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RESUMO 
A Ética permeia todos os nossos atos e tudo que fazemos durante toda nossa vida e ela pode ser 
considerada um dos pilares do Direito e Advocacia. Dentro dessa ótica, a Ética, um termo criado desde 
os povos gregos e romanos, tem ajudado os advogados a caminharem nos aspectos da honestidade, 
lisura profissional e principalmente, comportamento ético e moral. Desta maneira, a carreira de um 
advogado implica nos valores apreendidos durante sua vida familiar e acadêmica sendo praticados 
todos os princípios  de Ética e Moral que regem essa tão nobre profissão. Diante desses argumentos, 
esse artigo será baseado em uma revisão bibliográfica feita através de pesquisa em sites e portais de 
cunho científico em artigos, revistas eletrônicas que versam sobre o assunto e, essa revisão servirá 
como base para dar suporte ao tema escolhido e ainda fará um estudo de casos correlatos trazendo uma 
discussão sobre o papel da Ética diante dos advogados e juízes, enfim dos operadores do Direito que 
atuam em nosso país. 
 
Palavras-chave: Ética, Advocacia, comportamento, profissão e argumentos. 
 
ABSTRACT 

The Ethic is inside all of our acts and everything that we do in   for all lives and it could be considered 
one of the pillars of Advocacy and Laws. Inside that Optic, the Ethic, a term created by Romans and 
Greek peoples has helped the lawyers to walk inside the aspects of honesty, professional caring and 
mainly, Ethic and Moral behavior. Thus the advocate’s carrier implies in values learned during the 
familiar and academic life being put in practice all the Ethic and moral principles that leads this noble 
profession. In front these arguments, this article will be based in bibliographical review done through 
the research in  science  and portals sites in articles and e-magazines that verses about the essay and, 
that review will serve by basis to give support to the chosen theme and  yet, will do a study about 
correlated cases creating on discussion about the role of Ethic  for the attorneys and judges then de law 
operators who acts in our country. 
  
Keywords: Ethic, Advocacy, behavior, profession and arguments. 
 

 

INTRODUÇÃO 

Desde que a Ética foi criada entre os povos antigos ela tem perpassado todo o modo de 

viver e o relacionamento das pessoas. 

De acordo com o dicionário eletrônico Dicio a Ética pode ser considerada um 

segmento da Filosofia dedicada as razões que mudam ou norteiam o modo de agir do 

individuo em seus valores morais porquanto, um grupo de regras de valor ético  que condiz ao 

ser humano e pessoas em geral[...]. (Dicio, 2017) 

          O Direito e a Ética andam juntos, tendo uma grande ligação . Nas cidades gregas o 

Direito era tomado como a moralidade, porque ambos eram parte da Justiça, o direito da 

moral não eram diferentes para os gregos, além disso, ambos eram a base  para  as normas do 

comportamento grego e  dos povos antigos, ou seja,  decorreriam de uma ordem sagrada. Lá 

não havia uma palavra própria que descrevesse o Direito, porque  este se fundia 

universalmente com a Justiça ; o direito grego ou dependia da retórica ou da moral, por isso, o 

homem do estado e jurista de confundiam em um só. (REALE, 2011 p 626) 
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         A historia da Ética na Antiguidade também confunde-se com a arte da retorica e da 

dialética pois através da fala e do discurso os homens do  estado defendiam suas ideias e 

argumentos.     Diante de todos os processos do discurso  o  método dialético foi usado no 

desenvolvimento do pensamento prudencial pois oferecia a  busca pela verdade, por meio da 

erradicação progressiva erros cometidos pelos cidadãos , levando o povo romano a  um  

conhecimento  considerado de natureza prática, que  desembocou  no pensamento prudencial 

através do poder de argumento e de prova .(FERRAZ JUNIOR, 2011, p 34/35) 

          Para o autor VAZ (1992) inclusive, há uma íntima relação da Ética (ethos) com a ideia 

de Política e Direito e ambos compartilham categorias que versam sobre conduta humana. A 

Ética é considerada fundamentalmente como hábito (hexis). A Ética irá se manifestar na 

forma de uma teoria existencial e permeará a conduta da comunidade sendo assim 

representar-se-á como doutrina da lei justa (politeia) que é, para a comunidade, o mesmo que 

a virtude individual.  

Criada para orientar  o ser humano em seu modus vivendus  a Ética fez com que nós 

,seres humanos, não dependêssemos mais de fenômenos da natureza ou de uma forma maior 

para que através dela fossem reguladas nossas atitudes e padrões morais. 

Para tanto, ela se vale de princípios unificadores de comportamento e de regras de 

relacionamento que primam para uma convivência onde os seres respeitam tanto os direitos de 

seu próximo como direito que concerne a si mesmo. 

Desta maneira, a Ética como um caminho nivelador tornou-se desde os Gregos e 

Romanos a forma dentre a qual as sociedades pudessem ter garantidos seus direitos e 

respeitados e, também pudessem aprender a respeitar o direito do outro. 

 Segundo Cavalcanti (2012 p) o ethos que dá origem a palavra Ética era idealizado no 

início da organização social dos povos  em contraponto as leis que comandavam as marés, a 

tempestades, colheitas e Lua etc. Não só a fies, mas também o ethos fornecia ideais, regras de 

conduta que deveriam ser observadas pelos membros de uma comunidade e desta forma, este 

passa ser o sentido que rege todo mundo novo que se descortina a partir daquele momento O 

ethos, ou seja, a Ética  era, então, uma expressão normativa da natureza do ser humano.  

          O Direito possui uma ordem Ética e uma organização social, fruto de sua cultura, e de 

seus valores nela preponderantes. Desta forma, mostra e objetiva tais valores: e, por outro 

ângulo, forma os acertos e dá garantia contra os desvios, já que o ser humano conhece o bem 

e  às vezes, pode preferir o mal.(HOLANDA, 2017) 
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         Desta forma, esse artigo trará à análise de dois trabalhos monográficos de mestrado 

apresentados as respectivas Universidades UFBA (Universidade Federal da Bahia) e portal 

SCIELO; trabalhos que demonstrarão através de análise o papel da Ética dentro Direito e 

como isso se consolida de forma a criar um ambiente onde as diferenças sejam respeitadas e 

onde todos possam desfrutar da igualdade e da liberdade de expressão sem nem prejuízo ou 

dolo. 

Este trabalho justifica-se pela necessidade de um estudo da evolução da historia da 

Ética dentro da Advocacia aplicada ao dia-a-dia do advogado e como ela influenciou, 

influencia e influenciará sempre a forma de enxergar as necessidades humanas concernentes à 

lei e como a Ética pode ser usada para influenciar o direito de forma a tornar a sociedade um 

lugar de convivência pacifica e dentro dos parâmetros da lei e ordem. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Os materiais e métodos usados nesse trabalho serão pesquisas bibliográficas continuas 

em sites como SCIELO, livros e revistas eletrônicas em artigos científicos de pós-graduação 

mestrado e doutorado publicados e que trarão um embasamento teórico ao referido tema de 

forma a tornar a ideias aqui apresentadas concisas e integradas à ideia central do tema, ou 

seja, a história da Ética através da Advocacia dos dias atuais. 

