e que se afirmara como uma das principais chaves de 
reflexao etica ate nossos dias: a nocao de pessoa. A importancia do 
aparecimento desse conceito liga-se a alteracoes metafisicas no 
pensamento ocidental, trazidas ou provocadas pelo pensamento cristao e 
no merito das quais nao e possivel entrar aqui. Digamos apenas que a 
modificacao de maior porte refere-se a identificagao entre Ser e Pessoa, 
ocorrida no momenta em que a dimensao tradicionalmente adequada para 
pensar o ser supremo ou primeiro principio passou a valer para Deus, 
doutrinariamente entendido como Pessoa. (SILVA, 2010, s/p). 

Ta! panorama, criatura imagem e semelhanca do Criador, trouxe a 

interiorizacao da etica: o dever e agir humano imbuidos de postura etica, inerente ao 

Criador. 

Certo e que a atribuicao, por assim dizer, da interioridade da etica, e da 

filosofia crista. Bem mais certo e que a compreensao efetiva de tal quadro, sob os 

moldes de autonomia efetiva, e resultado do pensamento moderno pos-seculo XVII. 

Prosseguindo na argumentacao, a ideia de etica sempre esteve ligada ao 

desejo de realizar a vida, com o desenvolvimento de relacoes interpessoais, 

baseadas no justo. 

Nos estudos iniciais de Aristoteles, conta a Historia, que a busca pelo 

bem estava associado em sua propria definicao, investigando o conteudo nele 

constante e nao voltado a tracar o que cada urn concretamente deveria fazer para 

que suas acoes fossem consideradas como boas ou mas. 

O estudo da etica tambem se volta sobre a moral na medida em que se 

analisam, numa decisao tomada, as alternativas existentes para tanto e o caminho 

escolhido - diante dos parametros sociais. 

Assim, a etica ajuda a situar no devido lugar a moral efetiva, real, do 

grupo social, 

E preciso ter cautela no estudo da etica posto que, sendo ciencia, nao se 

pode querer reduzi-la ao campo exclusivamente normative Ferreira bem explica 

que: 
[...]. Seu valor esta naquilo que explica e nao no fato de prescrever ou 
recomendar com vistas a acao em situacoes concretas. A etica tambem nao 
tern carater exclusivamente descrito, pois visa investigar e explicar o 
comportamento moral, traco inerente da experiencia humana. Nao e fun?ao 
da etica formular juizos de valor quanta a pratica moral de outras 



17 

sociedades, mas explicar a razao de ser destas diferencas e o porque de os 
homens terem recorrido, ao longo da historia, a praticas morais diferentes e 
ate opostas. (FERREIRA, 2010, s/p). 

Hoje em dia, seu campo de atuacao ultrapassa os limites da filosofia e 

inumeros outros pesquisadores do conhecimento se dedicam a seu estudo. 

Sociologos, psicologos, biologos e muitos outros profissionais desenvolvem 

trabalhos no campo da etica. 

Nesse momento, se faz oportuno diferenciar etica de moral. 

O vocabulo moral origina-se do latim mos ou mores, que significa costume 

ou costumes, usos, e tern o sentido de conjunto de normas ou regras adquiridas por 

habito 

Dessa maneira, a moral e entendida como uma gama de normas de 

condutas que sao aceitas de maneira consciente e livre, regulando o comportamento 

do homem no seio da sociedade. 

A moral representa, em suma, comportamentos corriqueiros incutidos e 

passados pela educacao local, cuja normalidade e indiscutivel e acatada. 

A etica, como visto, e uma disciplina da Filosofia que tenta pontuar 

reflexoes acerca dos parametros morais estabelecidos, compreendendo a 

fundamentacao das normas e das interdicoes peculiares de cada sistema social e 

cultural. 

Muller assim diferencia: 

A moral pode ser entendida como o conjunto de regras consideradas 
vatidas, de modo absoluto, para qualquer tempo ou lugar, grupo ou pessoa 
determinada, ou, ainda, como a ciencia dos costumes, a qual difere de pais 
para pais, sendo que, em nenhum lugar, permanece a mesma por muito 
tempo. Portanto, observa-se que a moral e mutavel, variando de acordo 
com o desenvolvimento de cada sociedade, Em consequencia, deste 
conceito, surgiria outro: o da moralidade, como a qualidade do que e moral. 
A etica, no entanto, representaria uma abordagem sobre as constantes 
morais, aquele conjunto de valores e costumes mais ou menos permanente 
no tempo e uniforme no espaco. A etica e a ciencia da moral ou aquela que 
estuda o comportamento dos homens na sociedade. (MULLER, 2010). 

Leite traz: 

Enquanto que a moral e o conjunto de normas que orientam o 
comportamento humano com base em valores proprios tendo em vista certa 
sociedade e esta varia no espaco e no tempo e constroi a moralidade bem 
como a sua cultura de identidade moral traca principios para que o homem 
consiga ter uma acao moralmente correta. [...]. A etica e estudo 
sistematizado das diversas morais, onde se explicita seus pressupostos, 
seus objetivos e valores que sustentam determinada moral. E disciplina 
teoria sobre a pratica humana que se traduz no comportamento moral. 
(LEITE, 2010, s/p). 

Verfssimo entende que: 
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A etica e um comportamento social, ninguem e etico num vacuo, ou 
teoricamente etico. Quern vive numa economia a etica, sob um governo 
antietico e numa sociedade imoral acaba so podendo exercer a sua etica 
em casa, onde ela fica parecendo uma especie de esquisitice. A grande 
questao destes tempos degradados e em que medida uma etica pessoal 
onde nao existe etica social e um refugio, uma resistencia ou uma 
hipocrisia. Ja que ninguem mais pode ter a pretensao de ser um exemplo 
moral sequer para o seu cachorro, quando tudo a sua volta e um exemplo 
do contrario. (VERiSSIMO apud FERREIRA, 2010). 

