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CONTEXTUALIZANDO...
Corrupção se encontra em qualquer país; o 
problema é a impunidade! (Pedro Simon, Ex-
Senador da República) – tolerância zero.

Quem acabou com a Operação Mãos Limpas foi o 
cidadão comum (Gherardo Colombo, Ex-Ministro da 
Suprema Corte Italiana) – vulnerabilidade 
generalizada.

O criminalista vê o criminoso como um ser 
abominável; eu o vejo como eu mesmo, capaz das 
mesmas abominações... (G.K. Chesterton, “O 
Segredo do Padre Brown”) – anatomia da corrupção.

A Operação Lava Jato é uma nova oportunidade de o Brasil se passar a limpo
(Carlos Ayres Britto, Ex-Presidente do STF) – novo governo, nova chance.

Ética na política é entrar nela com um patrimônio e sair dela com  
praticamente o mesmo patrimônio, pois política não enriquece ninguém... (José 
Gregori, Ex-Ministro da Justiça) – servir ou servir-se?

O que eu não puder contar para a Angela eu não posso fazer... (Luciano 
Castilho, Ministro aposentado do TST) – a paz de consciência, que não tem 
preço!



ÉTICA GERAL

 “Pregar a moral é fácil; o difícil é fundamentá-la”
(Schopenhauer).

 As 2 questões cruciais da Ética:

– Como devo agir? (fazendo o Bem e evitando o Mal)

– Por que devo agir assim e não assado? (o que é o Bem e 
o que é o Mal?)

 Quem não sabe por quê, acaba não agindo bem.

O que você entende por Ética?

Etimologia da Palavra:

Ethos (Grego) e Mores (Latim):

Costume (Modo de Agir)

Ética = Moral

Qualquer costume é válido?



Duas Éticas?

Não existe tal 

dicotomia!





Clássica (Aristóteles) 
– Ética das Virtudes e 

da Felicidade 
(Eudaemonia)

• Bem adequado à 
Natureza.

• Liberdade de 
Qualidade (Escolher 
o Melhor).

• Excelência Moral 
como 2ª Natureza 
(Homem Justo e 
Feliz).

Legalista (Kant) –
Ética dos Deveres e 

das Proibições

• Bom é o que a lei 
manda 
(Autoridade).

• Liberdade de 
Indiferença 
(Escolher entre o 
Bem e o Mal).

• Força de Vontade 
(Aguentar e 
Resistir).

Utilitarista 
(Bentham) – Ética 

dos Prazeres (Lei de 
Gérson)

• Bem é o que dá 
prazer.

• Liberdade de 
Resultado (Maior 
Prazer).

• Costume aceito 
socialmente (Todo 
mundo faz...).



• Prudência – reta razão no agir 

(decidir em cada momento da forma 

+ acertada).

• Justiça – dar a cada um o que é seu 

(cumprimento de todos os deveres 

profissionais, familiares, religiosos e 

sociais).

• Fortaleza – perseverar na busca do 

bem árduo (vencer o medo).

• Temperança – moderar a busca do 

bem concupiscível (controlar o 

desejo).

A Ética das Virtudes

As 4 Virtudes Cardeais, 

Afresco de Rafael Sanzio no 

teto da Stanza della Segnatura

(Vaticano)



Antropologia Filosófica

Inteligência - Razão

Vontade - Coração

Sentimentos - Paixões
Amor e Ódio, Esperança e Desespero, Alegria 

e Tristeza, Medo e Desejo, Audácia e Cólera

Prudência

Justiça

Fortaleza Temperança

Fundamentação

Retórica

Motivação Real 

Subjacente



Prudência -
de:

ouvir 
(docilidade)

refletir 
(entendimento)

planejar 
(providência)

decidir (razão)

Justiça – para 
com:

Deus (religião)

Estado (legal)

pais (piedade)

demais 
(comutativa)

Fortaleza –
para:

resistir 
(paciência)

atacar 
(coragem)

Temperança
– moderação 
e autodomínio 

no:

comer e beber 
(sobriedade)

sexo (castidade)

bens materiais 
(desprendimento)

amor-próprio 
(humildade).

Virtudes Morais



“Julgo que até agora não houve na nossa 
cidade nenhum bem maior para vós do que 
este serviço que eu presto a Deus. É que 
todos os meus passos se reduzem a andar 
por aí, persuadindo novos e velhos a não se 
preocuparem nem tanto nem em primeiro 
lugar com o seu corpo e com a sua fortuna, 
mas antes com a perfeição da sua alma” 
(Platão, “Apologoia de Sócrates”, 29 D).

• Platão – a virtude está em saber escolher o bem em cada momento        

(A República; As Leis).

• Aristóteles – a virtude é:

• hábito bom adquirido com a repetição de atos bons, com 

vitórias e derrotas na luta interior, sabendo recomeçar a cada falha;

• segunda natureza, em que se faz mais fácil e natural o ato 

virtuoso;

• excelência moral do cidadão (Ética a Nicômaco).

Ética como Excelência Moral



“Pediram que investigássemos as razões para a supremacia do Ocidente

em todo o mundo. Primeiro pensamos que era porque vocês tinham armas

mais poderosas do que nós. Então pensamos que era porque vocês tinham

o melhor sistema político. Depois focamos em seu sistema econômico. Mas

nos últimos 20 anos, percebemos que o cerne de sua cultura é a sua

religião: o cristianismo. É por isso que o Ocidente é tão poderoso. Pela

base moral de sua vida social” (Niall Fergusson, “Civilização: Ocidente x

Oriente”, referindo os estudos da Academia Chinesa de Ciências).

Ou seja, a moral é interior, por convicções pessoais, e não de fachada...

Os 3 Pilares da Civilização Ocidental:

A Religião Cristã – seus valores

A Filosofia Grega – sua estrutura mental

O Direito Romano – sua organização social



Princípios de 

Bangalore de 

Conduta Judicial 

(2002)

Valores:
Independência

Imparcialidade

Integridade

Idoneidade

Igualdade

Diligência

Código Ibero-

Americano de Ética 

Judicial (2006)

Virtudes:
Independência

Imparcialidade

Motivação

Conhecimento

Equidade

Responsabilidade

Cortesia

Integridade

Transparência

Segredo Profissional

Prudência

Diligência

Honestidade

Código de Ética 

da Magistratura 

Nacional (2008)

Princípios:
Independência

Imparcialidade

Transparência

Integridade

Diligência

Cortesia

Prudência

Sigilo Profissional

Conhecimento

Decoro



JUDEX PERFECTUS

É aquele que:

decide acertadamente e 
a tempo (Prudência)

qual o dever a cumprir e 
o direito a dar (Justiça)

sem se deixar levar pelas 
tentações do medo

(Fortaleza)

ou do desejo
(Temperança)



• Ter em vista, no seu agir, o bem comum e não o interesse

pessoal (a felicidade pessoal é atingida de tabela).

• Deveres básicos do servidor público: trabalhar com

perfeição (qualidade), rendimento (produtividade) e rapidez

(eficácia).

•Meio ambiente de trabalho (harmonioso): pautado pela

cortesia, urbanidade, lealdade e disponibilidade.

“Os prazeres são para os sentidos; as alegrias, para o coração; 

mas a felicidade é só para a consciência” (Georges Chevrot).

Sentido da Existência:  parque de diversões   x   missão

A verdadeira felicidade está em servir:

“Non veni ministrari, sed ministrare”


