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Módulo 1: Introdução 

 

Biodireito é o campo do Direito Público. A relação entre Direito e Bioética 

objetiva a preservação da dignidade humana e da bioética, por meio de um 

conjunto de normas que regulamentam comportamentos médico-científicos 

diante dos avanços da medicina e da biotecnologia.  

A conquista da liberdade, um dos direitos do homem, teve seu maior marco, 

com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. Outrora, 

a sociedade era reprimida pelo Estado e regulada de modo a se comportar 

como aquele desejava, os anseios humanos eram tolidos em nome de uma 

dada justiça social. Ocorre que a evolução humana se deu internamente, 

pois o indivíduo assumiu o seu lugar na sociedade de modo a criar as 

possibilidades de uma convivência mais justa e equilibrada, de forma efetiva.  

A tarefa do Direito é criar as regras de conduta que conciliem a liberdade 

individual com a convivência do grupo, de modo a possibilitar o acesso de 

todos aos recursos disponíveis naquela sociedade. Na busca deste equilíbrio, 

é necessário respeitar as aspirações de cada um, bem como possibilitar o 

desenvolvimento de suas aptidões a fim de que seja preservada a 

personalidade da pessoa humana, que é o substrato da sociedade. 

 As descobertas científicas, tais como: inseminação artificial, alimentos 

transgênicos e clonagem, alteraram sobremaneira a vida em sociedade, 

surgindo daí uma série de questionamentos individuais e coletivos, fazendo 

com que se vislumbrasse a necessidade de um disciplinamento destas 

experiências em face do princípio do direito à vida, regulados não só pelo 

Direito, como também pela Moral, fazendo nascer a disciplina denominada 

Biodireito.  

No Brasil, o Conselho Nacional de Saúde, através da Resolução nº 196/96, 

incorporou os quatro princípios da bioética, com o fito de assegurar os direitos 

e deveres relacionados à comunidade científica, aos sujeitos da pesquisa e 

ao Estado. Entendendo como autonomia o livre e esclarecido conhecimento 

do indivíduo sobre a pesquisa a ser realizada, bem como respeitar a sua 

dignidade e sua vulnerabilidade; beneficência, comprometendo-se com o 

máximo de benefícios e o mínimo de danos e riscos; não-maleficência, 

garantia de que danos previsíveis serão evitados; e justiça, como equidade 
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que garanta igualdade nos interesses envolvidos, não perdendo o sentido de 

sua destinação sócio-humanitária.  

As situações criadas decorrentes das novas tecnologias empregadas nas 

soluções dos diversos males que afligem tanto o físico como o psíquico e o 

moral de cada indivíduo, necessitam de regulação, mas não um regulamento 

que impeça o usufruir de tais técnicas, mas sim um ordenamento em que os 

direitos individuais sejam garantidos e que as soluções tecnológicas sejam 

empregadas em prol de toda a sociedade.  

Assim, surge o Biodireito para disciplinar os diversos aspectos jurídicos 

decorrentes das relações entre médico-paciente, médico-família do 

paciente, médico-sociedade, médico-intituições, pesquisa-protocolo de 

pesquisa, custo-benefício na gestão pública e/ou privada etc.  

O Biodireito entende, portanto, que determinados princípios são 

fundamentais: o respeito a dignidade do ser humano em todas as etapas do 

seu desenvolvimento; a proibição de efetuar aplicações contrárias aos 

valores fundamentais da humanidade; o acesso equitativo aos benefícios 

derivados das ciências biomédicas; a proibição de tratar o corpo humano ou 

partes do mesmo como uma mercadoria; o respeito a autonomia das pessoas 

que estão submetidas a tratamento médico, o que inclui as provas genéticas 

e o assessoramento e confidencialidade dos dados genéticos; a obrigação 

dos Estados de respeitar e não por em perigo a biodiversidade, como foi 

ratificado solenemente no Tratado sobre Diversidade Biológica, subscrito no 

Rio de Janeiro, em 22 de maio de 1992; e o princípio de que a herança 

genética do homem não deverá ser objeto de manipulação e nem de 

modificação.  

Biodireito seria, portanto, a positivação jurídica de permissões de 

comportamentos médico-científicos, e de sanções pelo descumprimento 

destas normas.  