Finalizando o momento, e importante frisar que a falta de objetividade 

fatual nao pode impedir de conciuir que a etica fora ponto almejado desde 

Antiguidade, como ciencia da justa escolha. 

2.2 A ETICA NA SOCIEDADE CONTEMPORANEA 

Tracar comentarios sobre a etica nos dias de hoje e decisivo no sentido 

da necessidade de se buscar diariamente a ratificacao da importancia dessa no 

desiinde e contexto de uma sociedade efetivamente contemporanea e moderna. 

Tendo em vista o alto grau de abstracao e generalidade, a etica tern se 

mostrado de dificil compreensao, dando margens para justificativas de 

comportamentos, por vezes, questionaveis - encobrindo, mais das vezes, interesses 

escusos e permitindo uma instrumentalidade serviente ditada, diz Carmo, "por 

valores vulneraveis e corruptiveis quando surpreendidos pela instantaneidade das 

circunstancias". (CARMO, 2010). 

Dessa maneira, e inegavel a assertiva que a sociedade contemporanea, 

em nome da seguranca juridica, procura normatizar o maximo possivel das condutas 

nas relacoes interpessoais. E, assim, tenta tambem normatizar nocoes dantes 

inimaginaveis, a exemplo da etica. 

Os conselhos profissionais sao os campeoes, por assim dizer, de 

elaboracao de normas eticas especificas: medicos, advogados, servidores, etc., 

todos tern codigos de etica voltados para o desiinde da profissao. 

Aqui, nao se busca negar a importancia dos ditos codigos, mas e preciso 

mostrar que, no geral, eles tendem a se tornar inoperantes frente a constatacao de 

que a postura etica nao deve ser imposta e, sim, cultivada ao longo da formacao do 

cidadao. 
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Diante da dificuldade pratica em se mensurar a etica e impossivei 

dissocia-la, desde dos primeiros estudos gregos, do comportamento humano. 

Longe da divagacao filosofica / historica, a sociedade atual - que tenta 

ser politica e ecologicamente correta - tern colocado as discussoes acerca da etica 

como comprometimento politico-social, cultural e efetivamente humano em sua 

essentia. 

Carmo aduz que: 

Seria uma tolice desconsiderar o cunho politico que paira sobre a Etica, 
posto que, em sua dimensao existencial orbita uma multiplicidade de 
interesses pessoais do sujeito da acao e, estes mesmos interesses ensejam 
suprir necessidades pessoais atraves dos poderes dispostos na sociedade. 
(CARMO, 2010). 

Nessa esteira, nao se pode fazer um abordagem da etica exigindo 

aplicacao minuciosa dos valores existentes e abarcados pela sociedade, bem como 

no que tange aos criterios valorativos que formam a vida pratica. 

Quer se dizer que, muito embora a sociedade reconheca e tente mesmo 

impor a etica em todas as relacoes, nao se pode dizer que tal tenha alcance total e 

unanime entre os individuos, pois o grau de valoracao, com conceitos proprios do 

que e moral, nao e ponto comum. 

Talvez, por isso mesmo, a busca por codificar concepcoes subjetivas do 

agir humano, tentando se afastar da relacao etica e sobrenatural, bem como etica e 

moral religiosa, tornando a exigencia da postura etica mais pratica e palpavel. 

codificada e exigivel. 

Nessa esteira, muito mais que transparencia de boa conduta, a etica e 

ciencia da justa escolha, da prudencia - conteudos com cargas subjetivas 

incalculaveis. 

Acontece que, mesmo ciente de tal, o Direito tern procurado normatizar a 

etica, impondo-a como obrigacao legal, evidenciadas, e.g., no Codigo de Etica do 

Servidor. Mais- a etica hoje vislumbrada se encontra na pratica de cada individuo, no 

agir que contribui em prol do bem comum. 



2.3 NOTAS PRELIMINARES A C E R C A DO ENTENDIDO POR S E R V I C O PUBLICO 

A expressao servicos publicos admite mais de um sentido e seu conceit© 

vem variando na medida em que se deu a evolucao do entendido por funcoes do 

Estado. 

Carvalho Filho traz: 

[...] E conhecida a teoria de DUGUIT, segundo a qual os servicos publicos 
constituiriam a propria essencia do Estado. Desse momento em diante, 
porem, foi tao profunda a alteracao introduzida na coneepcao das atividades 
estatais que na Franca se chegou a considerar que estava em crise a nocao 
de servico publico. Por forca dessas dificuldades e que varia o conceito de 
servico publico entre os estudiosos da materia, nacionais e estrangeiros. 
(CARVALHO FILHO, 2010, p. 347). 

Primando pela objetividade, a doutrina divide o entendido por servigo 

publico em duas oticas; subjetiva e objetiva. 

Subjetivamente, os servigos publicos consistem nos orgaos do Estado 

responsaveis pela execugao de atividades voltadas ao bem comum, e.g., orgao de 

fiscalizagao tributaria, autarquia previdenciaria. 

Em contrapartida, objetivamente, o servigo publico e a atividade em si, 

prestada pelo Estado e seus agentes - e neste sentido que o tema da presente 

monografia esta sendo abordado. 

Dentro desse contexto, Meirelles define: 

Servico publico e todo aquele prestado pela Administracao ou por seus 
delegados, sob normas e controles estatais, para satisfazer necessidades 
essenciais ou secundarias da coletividade, ou simples conveniencias do 
Estado. (MEIRELLES, 1993, p.198). 