O trabalho apresentará ainda, um estudo de casos correlatos que corroborarão para 

entender o papel da Ética dentro do Direito e como esta opera de forma tornar a ação dos 

operadores de direito legitima e embasada na verdade dos fatos. 

 

CAPÍTULO 1 - ÉTICA: DEFINIÇÕES SOBRE O TEMA 

A argumentação sobre Ética tem se tornado um vasto campo de discussão, bem como, 

um vasto número definições que se seguem através de Leonardo Boff, onde o mesmo observa 

de  modo sucinto que Ética pode ser considerada um grupo de valores e princípios, 

indicadores que permeiam tudo que existe,  e são pilares para nossa própria humanidade 

(BOFF, 2003, p 1).  

          Antes de pensar em Direito deve-se  pensar  na organização das sociedades antigas  

como gregas e romanos onde o direito era considerado natural  e inerente ao homem e no qual 

a Ética permeava existência do mesmo. A partir do desenvolvimento da civilização grega, a 

jurisprudentia inicia-se  dentro de uma nova  ordem jurídica. O direito,  como uma  forma 

cultural sagrada, exercido  em si numa atividade ética, a prudência, virtude moral do 

equilíbrio e da ponderação nos atos de julgar. (FERRAZ JUNIOR, 2011 p 32) 
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Nalini (2014, p 37) diz que a Ética é a ciência que rege o comportamento moral dos seres 

humanos seu  modo de vida , ou seja, o objeto da Ética é a moral.  Desta forma, a Moral  

torna-se um componente essencial  do comportamento humano. 

Assim, a Ética encontra-se dentro de muitas das escolas e tornou-se sujeito de estudo 

uma parte importante em todas elas e também é a parte da Filosofia descrevendo a relação do 

homem com Deus e as relações humanas. (BUENO, 2000, p 265).  

         Na filosofia grega, a Ética é a doutrina geral ligada a virtude humana reunindo as 

práticas dispersas ,porém, conexas naquela época. Desde a economia (uso dos recursos das 

famílias e da natureza), da política e finalmente, a Retórica, ou a maneira  como a plebe 

(povo) deveria se dirigir à assembleia na defesa seus assuntos, em caso de guerra,  ou 

interesses grupais ou jurídicos. (ROMANO, 2009  p 220) 

         Para Peluso (2011, p 23) Ética é como chamamos que resulta  de nossas discussões sobre 

Filosofia; bondade e maldade dentro de nossos atos e certas mazelas donde  criamos sistemas 

normativos. 

O sentido epistemológico das palavras Ética e Moral são praticamente iguais, haja 

vista que o vocábulo moral vem do latim e significa costume e a palavra Ética, do  grego que 

também significa costume ,conquanto, ambas tem o mesmo significado e serviço.(NALINI, 

2014, p. 36) 

A liberdade humana desde a antiguidade está conectada a sua liberdade de escolha e 

decisões que esta tomou ao longo de sua vida. O ser humano adquiriu um hábito de conduta 

relacionado à Ética que está estritamente subordinado a ela e que por ela é controlado 

             Para Romano (2009 p 221) o agir no mundo ético é estar atuando em sua casa e assim, 

é para todos os povos e todas as línguas, onde há a concepção ética. Um indivíduo sente- se 

em casa se encontra outros indivíduos que agem da mesma maneira , assim como, esse 

individuo de qualquer multirracial fica a vontade em sua casa com seus iguais que 

compartilhar de suas ideias. Quanto mais os signos utilizados forem comuns, ou seja, em suas 

concepções históricas e culturais mais o termo casa será comum ao indivíduo. Entretanto, o 

hábito comum poderia tornar-se empecilho para que indivíduo entendesse a Ética . O não 

reconhecimento da mesma Ética poderia ser nocivo ao grupo e ao próprio indivíduo? Uma 

atitude ruim partilhada é aceita por um grupo não deixa de ser maléfica. (ROMANO, 2009 p 

221) 

       A Ética é compreendida pelos povos como objeto coerente dentro de suas raízes gregas 

como um grupo de costumes aprendidos e ensinados. Trata-se de uma conduta que se tornou 

hábito. Hegel  diz que Ética, sendo do mundo de valores e hábitos, pode ser absorvida de 
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maneira subjetiva. Ela  está  presa a uma sociedade histórica, por que  os indivíduos nascem 

em tempo e espaço definidos  e adquirem valores  coletivos e hábitos comuns..(ROMANO, 

2009, p 221)  

        De acordo com Romano (2009, p 221) na Ética os indivíduos mantem o agir e 

comportamento dentro de um padrão, desde ações corporais até os espirituais. De certo modo, 

as ações são orientadas por uma língua comum, orientações semiológicas comuns para se 

comunicarem. A Ética pode ser palpavelmente vista por todos que fazem parte do universo de 

ideias e pensamentos e particularmente visível e para quem conseguem interpretar as 

mensagens inerentes ao povo. 

Desta maneira, a Ética que é criada através dos relacionamentos entre os indivíduos e 

é o parâmetro que regula o comportamento de um grupo e também dá origem às leis que 

regem o Estado de direito. 

          Os limites éticos são definidos no interior do  estado de Direito e, são importantes 

dentro do ideal ético  que estão para além da moral.  Esta habita na consciência subjetiva[...]. 

Para Norberto Bobbio,  a democracia pode ser explicada  de maneiras diversas, mas não existe 

definição onde não haja a transparência do poder.  Entende-se por governo democrático 

aquele que desenvolve a sua atividade própria sob o olhar da população. (ROMANO, 2009 p 

222) 

Assim, como a Ética forma a identidade do Estado é no conceito de justiça de 

Aristóteles que diferença entre Direito e Moral tem umas das primeiras formulações sendo 

que os dois termos residem dentro da Ética. Tal conceito é marcado pela distinção entre a arte 

que e sua conduta não clara, apontando as direções, inclusive as condutas justas (dikaios) que 

concernem a justiça e a arte de dizer o que é justo e legal. A primeira arte seria a moral, o 

justo por natureza, dessa maneira, o justo natural (dikaion physikón) ambas centradas. 

(BITTAR 2005, p 153) 

O direito tende a ser orientado pela Ética conhecendo e respeitando seus 
limites: Ele deve conhecer e respeitar o pluralismo ético que impera numa 
sociedade democrática, para assegurar a mais límpida e inquestionável 
passagem das éticas das esferas menores para as normas do Estado e vice-
versa. Se determinado grupo social segue regras éticas nocivas ao coletivo 
maior e viola a Constituição, só um Ministério Público isento possui 
autoridade legítima para acusá-lo publicamente.(ROMANO 2009)  
 

Para Romano (2009, p223) a experiência ética é pluralizada dentro da advocacia por 

essa tornar-se seu lugar de aplicação e dentre as discussões nas casas de justiça, onde a leis 

são criadas e mudadas, de acordo com seus  rígidos julgamentos. Desta maneira, nenhum  de 

justiça deve assumir  o papel   proprietário da  Ética, antes disso pode-se imaginar que o 
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Ministério Público como o portador da Ética, é sim necessário que os promotores entendam a 

grande quantidade nuances que a Ética vigente possui na sociedade, respeitando-as.  