Biodireito é um termo que pode ser entendido, também, no sentido de 

abranger todo o conjunto de regras jurídicas já positivadas e voltadas a impor 

-ou proibir- uma conduta médico-científica e que sujeitem seus infratores às 

sanções por elas previstas.  

Desta maneira, pode-se dizer de forma mais concisa que Biodireito é o 

conjunto de leis positivas que visam estabelecer a obrigatoriedade de 

observância dos mandamentos bioéticos, e, ao mesmo tempo, é a discussão 
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sobre a adequação sobre a necessidade de ampliação ou restrição- desta 

legislação.  

Biodireito é o ramo do Direito Público que se associa à bioética, estudando as 

relações jurídicas entre o direito e os avanços tecnológicos conectados à 

medicina e à biotecnologia, com peculiaridades relacionadas ao corpo e à 

dignidade da pessoa humana. Esta ligada a cinco matérias: Bioética; Direito 

Civil; Direito Penal; Direito Ambiental e Direito Constitucional, que em seu 

artigo 5º inciso IX da Constituição Federal de 1988, proclama a liberdade da 

atividade científica como um dos direitos fundamentais, sem deixar de 

penalizar qualquer ato perigoso na relação médico-paciente e imperícia do 

cientista, levando em conta questões conflitantes como aborto, eutanásia, 

suicídio assistido, inseminação artificial, transplante de órgãos, Organismos 

Geneticamente Modificados (OGM) e clonagem terapêutica e científica.  

Bioética, é um neologismo construído a partir das palavras de origem grega, 

bios (vida) e ethos (relativo à ética), e é o estudo interdisciplinar entre biologia, 

medicina e ética, que investiga todas as condições necessárias para uma 

administração responsável do profissional de saúde em relação à vida 

humana em geral e da dignidade da pessoa humana em particular. Esta 

ciência relacionada ao biodireito, portanto, estuda a responsabilidade moral 

de cientistas e bacharéis em medicina na pesquisa médica e de 

biotecnologias e suas aplicações sem causar dano a ninguém que se 

submete a qualquer risco terapêutico.  

De olho na história: „O termo "Bioética" foi utilizado pela primeira vez pelo 

pastor protestante alemão Paul Max Fritz Jahr, (1895-1953) em 1927 em um 

artigo de editorial da revista Kosmos, intitulado “Bio-Ethik”.  

Microbioética  

É o ramo da bioética que tem por objetivo o estudo das relações entre 

médicos e pacientes e entre as instituições e os profissionais de saúde. A 

microbioética trabalha, especificamente, com as questões emergentes, que 

nascem dos conflitos entre a evolução da pesquisa científica e os limites da 

dignidade da pessoa humana.  

Macroética 

 É o ramo da bioética que tem por objetivo o estudo das questões ecológicas 

em busca da preservação da vida humana. A macrobioética trabalha, 
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especificamente, com as questões persistentes. As questões persistentes são 

aquelas que se manifestam no grupo social e por isso se encontram 

regulamentadas, por exemplo, a preservação florestal ou de um patrimônio 

cultural. Também denominada de Macrobiodireito, o mesmo pode abranger 

questões de cunho ambiental e internacional ambiental, pela amplitude de 

sua incidência.  

Direito médico constitucional e administrativo  

Direito Médico é uma área do direito que estuda as relações proveniente da 

Medicina e seus habilitados. Com ele, busca-se interpretar todas implicações 

sociais e jurídicas oriundas da atividade médica e suas descobertas, além de 

trazer maior segurança aos envolvidos nessa relação. O Direito Médico é a 

ciência que nasceu de uma necessidade da sociedade pós moderna. 

Todavia, a compreensão do Direito Médico se mostra mais imperiosa a partir 

do momento em que se torna possível certas manipulações no campo das 

ciências biológicas. Importando não apenas a reformulação ou adaptação 

das ciências do comportamento, mas principalmente uma regulação jurídica 

para esse novo momento.  

Direitos dos Médicos 

 A melhor forma de se proteger é agir dentro do que preceitua o Código Ética 

Médica, sendo assim conheça a seguir alguns de seus direitos. O Capítulo II 

do Código de Ética Médica estabelece como direitos dos médicos:  

Art. 20 – Exercer a Medicina sem ser discriminado por questões de religião, 

raça, sexo, nacionalidade, cor, opção sexual, idade, condição social, opinião 

política, ou de qualquer outra natureza.  