Da mesma maneira, Di Pietro: 
[...] toda atividade material que a lei atribui ao Estado para que exerca 
diretamente ou por meio de seus delegados, com o objetivo de satisfazer 
concretamente as necessidades coletivas, sob regime juridico total ou 
parcialmente de direito publico. (DI PIETRO. 2008, p.80). 

Carvalho Filho (2010, p 350) melhor define como: "[...] toda atividade 

prestada pelo Estado ou por seus delegados, basicamente sob regime de direito 

publico, com vistas a satisfagao de necessidades essenciais e secundarias da 

coletividade." 

A CF/88 considerou o servigo publico como essencial. A essencialidade 

e um valor constitucional traduzido em varios dispositivos da Carta Magna 

brasileira e complementado pela legislagao infraconstitucional. 
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CF/88. Art. 175 - Incumbe ao Poder Publico, na forma da lei, diretamente 
ou sob regime de concessao ou permissao, sempre atraves de licitacao, a 
prestagao de servicos publicos. (BRASIL, 2010a). 

Assim, sao caracteristicas dos servicos publicos o fato de serem 

promovidos pelo Estado e em prol do interesse coletivo, sendo regidos, via de 

regra, pelas diretrizes do Direito Publico. 

Alem dos principios gerais do Direito Administrativo, ha principios 

especificos previstos na Lei n°. 8.987 /95 que definem a prestacao de servico 

publico adequado: 

Lei n°. 8.987/95. 

Art. 6°. Toda concessao ou permissao pressupoe a prestacao de servigo 
adequado ao pleno atendimento dos usuarios, conforme estabelecido 
nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. 

§1°. Servico adequado e o que satisfaz as condigoes de regularidade, 
continuidade, eficiencia, seguranga, atualidade, generalidade, cortesia na 
sua prestagao e modicidade das tarifas. 

§2°. A atualidade compreende a modernidade das tecnicas, do equipamento 
e das instalagoes e a sua conservagao, bem como a melhoria e expansao 
do servigo. 

§3°. Nao se caracteriza como descontinuidade do servigo a sua interrupgao 
em situagao de emergencia ou apos previo aviso, quando: 

I - motivada por razoes de ordem tecnica ou de seguranga das instalagoes; 
e, 
It - por inadimplemento do usuario, considerado o interesse da coletividade. 
(BRASIL, 2010b). 

E certo que os principios atribuidos ao servico publico variam conforme a 

doutrina pesquisada. 

Nesse sentido, eis os basilares: 

a) Principio da regularidade - prega pela manutencao do servigo e sua qualidade, 

longe dos dissabores de gestoes politicas; 

b) Principio da eficiencia - consagrado constitucionalmente no art.37, caput, diz 

respeito aos meios aplicados e aos resultados obtidos pela prestagao do servigo; 

c) Principio da continuidade - diz respeito, especialmente, ao art. 6°, §3° 

supratranscrito; 

d) Principio da generalidade - no sentido de que o servigo publico deve ser prestado 

a tod os; 

e) Principio da atualidade - visando sempre as praticas atuais e modernas; 

f) Principio da seguranga; 
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g) Principio da modicidade - deve ser prestado da forma, economicamente, mais 

acessfvel; 

h) Principio da cortesia - deve imperar no servigo publico. E aqui, tambem, que 

entra a questao da etica com um dever do servidor publico. 

2.4 ETICA NO SERVICO PUBLICO E A L E G I S L A C A O BRASILEIRA 

A etica no servico publico esta normatizada desde CF/88 aos codigos 

especificos. 

Assim, o Dec n°, 1.171/94 dispoe sobre o Codigo de Etica Profissional do 

Servidor Publico Civil do Poder Executivo Federal. 

Ja no capitulo inicial consta: 

Dec n°. 1.171/94. 

I. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficacia e a consciencia dos principios 
morais s io primados maiores que devem nortear o servidor publico, seja no 
exercicio do cargo ou funcao, ou fora dele, ja que refletira o exercicio da 
vocacao do proprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes 
serao direcionados para a preservagao da honra e da tradicao dos servicos 
publicos. 

II - O servidor publico nao podera jamais desprezar o elemento etico de sua 
conduta. Assim, nao tera que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo 
e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas 
principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas 
no art. 37, caput, e § 4°, da Constituicao Federal. (BRASIL, 2010c). 

A moralidade da Administragao Publica Integra a chamada regra LIMPE 

principiologica do art.37, CF /88 (principios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiencia), estando presente tambem no inciso III, decreto 

dantes citado: a Administragao nao pode se contentar com a distingao entre o bem e 

o mal, visando, sempre, o bem comum. 

Os deveres do servidor publico federal estao consagrados na Segao II, do 

mesmo codigo: probidade, retidao, lealdade e o ser justo. 

Consta no XIV, d, o agente deve ter a consciencia que seu trabalho e 

regido por principios eticos que se materializam na adequada prestagao dos 

servigos publicos; devendo, ainda, resistir a todas as pressoes de superiores 

hierarquicos, de contratantes, interessados e outros que visem obter quaisquer 
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favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrencia de acoes imorais. iiegais 

ou aeticas e denuncia-las. 

E prevista a criagao de uma Comissao de Etica voltada para orientagao e 

aconseihamento acerca da postura etica profissional do servidor publico, seja no 

tratamento com as pessoas, seja no trato com o patrimonio publico. 