Pensar nos limites éticos do discurso jurídico, ou seja, na relação entre a Ética, Moral e 

o Direito é pensar num conceito de que reside dentro do Direito. Ao invés de apenas 

apresentar seus conceitos para demonstrar, após um longo momento, a relação entre esses dois 

elementos, há que se pensar sobre eles primeiramente na relação entre eles e a Ética, e, a 

partir desse momento, seus conceitos serão expostos. Este momento inicial não é estabelecer 

um conceito de direito especificamente, entretanto um conceito de direito em relação com a 

moral dentro dos parâmetros éticos. (CAVALCANTI,  2012 p 26) 

        Quando as praticas sociais chocam-se gravemente com as leis, cabe ao Ministério 

Público observar e denunciá-lo esse fato ao Estado. Embora isto deva ser realizado sem 

transgredir costumes éticos de quem está sobre acusação  no campo ético do próprio 

Ministério Público. Quanto maior a liberdade do subjetivismo corporativo, mais a ação dos 

operadores de justiça será eficaz  para trazer de volta a confiança  e a cidadania no Estado 

democrático de Direito.  (ROMANO, 2009 p 227) 

        Para Acquaviva (2002, p 27) no que concerne Ética; observa-se o comportamento 

humano e aponta-se seus erros e desvio formulando as normas básica que deve se subordinar 

a conduta do homem;   de acordo com os valores gerais e estáveis, a Ética  se adequa a sua 

época e momento. 

A Advocacia é criada no inicio da história da civilização da mesma maneira que á 

Ética surge dentro dos relacionamentos humanos. O homem demonstrou uma necessidade de 

viver em grupo. A vida conjunta, por sua vez, traz conflitos de relacionamento, tendo em vista 

necessidades que devem ser satisfeitas e se colidem.   Assim,  antes da justiça  organizar-se 

como uma atividade do estado e dentro dele para por fim as querelas  que viriam a surgir  por 

meio da aplicação das, as pessoas poderiam procurar a ajuda de conhecidas, que dentro da 

Ética dos relacionamentos, que defendiam os conflitos. (OLIVEIRA, 1999, p 21) 

Em Direito, quando se fala em Ética jurídica, o que se entende por isso é 
Ética profissional, ou seja, para os operadores do Direito, a Ética é um 
conjunto de regras de conduta que regulam a atividade jurisdicional, visando 
a boa prática da função, bem como a preservação da imagem do próprio 
profissional e de sua categoria. É, dessa forma, um tipo específico de 
avaliação ou orientação da prática jurídica que se encontra paralelo à 
orientação determinada pelas normas processuais e pelas normas objetivas 
de Direito, e para a qual também se pode conceber uma certa forma jurídica 
de codificação - Códigos de Ética, e também uma certa forma de sanção - 
tribunais de ética. A Ética jurídica é, portanto, formulada a partir da prática 
profissional do Direito. (DANTAS, 2017) 
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Segundo Acquaviva (2002) há dentro do Direito uma área especifica para o estudo da 

Ética como um componente de relacionamento que se torna essencial para o estudo dos 

deveres e direitos do cidadão de forma a torna-lo cônscio da ética envolvida em suas atitudes  

          Deontologia é a parte da Filosofia do Direito que estuda os deveres, direitos  que 

concernem aos constructos do Direito, bem como sua fundamentação ética. Deriva do 

grego Deontos (dever) e logos (tratado) isso deu origem  expressão criada pelo filósofo inglês 

Jeremy Bentham  que, em sua obra Deonthologie or Science of Morality, nomeia como a 

ciência dos deveres  ser humano em geral, cidadão ou profissional. (ACQUAVIVA, 2002, p 

27), 

          Para Dantas (2017) a razão juramentada pela Ética e no papel que ela interpreta na área 

do Direito é necessário para enfatizar a sua importância no dentro das atividades dos meios 

jurídicos, alcançando assim, uma sociedade mais democrática; pois para haver democracia, o 

cidadão deve estar cônscio de seus deveres, o que garante alcance maior aos seus direitos, e 

ainda os seus deveres. De outro modo, um advogado bem orientado tornar-se-á não apenas 

competente, mas, sobretudo, ético podendo oportunamente invocar os profissionais da área 

jurídica, ou seja, futuros atores do campo do Direito, advogados, promotores, magistrados 

devem  observar seus passos diante de carreira.·  

 

CAPÍTULO 2 - CASOS CORRELATOS 

2.1 A Ética na manutenção de um estado Laico 

A correlatividade dos casos de dá por tratarem  mesmo tema, ou seja, Ética dentro da 

Advocacia. Ambos serão usados para discussão e argumentação sobre a ética dentro da 

Advocacia. 

Dentro do estudo de caso pode-se apontar para presença da Ética dentro do processo 

religioso do Brasil onde há religiões com maior representatividade dentro do cenário politico 

por causa de sua quantidade de adeptos e outros que em sua maioria não são representadas por 

conta de serem vistas de forma minoritária.  

O aumento substancial dos cristãos evangélicos reflete-se na organização de 
ambos os lados: os evangélicos tornam-se influentes tanto na vida política, 
quanto no sensível aumento da transmissão midiática de suas crenças desta a 
maneira, os ateus como parte do grupo sem religião que se organizam 
através de associações civis tem encontrar seu espaço numa sociedade na 
qual são minoria e, no campo jurídico, difundir sua concepção de laicidade. 
(Cavalcanti, 2012 p 10) 
 

 Cavalcanti (2012 p 10) autor da tese de mestrado a ser analisada aponta para questões 

quanto à presença de símbolos religiosos dentro de locais públicos, a isenção tributária das 
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igrejas, o ensino religioso facultativo em escolas públicas, a observação aos feriados e 

templos, como temas recorrentes num momento no qual houve quase uma duplicação, entre 

1991 e 2000, tanto da população evangélica, quanto dos que se dizem sem religião. 

O autor aponta desta maneira, para forma como algumas religiões ganham poder e 

representatividade por causa de sua historia e influencia cultural ou por sua quantidade de 

membros enquanto outras sofrem discriminação diante das leis que não as favorecem. O 

conceito de laicidade segundo o autor abrange todas as religiões e todos os círculos sociais e 

não deve ser confundido com liberdade de expressão religiosa. 