Art. 21 – Indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as 

práticas reconhecidamente aceitas e respeitando as normas legais vigentes 

no País. Art. 22 – Apontar falhas nos regulamentos e normas das instituições 

em que trabalhe, quando as julgar indignas do exercício da profissão ou 

prejudiciais ao paciente, devendo dirigir-se, nesses casos, aos órgãos 

competentes e, obrigatoriamente, à Comissão de Ética e ao Conselho 

Regional de Medicina de sua jurisdição.  

Art. 23 – Recusar-se a exercer sua profissão em instituição pública ou privada 

onde as condições de trabalho não sejam dignas ou possam prejudicar o 

paciente. 
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 Art. 24 – Suspender suas atividades, individual ou coletivamente, quando a 

instituição pública ou privada para a qual trabalhe não oferecer condições 

mínimas para o exercício profissional ou não o remunerar condignamente, 

ressalvadas as situações de urgência e emergência, devendo comunicar 

imediatamente sua decisão ao Conselho Regional de Medicina.  

Art. 25 – Internar e assistir seus pacientes em hospitais privados com ou sem 

caráter filantrópico, ainda que não faça parte do seu corpo clínico, 

respeitadas as normas técnicas da instituição. 

 Art. 26 – Requerer desagravo público ao Conselho Regional de Medicina 

quando atingido no exercício de sua profissão.  

Art. 27 – Dedicar ao paciente, quando trabalhar com relação de emprego, o 

tempo que sua experiência e capacidade profissional recomendarem para 

o desempenho de sua atividade, evitando que o acúmulo de encargos ou 

de consultas prejudique o paciente.  

 

Atendimento digno – O paciente tem direito a um atendimento digno, 

atencioso e respeitoso, sendo identificado e tratado pelo nome ou 

sobrenome. O paciente não pode ser tratado modo genérico, desrespeitoso 

ou preconceituoso.  

Recusa em ser informado – O paciente pode desejar não ser informado do 

seu estado de saúde, devendo indicar quem deve receber a informação em 

seu lugar.  

Autonomia ou liberdade do paciente – Em regra, todo procedimento 

profissional necessita de autorização prévia do paciente ou seu responsável. 

E não atender a esse princípio pode culminar em infração ética. Desse modo, 

o paciente deve ser informado de maneira clara, não meramente técnico, 

para então consentir a realização do exame ou procedimento que seja 

necessário.  

Gravar a consulta – O paciente tem o direito de gravar a consulta, caso tenha 

dificuldade em assimilar as informações necessárias para seguir determinado 

tratamento.  
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Acesso ao prontuário médico – O prontuário médico forma um verdadeiro 

dossiê, pois nele encontra-se a análise da evolução da doença, assim como 

o registro de todos os procedimentos realizados pela equipe de saúde. Sendo 

este documento de propriedade do paciente, tendo o médico e a instituição 

o direito de guarda.  

Receita Médica – A receita médica consiste em um documento no qual está 

indicado a medicação e as orientações sob como administrá-lo. Ela é peça 

importante do prontuário médico. Portando a entrega da receita médica tem 

caráter obrigatório e nela deverá constar de forma legível e clara as 

informações necessárias sobre o tratamento prescrito. 

 

 

 

 

Módulo 2: Estado de direito 

 

 

Estado de direito é uma situação jurídica, ou um sistema institucional, no qual 

cada um e todos (do simples indivíduo até o poder público) são submetidos 

ao império do direito. O estado de direito é, assim, ligado ao respeito às 

normas e aos direitos fundamentais. Em outras palavras, o estado de direito é 

aquele no qual até mesmo os mandatários políticos (na democracia: os 

eleitos) estão submissos à legislação vigente. 