Martins pontua: 

O codigo serve para estimular o comportamento etico do servidor 
publico, ja que o mesmo e de livre adesao. E de bom alvitre se 
mencionar que esse codigo nao foi instituido por lei em sentido estrito. 
Assim o descumprimento desse codigo nao acarreta nenhuma 
responsabilidade administrativa do agente publico que violar os seus 
preceitos. (MARTINS, 2010, s/p, entases do original). 

Cabe trazer que a sancao prevista e a da censura. 

No mais, o Codigo de Etica tern a funcao primordial de estimular 

comportamentos idoneos e retos dos servidores sendo, inclusive, de livre adesao. 

Assim, a divulgacao plena da existencia de tal codigo e necessaria como politica 

educativa entre os que militam na Administragao Publica. 

A Constituicao de 1988, e certo, muito embora nao trate da etica de 

maneira direta e literal, trata de uma de suas faces, qual seja, a moralidade. 

Questao, esta, alcada a qualidade de principio e entendida pela jurisprudence com 

a etica propriamente dita, posto que sem moral nao ha o menor resquicio de etica no 

servigo publico. 

Dessa feita, e primordial se ter em mente que o principio da moralidade 

impoe a todos que compoe o servigo publico todas as premissas dos preceitos 

eticos no desiinde de suas atividades - devendo, alem de averiguar a questao da 

conveniencia, oportunidade e justiga, a existencia do honesto. 

A CF/88 referiu-se, ja pontuado em passagens anteriores, expressamente 

ao principio da moralidade no caput do art.37 e o Constituinte assim o fez na 

intengao de afastar da coletividade os maus politicos, maus administradores que, ao 

preservarem interesses particulares, deixam em segundo piano o norte da etica e da 

promogao do bem comum. 

Carvalho Filho corrobora nesse sentido: 

A falta de moralidade administrativa pode afetar varios aspectos da 
atividade da Administracao. Quando a imoralidade consiste em atos de 
improbidade, que, como regra, causam prejuizos ao erario publico, o 
diploma regulador e a Lei n°. 8.429, de 2/6/1992, que preve as hipoteses 
configuradoras da falta de probidade na Administracao, bem como 
esclarece as sancoes aplicaveis a agentes publicos e a terceiros, quando 
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responsaveis por esse tipo ilegftimo de conduta. (CARVALHO FILHO, 2010 
p. 24). 

Outra lei que visa garantir os preceitos eticos na Administracao Publica e 

a Lei n° 8,429 /1992: dispoe sobre as sancoes aplicaveis aos agentes publicos nos 

casos de enriquecimento ilicito no exercicio de mandato, cargo, emprego ou funcao 

na administracao direta, indireta ou fundacional. 

A questao do enriquecimento ilicito esta ligada aos atos considerados 

improbos. A lei traz que sao tres esses atos, quais sejam: os que causam 

enriquecimento ilicito, os que acarretam dano ao erario e os que ferem os principios 

administrativos, 

A chamada improbidade administrativa deve ser entendida como um dos 

lados de uma conduta imoral, agravada pela desonestidade do agente publico, no 

qual este causa dano ao erario, enriquece ilicitamente e/ ou afronta um dos 

principios administrativos. 

A Lei n° 8.429 /1992 tern seu fundamento no art.37, § 4°, CF/88: "os atos 

de improbidade administrativa importarao a suspensao dos direitos politicos, a perda 

da funcao publica, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erario, na 

forma e gradacao previstas em lei, sem prejuizo da acao penal cabivel". Em seu art. 

1° Consta: 

Lei n°. 8.429 /1992. 

Art. 1° Os atos de improbidade praticados por qualquer agente publico, 
servidor ou nao, contra a administracao direta, indireta ou fundacional de 
qualquer dos Poderes da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Municipios, de Territorio, de empresa incorporada ao patrimonio publico ou 
de entidade para cuja criacao ou custeio o erario haja concorrido ou 
concorra com mais de cinquenta por cento do patrimonio ou da receita 
anual, serao punidos na forma desta lei. 

Paragrafo unico. Estao tambem sujeitos as penalidades desta lei os atos 
de improbidade praticados contra o patrimonio de entidade que receba 
subvencio, beneflcio ou incentivo, fiscal ou crediticio, de orgao publico bem 
como daquelas para cuja criacao ou custeio o erario haja concorrido ou 
concorra com menos de cinquenta por cento do patrimonio ou da receita 
anual, limitando-se, nestes casos, a sancao patrimonial a repercussao do 
ilicito sobre a contribuicao dos cofres publicos. (BRASIL, 201 Od). 

Nem todo ato de improbidade administrativa esta ligado ao 

enriquecimento ilicito ou prejuizo ao erario. Um ato sera improbo quando destoar 

das diretrizes principiologicas e eticas de um ordenamento e, assim, devera ser 

punido posto que tambem afeta a sociedade e o Estado como um todo. 
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Assim a improbidade, tambem, esta ligada a falta de honradez e do que e 

certo no desiinde das atividades publicas, desrespeitando a justica e colaborando 

para a ratificacao do quadro de descredibilidade do Estado brasileiro. 

Em contrapartida, a Lei n°. 8.112/1990, que dispoe acerca do regime 

juridico dos servidores publicos, traca diretrizes dos direitos e deveres do servidor 

publico. Por certo, o rol ali constante nao e taxativo e, sim, meramente 

exemplificative Tais pontos da citada lei serao abordados nas linhas seguintes. 

2.5 PRINCIPAIS D E V E R E S DO SERVIDOR PUBLICO 

Dever no sentido generico significa obrigacao de fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa; os deveres consistem em um conjunto de regras comportamentais 

impostas. Sao obrigacoes pessoais inafastaveis de fazer aquilo que se deve. 