Laicidade não se confunde com a liberdade religiosa, o pluralismo e a 
tolerância. Pode existir liberdade religiosa, sem que haja laicidade, como é o 
caso – mais uma vez - da Inglaterra, aonde a Rainha é também líder da Igreja 
Anglicana. Este exemplo já ocorreu no Brasil, na Constituição imperial de 
1824. Já era garantido o direito à liberdade religiosa a outras religiões (de 
maneira diminuta), apesar da união entre Estado e Igreja Católica, sendo esta 
a religião oficial do Império. A expressão laicidade deriva do termo laico, 
leigo. Portanto, trata-se da situação quando o poder político não é mais 
legitimado por qualquer ente religioso e quando não há a dominação dele 
sobre o Estado e a sociedade. Isso gera, portanto, autonomia do Estado, dos 
poderes e das instituições públicas em relação às autoridades religiosas e a 
dissociação da lei civil das normas religiosa. (Cavalcanti, 2012 p 55) 

 
De outro modo, Cavalcanti (2012, p 55) pode-se dizer, ainda, que o Laicismo é uma 

laicidade anticlerical e está historicamente ligado às tentativas de retirada da influência da 

religião do meio público, da mesma religião que sustentava sua supremacia através dos 

regimes depostos e que aos poucos sucumbe ao estado e torna-se parte dele tornando os 

órgãos públicos que deveriam ser laicos em suportes para sua profissão de fé. 

Cavalcanti em sua tese de mestrado observa que há a necessidade de uma reflexão 

ética do discurso jurídico da laicidade por dois motivos, a saber: 

Primeiramente, o conteúdo da regra constitucional da Laicidade não é obtido 
somente através do direito formal, das declarações de direitos humanos, mas 
a partir dos motivos históricos da construção da Laicidade e da antropologia 
que aponta para um lado místico-religioso do ser- humano que deve ser 
respeitado e preservado diante das disputas ideológicas que se travam na 
esfera pública. Em segundo lugar, o fortalecimento da Ética no campo do 
discurso jurídico sobre a laicidade, ou seja, tentar identificar quais são alguns 
limites éticos que não estão necessariamente explícitos na norma, mas, sem 
os quais pode se legitimar um totalitarismo.(CAVALCANTI, 2012) 

 
Vaz (1992) ainda salienta que: 

 
As mínimas diferenças serão determinada por graus de coercibilidade e 
níveis de institucionalização sob pena de não mais haver um ser humano 
completo. O ser humano é uno, ainda que a Modernidade o tenha 
multipartido em vários seguimentos como Direito, Economia, Política e 
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Religião, isto não resultaria no entendimento de um ser- humano segmentado 
e decomposição, mas unido pela Ética. (VAZ, 1992) 

 
A Ética e a Religião determinavam o que era cidadania, portanto, pertencer a um povo 

significava adorar certo deus, caminhar sob certos valores, e esse conjunto axiológico 

legitimava o cidadão, o rei e o direito, entretanto, a medida em que as visões universais 

religiosas dão  lugar a forças religiosas privatizadas e que a religião se organiza a partir do 

Estado e as tradições religiosas e civis são absorvidas pelo direito erudito, pelo caminho do 

usus modernus, a estrutura tridimensional do sistema jurídico se rompe. (CAVALCANTI, 

2012, p 70) 

Desta forma, o autor aponta que o Estado, mesmo tendo sido incorporado de certa 

forma a religião deve manter sua Laicidade e cabe a Ética aprimorar essa experiência no 

sentido de obter liberdade a todas as religiões se que elas apoderem se das leis e nem se 

confundam como Estado Civil de Direito que o Direito deve preservar.  

 
O Estado laico deve garantir que quando ele mesmo adote algum valor 
circunstancial, não produza um discurso jurídico que determine o 
perecimento do projeto dos que ainda buscam a contemplação de suas 
demandas. Em resumo: a laicidade é uma promessa assumida pelo Estado de 
que não irá determinar uma moral vencedora eternamente, ou qual é o 
estágio final da evolução da sociedade, mas garantirá uma eterna arena de 
discussão tolerante e não violenta. (CAVALCANTI 2012, p 40) 
 

Segundo Mott (1998) o artigo 19, inciso I da Constituição Federal de 1988 determina 

o Brasil como um país que assume sua laicidade pelo impedimento em apoiar qualquer 

religião. A dogmática constitucional, a partir desse artigo, adota alguns princípios que cercam 

a laicidade sendo que estado pode e deve manter um relacionamento com a religião de 

diplomacia e garantir a liberdade de culto em todas as suas instâncias.  

O princípio da cooperação tem como essência a colaboração de interesse 
público, vale dizer, o Estado cooperará com as igrejas e confissões 
religiosas, principalmente para a promoção dos princípios de direitos e 
garantias fundamentais, dentre elas, as que estão insculpidos em diversos 
incisos da CF, como a prestação da assistência religiosa. Destaque-se que se 
inclui neste princípio o dever estatal de criar condições organizacionais e 
procedimentais, no âmbito laboral e educacional, para o mais amplo 
exercício do direito de dispensa ao trabalho e de aulas/provas por motivo 
religioso. (WEINGARTNER 2007, p. 76) 

 

WEINGARTNER (2007) aponta para alguns princípios a serem seguidos pelo Estado e pela 

Religião para que se mantenha o estado laico: 

 

O primeiro é, obviamente, o princípio da separação que afirma que as igrejas 
e confissões religiosas estão separadas da estrutura e da organização 
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político-administrativa do Estado, e são, portanto, livres na sua organização 
e no exercício de suas funções de culto. Esta posição, porém, não impede 
que o Estado laico estabeleça relações diplomáticas através de tratados 
comuns (não religiosos) com um Estado no qual haja uma relação de 
confusão com uma determinada religião, porque, neste caso, ocorre relação 
de direito internacional entre dois Estados soberanos, não de dependência ou 
de aliança, que não pode ser feita. (WEINGARTNER, 2007 p 75) 

 

Silva (2006) reforça que o principio da não-confessionalidade serve ao Estado como 

um meio de não adotar nenhuma religião: 

O princípio da não-confessionalidade tem como fundamento a não adoção 
por parte do Estado de qualquer religião (é vedado que estabeleça cultos 
religiosos ou igrejas). Não pode este se pronunciar sobre questões religiosas, 
o que exclui subvencionar, embaraçar o funcionamento ou manter com as 
confissões religiosas relações de dependência ou aliança. Tal princípio deve 
ser observado nos atos oficiais e protocolos do Estado. Malgrado haver 
previsão constitucional sobre educação religiosa de matricula facultativa (art. 
210, §1º da CF/88), o Estado não pode programar a educação e a cultura 
segundo quaisquer diretrizes religiosas; o ensino público não pode ser 
confessional. (SILVA, 2006, p 252) 

 
          Ainda no princípio da solidariedade encontra-se o incentivo de atividades educativas e 

assistenciais das denominações religiosas, através da limitação do poder estatal de tributar, 

onde é proibida a cobrança de impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços, desde que não 

haja fins lucrativos e a ministração das atividades essenciais das respectivas confissões. Esse 

limite tributário evita a criação de situações embaraçosas à atividade religiosa. Mas, a 

imunidade alcança toda espécie de impostos. O princípio da tolerância tem como aspectos a 

saber:  do Estado diante de seus aspectos de liberdade  e dos particulares em relação 

perseguirem e não discriminar os titulares dos direitos subjetivos correspondentes da 

liberdade religiosa. (SILVA, 2006, p. 252) 