 

O estado de direito é aquele em que vigora o chamado "império da lei". Esta 

expressão engloba alguns significados: Neste tipo de estado, as leis são 

criadas pelo próprio Estado, através de seus representantes politicamente 

constituídos; Uma vez que o Estado criou as leis e estas passam a ser eficazes 

(isto é, aplicáveis), o próprio Estado fica adstrito ao cumprimento das regras e 
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dos limites por ele mesmo impostos; O terceiro aspecto, que se liga 

diretamente ao segundo, é a característica de que, no estado de direito, o 

poder estatal é limitado pela lei, não sendo absoluto, e o controle desta 

limitação se dá através do acesso de todos ao Poder Judiciário, que deve 

possuir autoridade e autonomia para garantir que as leis existentes cumpram 

o seu papel de impor regras e limites ao exercício do poder estatal 

 

Outro aspecto da expressão "de direito" refere-se a que tipo de direito 

exercerá o papel de limitar o exercício do poder estatal. No estado 

democrático de direito, apenas o direito positivo (isto é, aquele que foi 

codificado e aprovado pelos órgãos estatais competentes, como o Poder 

Legislativo) poderá limitar a ação estatal, e somente ele poderá ser invocado 

nos tribunais para garantir o chamado "império da lei". Todas as outras fontes 

de direito, como o Direito Canônico ou o Direito natural, ficam excluídas, a 

não ser que o direito positivo lhes atribua esta eficácia, e apenas nos limites 

estabelecidos pelo último. Nesse contexto, destaca-se o papel exercido pela 

Constituição. Nela estão presentes os limites e as regras para o exercício do 

poder estatal (onde se inscrevem as chamadas "garantias fundamentais"), e, 

a partir dela, redige-se o restante do chamado "ordenamento jurídico", isto é, 

o conjunto de leis que regem uma sociedade. O estado democrático de 

direito não pode prescindir da existência de uma Constituição e do integral 

respeito a ela, inclusive por parte dos órgãos institucionais encarregados de 

operar o direito, que não poderão funcionar com partidarismo ou como juízo 

ou tribunal de exceção. 

 

A expressão Estado de Direito foi cunhada pelo jurista alemão Robert von 

Mohl, no século XIX, ao procurar sintetizar a relação estreita que deve haver 

entre Estado e Direito ou entre política e lei. Segundo Canotilho, por oposição 

a Estado de não-Direito, podemos entender o Estado de Direito como o 

Estado propenso ao Direito: "Estado de direito é um Estado ou uma forma de 

organização político-estatal cuja atividade é determinada e limitada pelo 

direito. „Estado de não direito‟ será, pelo contrário, aquele em que o poder 

político se proclama desvinculado de limites jurídicos e não reconhece aos 

indivíduos uma esfera de liberdade ante o poder protegida pelo direito" 

(Canotilho, 1999, p. 11). 
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Em uma frase simples, podemos definir Estado de Direito a partir da estrutura 

estatal em que o poder público é definido/limitado/controlado por uma 

Constituição. Portanto, há uma maior jurisdicização do poder político. 

Também inicialmente, podemos afirmar que seus principais elementos são:  

a)império da lei: quer dizer que a lei deve ser imposta a todos, a começar do 

Estado – o Estado tem personalidade jurídica e por isso é objeto do Direito que 

ele próprio produz;  

b) separação dos poderes: significa que o Poder Executivo não pode anular 

o Poder Legislativo, além do que deve ser acompanhado e julgado pelo 

Poder Judiciário – trata-se de assegurar a interdependência dos poderes por 

meio da aplicação do sistema de freios e contrapesos;  

c) prevalência dos direitos individuais fundamentais: refere-se notadamente 

aos direitos individuais, até os anos 20 do século XX, porque somente nesse 

período é que entraram em cena os direitos sociais e coletivos 

 

Por Estado de direito entende-se geralmente um Estado em que os poderes 

públicos são regulados por normas gerais (as leis fundamentais ou 

constitucionais) e devem ser exercidos no âmbito das leis que os regulam, 

salvo o direito do cidadão de recorrer a um juiz independente para fazer com 

que seja reconhecido e refutado o abuso ou excesso de poder. Assim 

entendido, o Estado de direito reflete a velha doutrina [...] da superioridade 

do governo das leis sobre o governo dos homens, segundo a fórmula lex facit 

regem (Bobbio, 1990, p. 18). 