Dessa maneira, de acordo com a Lei n° 8.112/90, art. 116, sao deveres do 

servidor: 

Lei n°. 8.112/ 90. 

Art. 116. S io deveres do servidor: 

I - exercer com zelo e dedicacao as atribuicoes do cargo; 
II - ser leal as instituicoes a que servir; 
III - observar as normas legais e regulamentares; 
IV - cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais; 
V - atender com presteza: 

a) ao publico em geral, prestando as informacoes requeridas, ressalvadas 
as protegidas por sigilo; 
b) a expedicao de certidoes requeridas para defesa de direito ou 
esclarecimento de situacoes de interesse pessoal; 
c) as requisi tes para a defesa da Fazenda Publica. 
VI - levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que 
tiver ciencia em razao do cargo; 

VII - zelar pela economia do material e a eonservacao do patrimonio publico; 
VIII - guardar sigilo sobre assunto da repartigao; 
IX - manter conduta compativel com a moralidade administrativa; 
X - ser assiduo e pontual ao servigo; 
XI - tratar com urbanidade as pessoas; 
XII - representar contra ilegalidade, omissao ou abuso de poder. 

Paragrafo unico. A representacao de que trata o inciso XII sera 
encaminhada pela via hierarquica e apreciada pela autoridade superior 
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aquela contra a qual e formulacla, assegurando-se ao representando ampla 
defesa, (BRASIL, 201 Oe). 

No gerai, o descumprimento do rol supramencionado desagua em penas 

mais sutis, por assim dizer, restando a figura do administrador a aplicagao de 

sancao administrativa que entender, discricionariamente, mais compativel com o 

caso - tendo em vista, as cominacoes previstas em lei, 

O art. 127 da Lei n°. 8112/90 preve os seis tipos possiveis de penalidades 

disciplinares: advertencia. suspensao, demissao, cassacao de aposentadoria ou 

disponibilidade, destituigao de cargo em comissao, destituigao de fungao 

comissionada. 

Tais penalidades estao restritas ao campo administrativo, nao 

prejudicando a cumulagao de sangoes penais e civis porventura cabiveis. 

Lei n°. 8.112/90. 
Art. 125. As sancSes civis, penais e administrativas poderao cumular-se, 
sendo independentes entre si. (BRASIL, 201 Oe). 

E interessante notar que a propria Lei n°. 8.112/90 traga que servidores 

devem se vigiar entre si, sendo cada um fiscal de si e dos outros na busca pela 

conduta reta e justa no servigo publico. 

Nesse sentido, ha a obrigagao de comunicagao ao superior hierarquico de 

quaisquer irregularidades que o servidor tiver conhecimento. O legislador entendeu 

que assim ha o comprometimento com o servigo publico, configurando observancia 

as normas legais. 

A pena, no caso de omissao em ciencia de ato irregular, e a de 

prevaricagao por nao cumprir um dever imposto. A Lei n° 8.112/90 determina em seu 

art. 116, paragrafo unico, que a representagao contra ilegalidade, omissao ou abuso 

de poder, sera encaminhada pela via hierarquica e apreciada pela autoridade 

superior aquela contra a qual e formulada, assegurando-se ao representado ampla 

defesa. 

Cabe ressaltar que a nao-observancia desses deveres sujeitara o servidor 

a penalidade de advertencia, alem de ser considerado como fator de desempenho 

negative 

Finalizando o momento, e de se pontuar que ha uma direta 

correspondencia entre os deveres estabelecidos pela Lei n°. 8.112/90 e o Codigo de 

Etica do Servidor Publico: 

Dec. n°. 1.171/94. 
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XIV - Sao deveres fundamentals do servidor publico: (XIV, Lei n°. 8.112/90) 

a) desempenhar, a tempo, as atribuicfies do cargo, funcao ou emprego 
publico de que seja titular; (I, Lei n°. 8.112/90) 

b) exercer suas atribuicoes com rapidez, perfeicao e rendimento, pondo fim 
ou procurando prioritariamente resolver situacoes procrastinatorias, 
principalmente diante de filas ou de qualquer outra especie de atraso na 
prestagao dos servigos pelo setor em que exerga suas atribuigoes, com o 
fim de evitar dano moral ao usuario; 

c) ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu 
carater, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opgoes, a 
melhor e a mais vantajosa para o bem comum; (II, Lei n°. 8.112/90) 

d) jamais retardar qualquer prestagao de contas, condigao essencial da 
gestao dos bens, direitos e servigos da coletividade a seu cargo; 

e) tratar cuidadosamente os usuarios dos servigos aperfeigoando o 
processo de comunicagao e contato com o publico; (V, Lei n°. 8.112/90) 

f) ter consciencia de que seu trabalho e regido por principios eticos que se 
materializam na adequada prestagao dos servigos publicos; (IX, Lei n°. 
8.112/90) 

g) ser cortes, ter urbanidade, disponibilidade e atengao, respeitando a 
capacidade e as iimitagoes individuals de todos os usuarios do servigo 
publico, sem qualquer especie de preconceito ou distingao de raga, sexo, 
nacionalidade, cor, idade, religiao, cunho politico e posigao social, 
abstendo-se, dessa forma, de causar-lhes dano moral; 

h) ter respeito a hierarquia, porem sem nenhum temor de representar contra 
qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o Poder 
Estatal; (IV, Lei n°. 8.112/90) 

i) resistir a todas as pressoes de superiores hierarquicos, de contratantes, 
interessados e outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou 
vantagens indevidas em decorrencia de agoes imorais, ilegais ou aeticas e 
denuncia-las; (X, Lei n°. 8.112/90) 

j) zelar, no exercicio do direito de greve, pelas exigencias especfficas da 
defesa da vida e da seguranga coletiva; 