 

Cavalcanti (2012 p 89) saliente que não importa se o cidadão esteja institucionalmente 

ligado a alguma religião através de uma herança cultural pode-se dizer que a condição de ser 

antropológico dentro de projeto é o que o define e sua participação social é o que torna parte 

da sociedade que habita e o cumprimento das leis e estatutos que o regem que fazem dele um 

ser ético nesse sentido; 

Habermas et al (2007) traz a discussão sobre as obrigações do individuo sendo este 

praticante de uma religião ou não:     

Assume-se  que esta questão é um dos maiores desafios da esfera pública. A 
secularização do ambiente público de discussão, bem como do poder 
secularizado do Estado, não podem forçar que o cidadão em particular 
assuma uma obrigação de complementar suas convicções religiosas. É 
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evidente que quando se participa das discussões públicas, há uma 
pressuposição que para se fazer entender deve-se adotar referências da 
cultura comum do concidadãos, pelo simples fato da convivência territorial. 
(HABERMAS et al ,2007) 

 

Segundo Cavalcanti (2012, p 89) os limites éticos propostos nesse trabalho de 

mestrado são de fundamental importância no contexto brasileiro, pois há uma forte tendência 

a se proteger direitos à cultura de certas religiões  e  agredir a liberdade  de outras religiões 

que não fazem parte da formação histórica do país.  Para o autor o Brasil tem por obrigação 

impor limites éticos como forma a não permitir a marginalização das minorias religiosas e 

étnicas, já que durante muito tempo  privilegiou-se um rito religioso específico e essa prática 

tornou-se prejudicial a liberdade religiosa ao Estado Democrático de Direito. Para que haja 

completa expressão religiosa das minorias.  O papel do Direito é garantir que  todos tenham 

acesso a Justiça e que haja igualdade entre indivíduos  e suas expressões religiosas e todo esse 

processo  esta  no bojo da Ética. 

 

2.2  Análise crítica  

No primeiro trabalho analisado abordou a atuação da Advocacia na manutenção de um 

estado laico sem a influência de nenhum tipo de religião. Um estado que abre espaço a todas 

as religiões, porém, não pode ser influenciado por nenhuma delas. Esse Estado deve prover 

meios de existência para todas as religiões e manter os meios para que haja liberdade 

expressão cúltica como determina a Constituição, porém, não deve professar nenhuma dela 

como única  e determinante, bem como, o uso de símbolos , manifestações em atos públicos 

etc. 

Tese analisada para obtenção de mestrado apresentada pelo advogado Dilson 

Cavalcanti Batista Neto à Universidade Federal da Bahia sob o título: Reflexão Ética do 

discurso jurídico da laicidade: limites e perspectivas. 

 

2.3 A Ética dentro da Advocacia. Considerações sobre o trabalho ético na OAB 

A Ética perscruta todos os parâmetros da OAB e rege todas as ações que os advogados 

a ela estão afiliados. Sendo que essa ordem possui um Código de Ética  próprio  e concebido 

dentro dos parâmetros Éticos e Morais dentro dos quais todos os advogados se posicionam na 

administração da Justiça além desse mesmo código de ser um  elemento disciplinador.  

         O atual Código de Ética e Disciplina da OAB, instituído pela Lei nº 8.906 de 1994, é 

uma ferramenta que normatiza e sintetiza as práticas advocatícias que, operadores de Direito, 
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são profissionais considerados necessários à administração da Justiça. Um ponto 

preponderante do novo Código de Ética é que ele não só trata dos deveres éticos, mas, indica  

os procedimentos disciplinares necessários à sua plena efetividade. (MELO E BARROSO, 

2011, p349) 

          O Código de Ética da OAB tem como base o código de Ética do IASP (Instituto dos 

Advogados do São Paulo). 

Ainda segundo Nalini (2000, p 28), antes da existência do Código de Ética da OAB,  

já existia um primeiro Código de Ética profissional dos Advogados produzido pelo Instituto 

dos Advogados de São Paulo (IASP), único na América do Sul, datado de 1921. Tal código, 

entretanto, não era tão abrangente como o atual se restringia a conselhos de natureza moral e 

não contemplava caráter punitivo. Com o surgimento da OAB, criou-se um Estatuto de Ética 

Profissional com uma detalhada normatização, datado de 1934. 

O órgão responsável pela instauração dos processos disciplinares é o Tribunal de Ética 

e Disciplina da OAB (TED) que, que pelo seu Conselho Seccional, pode iniciar processos de  

sua autonomia, ou pode  continuar às representações de clientes, de advogados, de juízes, etc. 

(ALEMÃO, 2009, p. 200) 

Importante salientar que a Ética é o que permeou toda a criação desses códigos e é a 

principal preocupação que esse órgão tem é tornar o operador de direito ético  no sentido total 

da palavra e capaz de aplicar a justiça de forma igualitária e ampla. Para Mello e 

Barroso(2011): 

         Com respeito aos procedimentos dos Tribunais de Ética no país, o órgão federal da OAB 

traz as orientações para que se tenha uma padronização. Desta maneira, o funcionamento 

desses tribunais varia de região para região assim, cada Tribunal tem certa margem de 

autonomia para a organização de suas praticas jurídicas e para a busca de métodos  internos. E     

A  direção da OAB também pode ser alterada com os novos membros que são escolhidos a 

cada três anos. O presidente da OAB é eleito a cada três anos, e faz a indicação do presidente 

do Tribunal de Ética. Dentro do próprio processo eleitoral  que atinge de maneira direta o 

andamento dos processos , a  medida em que os membros dos grupos  de julgamento são 

mudados de acordo com o resultado obtidos nos processos eleitorais e, indiretamente, 

também, porque não difícil  que os membros do Tribunal se envolvam em processos 

eleitorais, o que muda o ritmo dos processos. (MELLO E BARROSO 2011 p 365) 

 
Sabe-se que, a Ordem dos Advogados do Brasil coadjuva  num papel  dentro cenário 

político nacional,  e seu esforço no campo  Ético é o de se manter como uma protagonista 
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diante dos embates  político. Tal  destaque na política e visto em suas  história  na luta pela 

redemocratização do país na era da Ditadura Militar dentro de um contexto com severas 

restrições a liberdade de expressão, deportações, torturas  e cerceamento do direito de voto  na 

eleição dos  representantes políticos . (MELLO e BARROSO 2011 p 365). 