 

Do Estado de direito em sentido forte, que é aquele próprio da doutrina liberal, 

são parte integrante todos os mecanismos constitucionais que impedem ou 

obstaculizam o exercício arbitrário e ilegítimo do poder e impedem ou 

desencorajam o abuso ou o exercício ilegal do poder. 
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Módulo 3: Ética, política e direito 

 

 

Política pode ser entendida como: ―(...) a maneira de conduzir os negócios 

do Estado com vistas ao alcance de determinados objetivos" (Melo, 2005). É, 

pois, uma atividade instrumental decisiva para a concreção de determinados 

anseios e pretensões sociais.  

Ética é um dos grandes capítulos em que se divide o pensar do ser humano 

desde os primórdios da filosofia, na Grécia Antiga. E desde essa origem a ética 

teve e tem uma íntima ligação com a política, chegando mesmo a uma 

quase identificação naquele momento da Antiguidade. É que ética é um 

conceito Iminentemente ligado ao coletivo seja esse coletivo a corporação 

(o caso das éticas profissionais), a nação ou a humanidade (onde se colocam 

todas as questões dos direitos humanos). Assim é que a filosofia política foi 

sempre tratada dentro do grande capítulo da ética que, com a física (e a 

metafísica) e a lógica, compunham o quadro geral da filosofia na 

Antiguidade. 

 

O conceito de ética é também algo estreitamento vinculado ao sentimento 

dos povos, ao seu modo de viver e aos seus costumes, como indica a raiz 

grega da palavra (ethos), e tem naturalmente evoluído no seu conteúdo, 

como evoluem esses costumes ao longo do tempo e da história. As éticas de 

hoje são em vários aspectos profundamente diferentes das antigas, e a forma 

de encarar a escravidão é provavelmente o exemplo mais conspícuo dessas 

diferenças que abrangem muitos outros aspectos relevantes. Os antigos não 

conheciam, por exemplo, nenhuma ética da humanidade e um dos seus 

princípios de virtude era o de fazer o mal aos povos inimigos. 

 

Quanto à política, a sua ideia se desdobra em dois conceitos diferentes que 

convivem quotidianamente na opinião dos cidadãos e na motivação da 
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ação dos políticos: um é o de que a política, a mais nobre das ocupações 

humanas, é o empenho na realização do bem comum, do bem da 

coletividade ao qual se aplica como a um propósito final; é a concepção de 

Platão e de Aristóteles, dos filósofos pregos que a explicitaram na sua 

polêmica de afirmação da filosofia (que se confundia para eles com a 

política), contra o pragmatismo dos sofistas e dos retóricos que ensinavam a 

linguagem eficaz para o manejo das assembleias e das funções políticas. O 

outro é o de que a política é a arte e a sabedoria de conquistar e de manter 

estável o poder; o fazer o bem; nesta visão, não é propriamente um fim, mas 

um meio de ganhar o apoio dos cidadãos para a conservação e a 

estabilização do poder, empregado em paralelo com outros meios também 

válidos, como o marketing, o controle da mídia, o clientelismo, o populismo e 

até mesmo a mentira, a violência e a corrupção. Este é o conceito derivado 

das interpretações mais correntes dos conselhos de Maquiavel e é o que 

melhor se enquadra nas concepções da ciência política moderna, entendida 

a ciência como conhecimento neutro, isto é, destacado de qualquer 

consideração de natureza ética. 

 

O grande problema político na atualidade, ainda que não seja tema recente, 

centra-se no fato de que na busca das finalidades a serem alcançadas pela 

atividade política, muitas vezes os meios empregados revelam-se dissociados 

do agir ético.  

Tem sido um desafio permanente para a Filosofia estabelecer a possibilidade 

de convivência entre a Política e a Ética. Comprometida, por sua própria 

natureza, muito mais com os fins a serem utilizados, a Política tem tido, ao 

longo de sua história, um forte desdém para com a ética dos meios, os quais 

são valorados em função de sua eficácia, embora não raro se afastem dos 

princípios que se tem convencionado incluir no domínio da moral (Melo, 2005).  

Por força de sua própria natureza, é evidente que a atividade política deva 

preocupar-se nomeadamente em relação à consecução dos fins almejados. 

O que se tem percebido na práxis é, no entanto, uma demasiada 

concentração nos resultados a serem alcançados, olvidando-se dos meios 

empregados. 
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Ao político do Direito, cuja tarefa vincula-se à proposição do direito que deve 

ser e como deva ser, incumbe a crítica desse viés de atuação política 

desvinculada do agir moral, concomitantemente à proposição de um novo 

paradigma, qual seja, o da necessária correlação entre Política e Ética.  

