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APRESENTAÇÃO

A Comissão de Ética do Ministério da Justiça e Segurança Pública (CEMJSP), 

considerando a atuação essencialmente educativa e preventiva, apresenta 

Cartilha voltada à divulgação e à difusão da ética nas relações de trabalho, 

presencial e remoto, no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Público. 

Esta Comissão tem como foco principal desenvolver trabalhos relacionados à 

promoção e à consolidação de um ambiente de trabalho leve, fluido e harmonioso, bem 

como disseminar boas práticas nas relações de trabalho.

Preocupando-se com a manutenção dos princípios éticos e dos bons costumes que devem permear as 

relações no âmbito deste Ministério, principalmente na atual realidade de retorno ao trabalho presencial para os servidores, empregados 

públicos e estagiários que não estejam enquadrados nas situações excepcionais descritas na Portaria SE/MJSP nº 508, de 28 de maio de 

2021, a Comissão de Ética criou a Cartilha: “Ética nas relações de Trabalho do MJSP”.
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INTRODUÇÃO

A construção da presente Cartilha vem ao encontro do momento vivido pelo país, que enfrenta desafio de saúde pública 

e econômico sem precedentes, em virtude da pandemia de COVID-19, e que traz consigo uma profunda transformação 

do ambiente laboral, tendo em vista a necessidade da continuidade do serviço público de forma presencial e remoto.  

Diante desse novo cenário e da ampliação atual e tendência futura de utilização destas modalidades de trabalho, bem como as incertezas 

de como atuar no ambiente virtual, trouxemos algumas orientações aos servidores do MJSP.

É importante ressaltar que não só os servidores concursados e ocupantes de cargos em comissão devem seguir os “padrões de comportamento 

ético”, mas também os prestadores de serviço, estagiários e membros dos Conselhos vinculados à Pasta.

O objetivo da presente Cartilha não é replicar todas as normas de natureza ética, tais como, Código de Ética Profissional do Servidor Público 

Civil do Poder Executivo Federal (Decreto nº 1.171/1994), Código de Conduta da Alta Administração Federal (Exposição de motivos nº 

37/2000), Resoluções da Comissão de Ética Pública, Conflito de Interesses e o Código de Ética do Ministério da Justiça (Portaria nº 1.516, 

de 14 de setembro de 2006), mas, sim, chamar a atenção para as condutas corriqueiras do nosso dia a dia, bem como  para as relações de 

trabalho no ambiente presencial e virtual. 
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ÉTICA NAS RELAÇÕES DE TRABALHO

Considerando o conceito de ética disposto no Dicionário Aurélio 
Buarque de Holanda, ÉTICA é “o estudo dos juízos de apreciação 

que se referem à conduta humana susceptível de qualificação do 

ponto de vista do bem e do mal, seja relativamente à determinada 

sociedade, seja de modo absoluto”.

Segundo o professor Mário Sérgio Cortella,

A ética é um elemento imprescindível na vida do ser humano em sociedade, com ela podemos ter convívio harmonioso e 

saudável com as pessoas.
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“Ética é o conjunto de valores e princípios que usamos para responder a três 

grandes questões da vida: 1. Quero, 2. Devo, 3. Posso?”

“Nem tudo que eu quero eu posso; nem tudo que eu posso eu devo; e nem tudo que eu devo eu quero. Você tem paz de espírito quando 

aquilo que você quer é ao mesmo tempo o que você pode e o que você deve.”



Atualmente, o conceito e a importância da ética vêm se deteriorando, principalmente com 

as mudanças de paradigmas comunicacional e relacional, onde a conectividade rápida 

por meio de aplicativos de mensagens caracterizam a realidade da sociedade atual e 

desvirtuam as cautelas habituais que temos nas relações presenciais.

Muitas vezes temos a sensação de que tudo deve ser feito de forma automática e 

acelerada, sem levar em consideração o fator humano, o que tem levado as pessoas a 

agirem de modo individualista, como se o outro não importasse.

Em tempos de modernidade digital é necessário refletir sobre a ÉTICA nas nossas condutas 

e comportamentos, não devemos esperar que todos atuem de modo ético para agirmos da 

mesma forma. Devemos dar o primeiro passo em direção a um mundo melhor.
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“Antes de ser um excelente profissional, seja um bom ser humano! ”



Cada um de nós deve ser protagonista na construção de uma sociedade mais ética. Assim, comecemos por nós mesmos, a nos transformar, 

a agir melhor. 