Os autores ainda afirmam: 

No atual contexto de funcionamento pleno das instituições democráticas, no 
entanto, e com a incorporação de diferentes atores políticos representativos 
dos diversos grupos sociais, a exemplo dos partidos políticos, sindicatos, 
organizações não governamentais, igrejas, a atuação política desses agentes 
ganha contornos muito específicos que restringem a legitimidade de sua 
representação ao exercício de representações setorizadas, e todos estão 
submetidos a um rigoroso controle social. No mercado político atual não 
basta, como no contexto do arbítrio, a coragem e a honradez de lideranças, 
mas uma bem calculada estratégia e um papel compatível com a relevância 
social de cada grupo. (MELLO E BARROSO, 2011 p 365) 

Através da Ética a Ordem dos Advogados  opera na construção das bases de sua 

legitimidade para a ação dentro da área política  toca tanto  para dentro e para fora. Para 

dentro, como entidade classista que pede que seus  afiliados possuam prerrogativas de 

controle profissional  dentro da Ética  e Moral, De outro modo, para fora, quando legitima a 

cobrança das demais instituições políticas um comportamento moralizante  e ético  que 

depende da crença pública em seu comportamento ilibado  e no fiscalizar o comportamento e 

desempenho profissional dos seus advogados e juízes. (MELLO E BARROSO 2011 p 366) 

Todas as profissões têm os seus códigos éticos, e, decerto, estabelecem 
regras, mesmo que elas não estejam escritas nem formalizadas em um 
código específico, que visam a estabelecer normas de conduta e parâmetros 
para o comportamento profissional. Para os profissionais da área do Direito, 
esses códigos éticos assumem um relevo especial,  dadas as características 
singulares da atuação dos advogados, e pelo tipo de serviços que oferecem à 
sua clientela vinculados ao forte simbolismo do valor supremo que ajudam a 
realizar: a justiça(MELLO E BARROSO 2011 p 348) 

 

2.4  Análise crítica:  
O segundo trabalho apresenta o papel da OAB na manutenção da Ética dentro da 

atuação e carreira do advogado, bem como, a Ética na Política e organizações que regem o 

país sendo que há a necessidade deste órgão para que os operadores do Direito mantenham –

se dentro de um uma diretriz Ética e Moral . A Tese de mestrado  analisada  foi apresentada 

pelos advogados Massilânia Gomes Medeiros e Saulo Medeiros da Costa Silva sob o título: A 

ética, a Moral e o Direito: reflexões sobre a formação jurídica publicado no site SCIELO. 
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2.5  Discussão a respeito dos trabalhos correlatos  
Como se pode perceber a Ética é observada em todos os campos da Advocacia  e do 

Direito como uma força motriz na qual todos os processos podem ser contemplados 

observados e julgados de maneira a receberem um parecer justo e igualitário. 

Percebe-se através dos artigos analisados que  a Ética contempla a todos e os  torna  

iguais em seus direitos e deveres e, como se observa neles no que concerne a Ética.      

O primeiro artigo versa sobre a construção de um estado laico que não penda pra 

nenhuma religião, que não privilegie nenhuma forma de culto e, permita  acima de tudo, que 

uma religião seja ela minoritária  ou majoritária, histórica  ou afins  e domine uma máquina 

estatutária  que foi constituída para o bem comum de todos e lugar para o exercício da 

cidadania e está completamente isenta de influencia religiosa por conta de ser laica , embora 

tenha o dever absoluto de propiciar um lugar de culto para todas a s religiões independente do 

que elas professem em seus templos. 

Outrossim, percebe-se  na análise do segundo artigo a Ética dentro dos parâmetros da 

OAB através de uma comissão de ética e de um estatuto que norteiam as ações dos advogados 

e que prima que essas ações dos advogados, por ela amparado sigam dentro da Ética desejada  

em todos os seus campos de atuação. Como percebemos a ética norteia os comportamentos 

dentro de um grupo e os coloca dentro de um mesmo patamar no caso do Código de Ética da 

OAB a Ética nele asseverada deseja nivelar o comportamento dos operadores de Justiça de 

modo que eles sejam agentes propagadores da ética exigida pela profissão de advogado. 

 Ao comparar-se o primeiro e segundo artigo pode-se observar que a Ética é uma 

maneira de preservação do direito dos indivíduos, das entidades religiosas, do Estado e ainda, 

manutenção da forma de atuar do advogado junto ao cliente. Para tanto, os processos 

históricos analisados mostram que a Ética tornou-se o filtro pelo qual se processam as formas 

de comportamento  e conduta das leis que regem a justiça dentro de nossos pais.  

 Em suma, a Ética esta presente em todas as linhas do Direito e ele a usa como tábua 

da lei para promover a Justiça e assim o bem estar das pessoas e associações dentro de suas 

respectivas áreas de atuação. 

 

CAPÍTULO 3 - ÉTICA COMO CAMPO PARA O DIREITO E ADVOCACIA. 

Partindo da premissa de que a Ética e um lugar  de relacionamento onde o direito deve 

ser observado e deve proporcionar ao individuo uma convivência dentro dos padrões morais e 

de civilidade o famoso jurista Norberto Bobbio (1992, p 115)  aponta para  o ponto de partida 

comum  com  a assertiva de que  o homem tem direitos naturais  que foram concebidos  antes 



20 

 

da à instituição do poder civil e, por conseguinte, precisam ser reconhecidos, respeitados e 

protegidos pelo Direito . 

Desta forma, a Ética natural que cerca cada um de nós  só nos é possibilitada por 

conta do direito natural que o ser humano possui e o que leva a perceber o senso de 

eticididade existente no Direito e Advocacia: 

Por Direito Natural entendo que é a lâmpada que no dizer de Esquilo ilumina 
em verdade onde os homens vivem nas trevas. E ainda como o supremo fator 
de elucidação no espírito do jurista e do legislador para o fortalecimento da 
estrutura ético-social do Homem. Eis a explicação: admitir a não eticidade 
do Direito implicaria em converter o Homem, de ser político reflexivo que é, 
em coerência com a sua natureza, como ensina Aristóteles, em monstro 
governado pelos apetites sensuais, sem senso de medida, e divorciado de si 
mesmo e da natureza das coisas .(ARAUJO, 1988, P 12) 

Coing (2002, p 38)  alerta para o que  Aristóteles observava em sua época, ou seja,   o 

exato da vida jurídica real, cujo fenômeno ele presumia naquele momento da Filosofia  

teoricamente. Ele estava cônscio, também, da diversidade das ordens jurídicas positivas e se 

recusava em ver no direito somente um estatuto positivo ,mas, a guisa da  teoria do justo 

natural e fazia a distinção de que em cada direito havia disposições que eram justas por 

natureza, e as quais o legislador não poderia ter formulado, por serem inerentes e naturais ao 

ser humano, de maneira diversa.  