I) ser assiduo e frequente ao servigo, na certeza de que sua ausencia 
provoca danos ao trabalho ordenado, refletindo negativamente em todo o 
sistema; 

m) comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato 
contrario ao interesse publico, exigindo as providencias cabiveis; (VI, Lei n°. 
8.112/90) 

n) manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, seguindo os 
metodos mais adequados a sua organizagao e distribuigao; 

o) participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria 
do exercicio de suas fungoes, tendo por escopo a realizagao do bem 
comum; 
p) apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercicio da 
fungao; (XI, Lei n°. 8.112/90) 
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q) manter-se atualizado com as instrugoes, as normas de servigo e a 
legislacao pertinentes ao orgao onde exerce suas funcoes; (III Lei n° 
8.112/90) 

r) cumprir, de acordo com as normas do servigo e as instrugoes superiores, 
as tarefas de seu cargo ou fungao, tanto quanta possivel, com criteria 
seguranga e rapidez, mantendo tudo sempre em boa ordem. 

s) facilitar a fiscalizagao de todos atos ou servigos por quern de direito; 

t) exercer com estrita moderagao as prerrogativas funcionais que Ihe sejam 
atribuidas, abstendo-se de faze-lo contrariamente aos legitimos interesses 
dos usuarios do servigo publico e dos jurisdicionados administrativos; 

u) abster-se, de forma absoluta, de exercer sua fungao, poder ou autoridade 
com finalidade estranha ao interesse publico, mesmo que observando as 
formalidades legais e nao cometendo qualquer violagao expressa a lei; 

v) divulgar e informar a tqdos os integrantes da sua classe sobre a 
existencia deste Codigo de Etica, estimulando o seu integral cumprimento. 
(BRASIL, 2010c). 

A correspondencia supra feita mostra que os preceitos eticos permeiam 

todo o ordenamento juridico de modo que, no mais das vezes, mudam-se apenas as 

palavras, permanecendo o sentido etico almejado. 

2.6 V E D A C O E S AO SERVIDOR PUBLICO 

Eis as vedacoes aos servidores: 

Dec n°. 1.171/94. 

XV - E vedado ao servidor publico; 

a) o uso do cargo ou fungao, facilidades, amizades, tempo, posigao e 
influencias, para obter qualquer favorecimento, para si ou para outrem; 

b) prejudicar deliberadamente a reputagao de outros servidores ou de 
cidadaos que deles dependam; 

c) ser, em fungao de seu espirito de solidariedade, conivente com erro ou 
infragao a este Codigo de Etica ou ao Codigo de Etica de sua profissao; 

d) usar de artificios para procrastinar ou dificultar o exercicio regular de 
direito por qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material; 

e) deixar de utilizar os avangos tecnicos e cientificos ao seu alcance ou do 
seu conhecimento para atendimento do seu mister; 

f) permitir que perseguigoes, simpatias, antipatias, capriehos, paixoes ou 
interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o publico, com os 
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jurisdicionados administrativos ou com colegas hierarquicamente superiores 
ou inferiores; 

g) pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda 
financeira, gratificacao, premio, comissao, doacao ou vantagem de qualquer 
especie, para si, familiares ou qualquer pessoa, para o cumprimento da sua 
missao ou para influenciar outro servidor para o mesmo fim; 

h) alterar ou deturpar o teor de documentos que deva encaminhar para 
providencias; 

i) iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento em 
servicos publicos; 

j) desviar servidor publico para atendimento a interesse particular; 

I) retirar da reparticao publica, sem estar legalmente autorizado, qualquer 
documento, livro ou bem pertencente ao patrimonio publico; 

m) fazer uso de informacoes privilegiadas obtidas no ambito interno de seu 
servigo, em beneficio proprio, de parentes, de amigos ou de terceiros; 

n) apresentar-se embriagado no servico ou fora dele habitualmente; 

o) dar o seu concurso a qualquer instituigao que atente contra a moral, a 
honestidade ou a dignidade da pessoa humana; 

p) exercer atividade profissional a etica ou ligar o seu nome a 
empreendimentos de cunho duvidoso. (BRASIL, 2010c). 

E de se notar que o rol supramencionado e estritamente demonstrativo. 

Assim, toda conduta que infringir moral e eticamente as diretrizes principiologicas da 

Administracao Publica e vedada e deve ser combatida por todos que integram esta. 

As evidencias de repudio a condutas antieticas e imorais sao evidentes 

em todos os campos da sociedade brasileira, seja no crescimento do indice de 

participacao popular no disque denuncia, seja na tomada de voto mais consciente. 

Nessa esteira, preservando a etica e a moral, o Conselho Nacional de 

Justica (CNJ) saiu na frente ao condenar a pratica de nepotismo nos corredores 

publicos. Assim, e proibida a nomeacao para cargos em comissao ou em funcoes 

gratificadas de conjuges (ou companheiro), ou parente em linha direta ou por 

afinidade, ate o terceiro grau, inclusive, de membros de tribunals, juizes e servidores 

investidos em cargos de direcao ou assessoramento, estendendo-se a vedacao a 

ofensa por via obliqua, concretizada pelo favorecimento reciproco, ou por 

cruzamento (o parente de uma autoridade subordina-se formalmente a outra, ao 

passo que o parente desta ocupa cargo vinculado aquela). 