Não precisamos esperar que os outros tenham essa consciência. Sejamos nós os exemplos, a inspirar a mudança no outro.  O mundo que 

queremos depende de cada um de nós!

Não acredite na velha máxima de que “uma andorinha só não faz verão”. A neurociência já comprovou por meio da 

“teoria dos neurônios espelhos” que o ser humano tende a espelhar o comportamento do outro. 

Portanto, adotemos a crença e o comportamento baseados na ciência. Sejamos éticos!

Pode demorar, mas muitos irão se espelhar em nossas ações. Acredite! É científico!

Vamos colocar a ética em moda! Ela define relações sociais do tipo em que todos saem ganhando e não apenas alguns.
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A importância da ética

É certo que a ética busca um equilíbrio e bom funcionamento social e as relações 

humanas, por isso a importância dos regramentos claros expressos nos códigos 

de ética profissional.

Assim quando as equipes são compostas por profissionais de diferentes culturas, 

perfis e gerações a definição sobre as regras de condutas devem ser bem definidas 

para evitar conflitos e prejuízos com a rotina de trabalho.

Podemos citar alguns benefícios da postura ética no ambiente profissional

• Estímulo à honestidade;

• Preservação das informações;

• Cooperação entre os colegas de trabalho;

• Confiança na equipe;

• Respeito interpessoal;

• Implemento da cultura do feedback; e 

• Ambiente de trabalho mais saudável.
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O que é um comportamento antiético?

Na contramão, antiético é o indivíduo que tem o comportamento de 

desprezar e ignorar o conceito de ética. Mesmo que você não perceba, é 

possível ter comportamento antiético nas situações mais comuns do dia a 

dia, como nas seguintes hipóteses:

• jogar lixo em lugar inapropriado;

• estacionar em lugar proibido;

• fazer fofoca;

• obter vantagens indevidas no que faz no serviço público;

• Utilizar da máquina pública em proveito próprio; 

• Utilizar a impressora e a fotocopiadora para assuntos pessoais;

• Não zelar pelo mobiliário e equipamentos disponibilizados no trabalho; etc.
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OBRIGADO

Ética profissional

O conceito de ética profissional compreende os princípios que guiam a conduta 
positiva de uma pessoa no seu trabalho. Ele vale tanto para os colaboradores quanto 

para os líderes, não havendo distinção entre eles. É por meio da ética no trabalho que 

muitas profissões conseguem o crédito necessário para terem respeito.

Manter um comportamento sem princípios éticos contribui diretamente para o declínio de 

uma organização.

Por isso é essencial que o profissional mantenha os seus valores éticos para garantir a reputação idônea do órgão.  

Toda ética se baseia no respeito ao espaço do outro. As regras de convivência devem ser intrínsecas a qualquer ambiente de trabalho 

(presencial ou remoto). Sendo assim, vamos multiplicar as expressões de respeito aos colegas, tais como: 

Esses, são os primeiros passos em direção à ética.
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Além disso, é por meio da ética profissional que os servidores se comprometem a exercer suas funções de forma confiável. 

Compreender o papel de cada um dentro de seu contexto de trabalho é essencial. Estagiários, secretárias, técnicos, analistas, 

coordenadores, diretores, secretários de Estado e ministro, todos estamos inseridos em um organograma, uma hierarquia,  relacionada 

estritamente ao trabalho.

Hierarquia não significa: “você sabe com quem está falando”? Significa que cada um tem funções, atribuições, direitos, deveres 

independentemente da posição no organograma do setor. Todos somos iguais perante a lei, isonômicos quanto à dignidade e capazes de 

convivermos de modo pacífico e harmonioso.

É importante compreender que o que define um indivíduo no espaço de trabalho não é o cargo que ocupa ou trabalho que exerce, mas a 

forma como ele o desempenha, isto é, a qualidade e a quantidade de suas entregas. 

Lembre-se que seu colega pode estar em posições inferiores na estrutura ministerial, mas sua dignidade e individualidade não se 

subordinam a ordens superiores. Trate a todos com respeito, independentemente do cargo que ocupam.

Para reforçar a temática desta cartilha, sugerimos que você reflita sobre o famoso “jeitinho brasileiro”.  