Assim, através do direito natural de compartilhar um ambiente e através da Ética que 

isso confere ao ser humano ele se torna um ser social. Segundo Barros (2006, p 110); 

Hugo Grócio, um dos fundadores da moderna escola de Direito Natural, senão o 

principal fundador, observou que o ser humano está naturalmente predestinado a viver em 

sociedade com seu semelhante. Esta necessidade de vida em grupo é universal, 

correspondendo a uma necessidade natural. Ou seja, assim como Aristóteles, Hugo Grócio 

reconheceu que o homem como um ser social, um ser social. Expôs o conceito aristotélico, 

afirmando que homem tem um appetitus societatis natural. Logo, a natureza humana 

corresponde a todo agir humano com o fim de preservar a sociedade civil constituída, 

independente das leis escritas e dos costumes vigentes, cuja validade é universal. Enfim, para 

ele, o Direito Natural resulta, exatamente, da natureza social do ser humano, sendo ditado e 

formulado pela razão. Um produto da vida social.  

A Filosofia que sempre andou de mãos dadas com a Ética, como lugar comum do 

pensar,  conferiu  em seus estudos a ideia de que as leis  pudessem assegurar ao homem o 

direito de conviver junto em sociedade desde que respeitasse as leis que a ele concerniam. 
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 Del Vecchio (1979, p 38) afirma que na tradição clássica, a preocupação com a 

essência da Ética, Ciência do Ethos, inicia-se  a partir de Sócrates pelo seu ensino dedicado 

dos princípios da atividade  do ser humano. Para Sócrates  havia uma Ética universal superior 

à vontade do ser humano  que valia para todos e impunha a estes, através das leis não escritas 

dos deuses, porque as  pratica das leis más, para não provocar com as suas ações os maus 

cidadãos a abandonar as boas. 

Desta maneira, a Filosofia tratava o Direito com algo que poderia garantir o bem estar 

do ser humano dentro do processo existencial contido na Ética. Inspirado no pensar ético, 

Sócrates dizia aos discípulos a explorarem o auto conhecimento, conhecer a si mesmo, e que 

através da razão alcançariam os princípios éticos, pois o verdadeiro ser não residia no corpo, 

mas na alma. Ademais, para Sócrates o Bem Supremo do homem é a felicidade que poderia 

ser produzido pela Ética e direito natural. (BARROS, 2006  p 113) 

Aristóteles, através de Sócrates, inviabiliza a Ética em Platão  de teorias 
ideais abstratas, deixando de se preocupar com o Bem Supremo da moral 
platônica, voltando-se, assim, para o Supremo Bem do homem. O Bem com 
relação à atividade humana de maneira a se atingir o fim supremo: a 
felicidade. Para ele o ser humano deve buscar a excelência que se adquire 
através do hábito, da repetição. Ou seja, em Aristóteles, a Ética está na ação 
humana, na construção das virtudes, no convívio justo e na contemplação 
filosófica. A Ética da essência que de alguma maneira vai refletir na 
existência, a partir do agir humano. Portanto, em Aristóteles, a Ética é uma 
ciência prática construída sobre o fundamento empírico. (BARROS , 2006  p 
114) 
 

Para Benjamim (1999) na Grécia, a educação e a cultura eram valores fundamentais 

para o cumprimento do direito natural inerente  ao homem, pois o fim do Estado Grego 

redundava na felicidade do cidadão, deixando como legado para as civilizações ocidentais 

modernas a democracia e as liberdades civis conquistadas através das leis  e  do usos comum 

dos espaço(ethos). O Estado para os gregos tinha um fim ético a cumprir.  

 De certa maneira  os  romanos ensinaram os princípios da organização, e, até por isso, 

foram os primeiros a dar uma organização científica às normas de Direito, universalizando-as. 

Todas a s normas que regem o Direito e a Justiça em si foram fundamentados pelo Corpus 

Júris Civilis Romanus , o que demonstrava sua preocupação com a ordem nas cidades e 

convivência entre os cidadãos . Em Roma, a Ética passa a ser sinônimo de Moral, com o 

pensamento de Cícero, enquanto que para os gregos a Ética é a essência da Moral. 

(LEVINAS, 1997, p 144) 

Nesse sentido, proclama Jacques Maritain: A humanidade esta na presença de uma 

Ética revelada pela Religião. A ética  emprestada ao homem e baseada em sua  infaliabilidade,  
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incontestabilidade da palavra de Deus. A moralidade assim adquire uma fixidez, uma solidez, 

que rigorosamente traduzirá, de ora avante produzirá incondicionalidades que não se 

encontravam  nas teorias  éticas da  Filosofia da razão antigas. (MARITAIN, 1964) 

 
De outra maneira, pode-se dizer que é Kant foi quem propôs uma Ética subjetiva, 

separada do universo e da Natureza,  que mostrava um fundamento antropológico da Ética. 

Segundo suas convicções, as normas éticas deveriam ser obra da razão humana, mas também, 

e, ao mesmo tempo, poderiam ser traçadas pela racionalidade científica.(BARROS 2006  p 

118) 

 Ainda nos dizeres de Antônio Marchionni a primeira função da Ética  deve ser 

procurar uma norma universal e necessária, válida para todos os homens nos momentos e 

sítios  e assim dentro do direito natural  que mora dentro de cada  individuo e, deve jorrar de 

dentro do homem  criando a autonomia  pois seria indigno da razão humana receber normas 

de fora de si ou de outros de maneira heteronômica. (BARROS 2006  p 118)  

 Para tanto, a Ética que é demonstrada em todos os campos de relacionamento humano 

deve ser algo que vem de dentro do ser humano e não é algo deve ser transmitido.  Ela 

permeia tudo que existe a partir dos atos da humanidade,  

 Kant separa o mundo da moralidade do mundo da Natureza, afirmando que na escolha 

moral de sua vontade o homem é livre. Aliás, em Kant, a ideia de liberdade constitui o 

fundamento basilar da Ética e da Justiça. “O homem é livre, diz Kant, porque a vontade não 

está sujeita às leis físicas da natureza .[...] (CAVALIERI 2004, p 24) 

Segundo Barros (2006,  p 119) 

De tal sorte que, Kant afasta da moralidade a ideia de Bem Supremo, a 
noção de fim da ação humana, suprimindo, igualmente, o fim último 
absoluto, embora sendo este Deus, segundo as concepções da filosofia 
medieval. O fim do Estado não é a felicidade do cidadão, mas sim oferecer o 
Direito dentro do qual pode o cidadão buscar a sua felicidade. Em suma, 
Kant concentrou a Ética não mais sobre o Bem, mas sobre a norma e sobre a 
obrigatoriedade201, pois para ele a Ética engloba os deveres internos e 
externos do ser humano, relacionando a Justiça com a ordem, a igualdade e a 
liberdade. (BARROS  2006 p119) 
 

Por conseguinte, para professor Jose Carlos Garcia Freitas (2000) ser ético significa 

promover a Justiça em sua plenitude ontológica. A Ética como gênero, deve ser considerada  

universal, trabalhando com princípios e a Moral é espécie, deve ser considerada  reducionista, 

trabalha com normas, sofrendo forte influência cultural. Ademais, a Ética é o campo de 

essência da Moral, um patrimônio espiritual humano, consciência filosófica do Direito 

Natural, enquanto que a Moral aproxima-se da consciência filosófica do Direito Positivo, 
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próxima a Sociologia. Ética presume-se Filosofia, ambas intervindo no mundo jurídico. 