Ve-se que a medida do CNJ e reflexo direto dos novos anseios da 

sociedade no campo juridico, por assim dizer, em se exigir a transparencia e a 
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igualdade de oportunidades no acesso ao quadro de servidor publico - pondo fim ao 

famoso "quern indica". 
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3. D ISCUSSAO 

Uma sociedade efetivamente moderna e contemporanea nao e aquela 

que se arma com o mais avancado aparato tecnologico e avancos cientificos e, sim, 

aquela que preza pela valorizacao do homem enquanto ser social e produtivo na 

natureza, primando pela etica e pela racionalidade das relacoes interpessoais, 

Seguindo essa tendencia e que ordenamentos juridicos do mundo todo 

tern tentado normatizar a etica como modo de torna-la mais eficaz, atuante e 

obrigatoria. 

Acontece que a etica, por ser coneepcao mais subjetiva e jusnatural, por 

assim dizer, nao esta passivel de mensuracao legislativa e, sim, de construcao 

educacional. 

Nesse sentido, o resgate historico realizado evidenciou o quao distante 

data os primeiros estudos dessa questao posta, onde os filosofos partiram da 

premissa de que a etica e o que fundamentalmente diferencia o homem dos outros 

seres da natureza. E, assim, deve ser preservada na construcao do bem comum 

numa sociedade prospera. 

Com o passar do tempo, especialmente depois do movimento iluminista 

trances, o estudo da etica ganhou destaque e logo essa fora alcada a condicao de 

ciencia independente. Ciencia, esta, que busca tracar o melhor modo de viver o 

cotidiano em coletividade, reconhecendo os direitos e deveres de cada cidadao. 

A doutrina, no geral, traz que quando se fala em etica publica e quase que 

automatica a associacao com corrupcao, extorsao, ineficiencia. Contudo, a luta deve 

ser para que o ponto de referenda em relacao ao servico publico, ou na vida publica 

em geral, seja fixado para que se possa julgar a atuacao dos servidores publicos ou 

daqueles que estiverem envolvidos na vida publica. Entretanto nao basta que haja 

padrao. tao somente, e necessario que esse padrao seja etico, acima de tudo. 

Diante desses esclarecimentos e da mudanca de postura do Estado 

brasileiro - que saiu da condicao de paternalista para empreendedor do bem-estar 

social - os preceitos eticos foram incorporados pelo ordenamento patrio e exigidos 

no desiinde dos pormenores no servico publico. 

O agir etico, assim, no servigo publico e o melhor modo de se desenvolver 

a atividade incumbida ao servidor tendo em vista sua condicao profissional, a 
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certeza de que gere bens comuns e que os cidadaos comuns sao dotados de 

direitos e deveres. 

O fundamento que precisa ser compreendido e que os padroes eticos dos 
servidores publicos advem de sua propria natureza, ou seja, de carater 
publico, e sua relacao com o publico. A questao da etica publica esta 
diretamente relacionada aos principios fundamentais, sendo estes 
comparados ao que chamamos no Direito, de "Norma Fundamental", uma 
norma hipotetica com premissas ideologicas e que deve reger tudo mais o 
que estiver relacionado ao comportamento do ser humano em seu meio 
social, alias, podemos invocar a Constituicao Federal. Esta ampara os 
valores morais da boa conduta, a boa fe acima de tudo, como principios 
basicos e essenciais a uma vida equilibrada do cidadao na sociedade, 
lembrando inclusive o tao citado, pelos gregos antigos, "bem viver". 
(METODISTA, 2011, s/p, entases do original). 

Isso traz a consciencia de que e preciso cautela no trato do que e publico. 

Cautela que implica economicidade, honestidade, eficiencia, eficacia, transparencia. 

etc. 

Outro ponto bastante controverso e a questao da impessoalidade. Ao 
contrario do que muitos pensam, o funcionalismo publico e seus servidores 
devem primar pela questao da "impessoalidade", deixando claro que o 
termo e sinonimo de "igualdade", esta sim e a questao chave e que eleva o 
servico publico a niveis tao ineficazes, nao se preza pela igualdade. No 
ordenamento juridico esta claro e expresso, "todos sao iguais perante a lei". 
E tambem a ideia de impessoalidade, supoe uma distincao entre aquilo que 
e publico e aquilo que e privado (no sentido do interesse pessoal), que gera, 
portanto o grande conflito entre os interesses privados acima dos interesses 
publicos. Podemos verificar abertamente nos meios de comunicacao, seja 
pelo radio, televisao, jornais e revistas, que este e um dos principals 
problemas que cercam o setor publico, afetando assim, a etica que deveria 
estar acima de seus interesses. (METODISTA, 2011, s/p, entases do 
original). 

O estudo evidenciou que ha inumeros Codigos de Etica no Brasil: seja 

nos diversos ramos profissionais, seja nas entidades sindicais e, principalmente, 

direcionados aos servidores publicos, 

Resta claro, tambem, que muito embora o Direito venha contribuindo com 

a divulgacao e inicio da consciencia etica no servico publico, tal so sera realidade 

quando absorvida de maneira educacional quando da formacao do individuo. 

E de ser frisar que a importancia dos codigos esta na fixacao de um 

padrao, diante da subjetividade da tematica posta, a ser seguido e julgado na 

atuacao dos servidores publicos. 

Contudo, a etica publica, por assim dizer, e indissociavel dos principios 

fundamentais que regem a conduta humana e juridica. 

E onde estao, especificamente, tais principios? Na Constituicao de 1988! 

Simples assim. Aqui esta a importancia da educacao basica com a insercao do texto 
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constitucional no dia-a-dia dos adolescentes, trazendo o ali contido para a realidade 

daqueles. 

Um dos erros do Brasil e relegar, e.g., o art. 5°, CF/88 ao curriculo da 

graduacao em Direito, como se so fosse cidadaos os que ali estao. 