Geralmente muitas pessoas afirmam que carregam princípios éticos fortes, mas quando têm oportunidade de obter alguma vantagem 

não pensam duas vezes antes de fazer o que desejam.

Desse modo, considerando as informações acima expostas, bem como as realidades e o “modus operandi” de cada ambiente laboral 

chamamos a atenção para a presença da ética nesse contexto de retorno ao trabalho presencial em conjunto com a existência do 

trabalho remoto.
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O que diferencia o conceito de ética quando tratamos de trabalho remoto?
 

É importante reforçar que todas as normas de cunho ético permanecem vigentes para a modalidade de 

trabalho presencial e remoto. Isso significa que as disposições do Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994, 

continuam válidas e devem ser aplicadas para todas as modalidades de  trabalho. O mesmo vale para o 

Código de Ética do MJSP, aprovado pela Portaria do Ministro de Estado da Justiça nº 1.516, de 

14 de setembro de 2006.

É relevante destacar que quando há violação dos princípios éticos no trabalho 

presencial, essa ação atinge “apenas” os envolvidos na situação, contudo, 

quando essa conduta ocorre no ambiente virtual, essa violação abrange um 

número muito maior de pessoas, vez que a replicação das informações 

pode se dar de forma exponencial.

Em tempos de trabalho remoto, relações fluidas que antes ocorriam 

corriqueiramente agora nos fazem pensar e trazem reflexões sobre 

a ÉTICA nas nossas condutas e comportamentos. 
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Ética no ambiente digital

É certo que os Códigos de Conduta Ética não pretendem ser um guia 

completo para todas as situações e casos que venham a acontecer, por isso 

a atuação preventiva e educativa das Comissões são medidas valiosas para a 

disseminação dos conceitos sobre ética.

Estamos passando por momentos de transformação, onde a tecnologia é essencial 

para o desenvolvimento de todas as atividades e o trabalho à distância se instalou 

no nosso dia a dia.

O trabalho remoto necessita fortalecer as relações de confiança entre superiores 

e subordinados, pois em muitas ocasiões o servidor acaba trabalhando mais do que 

deveria e em outras, menos do que deveria.
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Mas porque isso acontece?

Acontece porque as unidades, em sua maioria, não têm regras claras 

de como vai ser feito o trabalho remoto em conjunto com o trabalho 

presencial.  

Assim o diálogo, os ajustes dos compromissos e as entregas de 
ambas as partes devem estar claros.

Chefia não pode subentender que a ordem foi dada sem que seu 
subordinado tenha manifestado ciência desse compromisso.

Servidores não podem ignorar as solicitações recebidas e agir com 
desídia. 

A confiança é fundamental no trabalho remoto.

O servidor não está sob o olhar físico da chefia imediata, por isso ele tem que ser 

eticamente confiável, mesmo à distância.

Assim como os chefes não podem exigir que os servidores trabalhem 24h por dia e não 

tenham finais de semana; os servidores devem ter responsabilidade ética de cumprir suas tarefas 

e estarem disponíveis, respondendo com rapidez as demandas que surgirem. 

Em resumo, a ética e a confiança, de ambos os lados, deve prevalecer agora e sempre.
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É importante reforçar que a utilização de redes sociais e aplicativos de 

conversas são instrumentos usuais, onde o Ministério divulga de modo 

oficial e periódico suas notícias (@mjsp_gov/instagram e https://www.

youtube.com/user/JusticaGovBR), assim podemos fomentar a divulgação 

das boas práticas adotadas pela Pasta visando a difundir conteúdos 

relevantes que possam interessar à nossa rede de relacionamentos.

Estamos rodeados de boas ações no nosso contexto institucional, a 

capilaridade de assuntos envolvidos no Ministério da Justiça e Segurança 

Pública nos permite levar as novidades e os assuntos interessantes a todos os 

cidadãos. 

Afinal é de interesse comum as ações e as atualizações sobre Consumidor, Segurança 

Pública, Classificação Indicativa de Filmes e Programas, Canal de Ouvidoria e Acesso à 

Informação, dentre tantos outros temas.
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Podemos fazer uma corrente do bem e difundir essas boas práticas.