(FREITAS, 2000) 

 Não importa enfim, separar  a Ética da Moral , mas definir seus campos de atuação e 

existência  já que  ambas advém da consciência humana. Ethos  é vista como modo de existir 

humano, lugar onde se habita na Terra; a Moral, que advém do latim mores, relacionado com 

o costume, significa repetição de valores sociais  e civis adequados ao lugar onde  se vive, ou 

seja, configurações pré estabelecidas pelo modo de pensar e agir  norteados pelo direito 

natural. (FREITAS, 2000) 

 Assim, o século que se inicia deve ser considerado o século da Ética, pois, esta como 

foi dito antes permeia tudo que existe e,   é  o lugar de existência da moral que dá lugar ao 

Direito e a Advocacia;  ademais nunca se falou tanto em Ética  que nesse momento, regulando 

e norteando o Direito e a vida pública. Assiste-se a moderna tendência de maior eticização do 

Direito, direcionado à realização do bem, do justo, do equitativo, visando uma melhor 

qualidade de vida para todos, direcionado a felicidade humana (FREITAS, 2000) 

Uma reflexão sobre a Natureza, no respeito devido às suas leis, recoloca a 
pessoa humana como valor ético fundamental. É, portanto, óbvio a 
reverência que se deve ter à dignidade da pessoa humana, a obrigação moral 
e no dever ético de voltar para o futuro, de buscar a justa harmonia nas 
relações entre os seres humanos e a plena integração com os elementos vivos 
e não-vivos da Natureza  (BARROS, 2006 p 122) 
 

Assim Barros (2006, p 121) aponta que:  

Enfim, por todo o exposto que, nos últimos anos, crescem os estudos, as 
pesquisas, as publicações, os debates sobre a Ética em todos os campos do 
conhecimento. Ética no Direito, Ética na Economia, Ética na Ciência, Ética 
na Política, Ética na Comunicação, Ética na Tecnologia, tudo a revelar a 
crise na existência humana, mas também, a indicar uma luz nesta escuridão. 
(BARROS, 2006 p 121) 

 

         As vinculações do Direito com a Ética e Moral lhe impediam de ser prático e justo de 

forma que o homem que  buscava equidade e justiça dentro das polis onde todos eram iguais ,  

deveria ter seus direitos garantidos pela lei , estes mantidos e cumpridos aquém da Ética e 

moral, mas baseados na verdade dos fatos. Esse esvaziamento ético do Direito ocorre para se 

evitar vinculações a costume e concepções de moral oriundo de pequenos grupos e prescritos 

pelos costumes locais. Destarte , abre um leque na perspectiva da segurança jurídica,  que 

deve ser calculada na forma confiável, organizando em  peças de cadeias ramificadas, todavia, 

seguras quanto a quebra de seus elos individuais e centrada na verdade. (HASSAN 2017,  p 

16) 
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O Direito durante um longo período pertenceu praticamente  ao campo ético e moral ,porém, 

depois passou a ganhar corpus e passou julgar as causas a ele apresentadas diante dos fatos e 

argumentos apresentados devendo ater –se a verdade e comprovação dos fatos. Ele não se 

afasta totalmente desses pilares fundadores tendo-os como delimitadores,bases para caminhar. 

Entretanto, há o esvaziamento ético e moral. Dentro do Direito era algo que poderia  ser 

prevista já que naquele momento busca sua ideias e as provas de sua existência nenhum 

argumento existencial ou metafisico poderia lhe servir de barreira. Percebe-se um proceder 

teórico da sociologia do Direito  de acordo com  Luhmann, que consequentemente provoca o 

empobrecimento ético do Direito. Além do mais, Luhmann  prevê  que haveria uma 

amoralização social, com o enfraquecimento do código moral, respeito e desprezo se 

reproduziria difusa e fragmentariamente. (NEVES 1996 p 94)  

4. CONCLUSÃO 

A advocacia passou por grandes transformações ao longo de sua evolução sem nunca 

separar-se da Ética ou da Moral. Essa tríade reforça a ideia de uma Advocacia ética  baseada 

nos princípios morais que regem nossa sociedade. 

Ética como um lugar de convivência onde os seres humanos convivem e aprendem a 

relacionar-se promove através das leis de relacionamento o ajuste dos comportamentos e , 

posiciona-se  como um parâmetro de convivência  ,e assim norteia a criação das leis que 

mantem a  convivência pacifica e organizada. 

Como  se pode observar nesse trabalho o ser humano possui um direito natural que 

vem antes do direito civil e esse direito natural está englobado pela Ética, lugar onde o viver 

exige reflexão e respeito as leis que devem ser cumpridas para que haja espaços para todos, 

espaço onde possa haver liberdade de expressão , espaço onde deve haver democracia  e  

igualdade politica e religiosa . Todos esses itens resguardados pelo Direito.  

Então, pode–se observar que a Ética dentro do seu papel histórico cultural diz ao ser 

humano como ele deve comportar-se em seu grupo e fundamenta os princípios de convivência 

que devem reger tais comportamentos. Essa fundamentação encontra-se no bojo da Advocacia 

que tem o papel de fazer com essa Ética seja observada que acima de tudo e que permeia 

todas as ações dentro da sociedade sendo ela subordinada também a mesma Ética a qual 

defende interesses e que faz do mundo um lugar onde todos podem desfrutar da convivência 

respeitando os limites de seu próximo e acima de tudo respeitando as diferenças de seus 

iguais. 
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A Ética em fim, distancia-se do Direito no momento em ele que prima pela verdade  e 

pela razão  encucada nos fatos de forma a tornar-se uma norteadora da Justiça , mas não mais 

,  parâmetro  de um julgamento  baseado costumes morais e Éticos.  

O Direito ganha seu próprio corpo tornando-se um uma ciência jurídica que a analisa 

os comportamentos e os julga corretos ou não no momento que ocorrem e usa para isso a 

Ética e a moral tendo nestas um apoia para suas argumentações. 

Assim, as leis que regem os comportamentos morais e éticos tornam o Direito 

suficiente autônomo para julgar as boas e mas ações . 

A Ética serviu de arcabouço para criação das leis das cidades , vilas , estados e países  

e agora esta segue como uma bússola para prática do Direito e da Justiça . Não obstante , a 

Ética colabora para unificação de comportamentos corretos e para extinção dos 

comportamentos incorretos, porem é o Direito que faz a lei ser aplicada, que exige do ser 

humano um padrão do comportamento, que  permita as pessoas convivem entre si tendo seus 

direitos preservados. 

A Ética pode ser considerada a mãe do Direito, pois, anuncia o modo de vida de uma 

sociedade e prevê ao homem um viver social igualitário e, ao Direito, cabe denunciar e punir 

quando esse comportamento não corresponde ao ambiente ou é prejudicial aos pares sociais 

ed desta maneira, o Direito torna-se o guardião dos princípios éticos e morais que protegem os 

cidadãos e os locais onde vivem. 
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