Os direitos e deveres do cidadao comum devem fazer parte de sua 

formacao educacional, Assim, a consciencia de uma postura etica sera mero 

desiinde do investimento feito. 

O servigo publico adequado e aquele que satisfaz as condigoes de 

regularidade, continuidade, eficiencia, seguranga, atualidade, generalidade, 

cortesia na sua prestagao e modicidade das tarifas - e isso que traz a Lei n° 

8.987/95. 

Nota-se que a cortesia tambem esta prevista. O bem tratar os que 

procuram o servigo publico e uma questao de urbanidade e retrato de uma nagao 

desenvolvida, trazendo que a gestao do interesse publico e de competencia de 

cada cidadao em particular. A observagao se faz importante por que, 

seguramente, o leitor traz, tambem, queixas no atendimento e na prestagao do 

servigo publico. 

A sociedade por sua vez, tem sua parcela de responsabilidade nesta 
situacao, pois nao se mobiliza para exercer os seus direitos e impedir estes 
casos vergonhosos de abuso de poder por parte do Poder Publico. Um dos 
motivos para esta falta de mobilizacao social se da, devido a falta de uma 
cultura cidada, ou seja, a sociedade nao exerce sua cidadania. A cidadania 
Segundo Milton Santos " e como uma lei", isto e, ela existe mas precisa ser 
descoberta , aprendida, utilizada e reclamada e so evoiui atraves de 
processos de luta. Essa evolucao surge quando o cidadao adquire esse 
status, ou seja, quando passa a ter direitos sociais. A luta por esses direitos 
garante um padrao de vida mais decente. O Estado, por sua vez. tenta 
refrear os impulsos sociais e desrespeitar os indivlduos, nessas situacoes a 
cidadania deve se valer contra ele, e imperar atraves de cada pessoa. 
Porem Milton Santos questiona, se "ha cidadao neste pais"? Pois para ele 
desde o nascimento as pessoas herdam de seus pais e ao longo da vida e 
tambem da sociedade, conceitos morais que vao sendo contestados 
posteriormente com a formagao de ideias de cada um, porem a maioria das 
pessoas nao sabem se sao ou nao cidadaos. (METODISTA, 2011, s/p, 
entases do original). 

A luta e pelo fim da morosidade, da burocracia e da ineficiencia posto 

que a praticidade e objetividade da prestagao do servigo estao inseridos na 

postura etica do servidor publico. 

Os prejuizos advindos com posturas imorais e desonestas vao alem do 

prejuizo financeiro. E certo que a corrupgao ja disseminou grande monte do 
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patrimonio nacional, contudo ao abalo da credibilidade da nacao e quase que 

irreparavel. 

O Dec, n°. 1.171/94 assevera que a dignidade, o decoro, o zelo, a eficacia 

e a consciencia dos principios morais sao primados maiores que devem nortear o 

servidor publico, seja no exercicio do cargo ou fungao, ou fora dele, ja que refletira o 

exercicio da vocacao do proprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e 

atitudes serao direcionados para a preservacao da honra e da tradicao dos servigos 

publicos 
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4. CONSIDERAQOES FINAIS 

Como linhas finais do trabalho apresentado e de se trazer que a 

monografia teve como foco mostrar, diante da consciencia politica e social dos 

cidadaos hodiernamente. a importancia efetiva da implementacao eficaz da etica em 

todos os deslindes de atividades no setor publico. Implementacao, esta, que se 

consubstancia em anseio geral da sociedade moderna que vem criando meios e 

rmecanismos legais, juridicos, sociais, filosoficos etc., para acabar com posturas 

antieticas, imorais e de corrupcao. 

Assim, o servidor publico precisa ter consigo a nocao dos parametros 

eticos. So dessa maneira sabera se realmente e honesto e digno maltratar os 

cidadaos que estao sob sua alcada de responsabilidade no atendimento. Mais: terao 

consciencia que o bom desiinde de suas atividades contribui para o crescimento de 

seu pais. 

A consciencia da gestao economica e coletiva do bem publico traz 

implicacoes na melhoria na saude, na educacao. no investimento em areas publicas 

de convivencia, na seguranga, etc. E, certamente, o proprio servidor sera 

beneficiado. 

A educacao e o mais forte instrumento na formacao de cidadao 

consciente para a construcao de um futuro melhor. No ambito Administrative 

funcionarios mal capacitados e sem principios eticos que convivem todos os dias 

com mandos e desmandos, atos desonestos, corrupgao e falta de etica tendem a 

assimilar por este rol "cultural" de aproveitamento em beneficio proprio. Se o Estado, 

que a principio deve impor a ordem e o respeito como regra de conduta para uma 

sociedade civilizada, e o primeiro a evidenciar o ato imoral, veem esta realidade 

como uma razao, desculpa ou oportunidade para salvar-se, e, assim sendo, atraves 

dos usos de sua atribuicao publica. 

A consciencia etica, como a educacao e a cultura sao aprendidas pelo ser 

humano, assim, a etica na administracao publica, pode e deve ser desenvolvida 

junto aos agentes publicos ocasionando assim, uma mudanga na administragao 

publica que deve ser sentida pelo contribuinte que dela se utiliza diariamente, seja 

por meio da simplificagao de procedimentos, isto e, a rapidez de respostas e 
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qualidade dos servicos prestados, seja pela forma de agir e de contato entre o 

cidadaos e os funcionarios publicos. 

Por fim, o estudo foi desenvolvido com leituras em obras e textos 

especializados na tematica posta, restando evidenciado que o combate a corrupcao 

e, consequentemente, o sucesso de uma nacao so e possivel diante de uma postura 

diaria embasada na etica e na retidao. 
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