Por outro lado, cumpre destacar que o servidor público deve seguir suas ações 

com ética e integridade, mesmo fora do contexto institucional ou seja, realizar 

publicação, nas redes sociais de assuntos que não detêm competência, 

especialmente para falar em nome do Ministério, pode gerar um iminente 

conflito ético, conforme prevê o inciso VI do Decreto nº  1.171, de 1994.

“A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se 

integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos 

verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou 

diminuir o seu bom conceito na vida funcional.” (Regra Deontológicas, Seção I do 

Capítulo I do Anexo).  

Ressalta-se ainda que o servidor não pode utilizar logomarca ou qualquer imagem oficial, 

bem como apresentar ideias, opiniões e preferências pessoais como se fossem do Ministério da 

Justiça e Segurança Pública.

Suas ações no meio digital refletem como são suas características, não há como ser um no ambiente virtual e outro presencialmente.

É importante reforçar que qualquer ação ou atitude individual que comprometa a reputação do MJSP deve ser evitada.
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FAZER FAZENDO FEITO

ORIENTAÇÕES

Em face do exposto acima e respeitando a realidade institucional de cada 

ambiente de trabalho deste Ministério recomendamos as seguintes ações:  

a) Planejamento - disciplina na realização diária das atividades laborais;

b) Resultados - fixação de metas de trabalho factíveis de modo a assegurar 

o equilíbrio no volume das demandas repassadas e dos prazos de entrega exigidos;

c) Reuniões - realizar com transparência: divulgando-se convite, pauta e previsão de 

duração com antecedência e por meio dos canais oficiais, e registrando, ainda que 

de modo suscinto, o que for discutido em ata;

d) Comunicação por meio oficial – por exemplo, o agendamento de reuniões e os avisos devem 

ser divulgados por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI!), ou e-mail institucionais, ou 

de mensagens via Teams; 

e) WhatsApp e outras redes sociais não são meios oficiais de comunicação do setor. Grupos em redes sociais devem ser criados 

apenas se houver a participação voluntária dos servidores;
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f) Compartilhar notícias e boas práticas apenas nos canais oficiais de divulgação 

do Ministério. Confira a fonte e a informação que irá divulgar, prefira fontes 

confiáveis e dados oficiais. Lembre-se: você é responsável também pelo que 

encaminha;

g) Mesmo em casa, mantenha-se com vestuário apropriado para o ambiente de 

trabalho, principalmente nas reuniões virtuais;

h) Procure não se atrasar, cumpra os horários que você tenha estabelecido com a 

chefia para ficar disponível para o trabalho;

i) Redes Sociais - Moderação com os conteúdos e as postagens. Cuidado ao digitar e 

compartilhar informações!

j) Não divulgue contato telefônico pessoal de colega, nem imagens, nem informações sobre ele 

sem prévia autorização.

l) Tenha a mesma conduta ética nas comunicações e reuniões virtuais que lhe seria exigido presencialmente;

m) Respeito a jornada de trabalho, respeito às pausas legais e direito à desconexão;

n) Diálogo com empatia – lembre-se que antes dos compromissos existe uma pessoa do outro lado, sugere-se uma postura respeitosa, 

por meio de palavras como: 
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CONCLUSÃO
 

O Intuito desta cartilha é abrir o caminho para uma atitude reflexiva sobre 

ética nas relações de trabalho no ambiente presencial e virtual, sensibilizá-

los para uma postura com mais empatia.

Em tempos difíceis precisamos agir com respeito e ética. Home Office, trabalho 

remoto e teletrabalho, é o futuro que chegou e precisamos aprender a lidar com todas 

essas transformações.

Inspire-se nas boas orientações do professor Mario Sérgio Cortella:

“Reconhecimento é a melhor forma de estimular alguém”. 

 
“Elogie em público e corrija em particular. Um sábio orienta sem ofender, e ensina sem humilhar”. 

Estas orientações são uma construção coletiva e permanente e estão em conformidade com o estabelecido no Manual de Conduta do 

Agente Público Civil, divulgado pela Portaria do Secretário Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da 

Economia, nº 15.543, de 2 de julho de 2020, cuja divulgação busca reforçar o compromisso com o comportamento ético e com o respeito 

ao interesse de todos os envolvidos; bem como as diretrizes do Ministério Público do Trabalho – Nota Técnica nº 17/2020.

Sem valores éticos e princípios sólidos não somos nada.

Caso precise de orientações conte conosco!
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