Os meios empregados pela Política para a concreção de suas finalidades 

devem ser dotados de eficiência e eficácia de tal sorte a permitir que os 

objetivos pretendidos sejam alcançados. Essa busca, porém, deve ser 

constituída por um agir calcado nos valores morais. Portanto, estes meios 

empregados na atividade política devem ser frutos de um compromisso 

intransigente e inalienável com a Ética. Destarte, Ética, Política e Direito 

devem constituir uma relação indissociável, de necessária correlação e 

interação. 

 Tratando-se de Ética e Direito, palavras que polarizam enorme carga 

emocional por parte do estudioso, essas dificuldades se mostram bem 

evidentes. A emotividade que lançamos sobre essas categorias, que já se 

incorporaram ao nosso patrimônio espiritual, forma uma capa que dificulta o 

acesso ao mínimo de racionalidade e de objetividade que nos permita fugir 

de proposições meramente emotivas, para adentrarmos 

epistemologicamente na análise dos conteúdos. 

 Fazemos esta observação introdutória para exteriorizar nossa preocupação 

com as imperfeições que devam brotar das tentativas realizadas, com o 

propósito de demonstrar a possibilidade de tratamento objetivo na 

delimitação de territórios comuns da Ética e do Direito. 

 

No universo das interações sociais, o Direito é uma ordenação de relações 

interpessoais e, em razão disso, mister se faz compromisso de suas normas com 

princípios éticos. Funciona, pois o Direito como regulação de conflitos de 

interesses e de vontades, permitindo com isso a convivência entre pessoas e 

mesmo a sobrevivência do grupo.  

 

Não será, por certo, tão só na lógica do positivismo jurídico, nem apenas no 

uso da força coatora do Estado que se buscará a harmonia nos conflitos 

sociais. ― O império do Direito – avisa Dworkin – ―é definido pela atitude, não 

pelo território, o poder ou o processo.‖ E essa atitude, segundo este pensador, 
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será essencialmente construtiva: ―(…) sua finalidade, no espírito interpretativo, 

é colocar o princípio acima da prática para mostrar o melhor caminho para 

um futuro melhor (…)‖. Preciso será que um conteúdo humanista esteja 

pulsando no interior das normas jurídicas, que as fundamente e lhes garanta 

consequências positivas na sua aplicação e com isso a aceitabilidade e a 

obediência espontânea para que tenham eficácia social.  

Os rumos atuais do Direito, em nossa civilização ocidental, parecem indicar 

não só uma superação do positivismo jurídico, que pretende emprestar à 

norma uma validade somente pelo fato de sua obediência a questões 

técnicoformais, mas também do jusnaturalismo, cujos fundamentos 

metafísicos têm servido de entrave ao entendimento do fenômeno jurídico 

como um dado cultural, ou seja, como um dado da experiência. 

 

Nas possibilidades de uma Política Jurídica impulsionada pela utopia 

humanista da esperança e assim preocupada com critérios objetivos de 

justiça e de utilidade social, poder-se-ão encontrar algumas indicações para 

a solução dos dilemas da experiência jurídica, que põem em correlação a 

ética, a política e o direito, pois, como pensa Miguel Reale.  

É na Política do Direito que se analisam as conveniências axiológicas, em 

função das quais o poder é levado a optar, por exemplo, por um determinado 

projeto, eliminando da esfera da normatividade jurídica todas as outras 

soluções propostas. 

 

 

Módulo 4: Ética da vida pública 

 

Iniciamos nossos estudos sobre ética da vida pública com o exemplo de um 

recorte de jornal Correio do Estado (Wilson foi referência ética e moral na vida 

pública): Presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o 

deputado estadual Junior Mochi (MDB) tem sua trajetória política ligada à 

história do exgovernador Wilson Barbosa Martins, falecido nesta terça-feira, 
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aos 100 anos, em Campo Grande. Para o parlamentar, Wilson foi exemplo de 

liderança. "Tenho ele como referência ética e moral", disse deputado Junior 

Mochi. 

 

Desde o surgimento do homem ele vem sofrendo influência seja do ambiente 

em que vive e também o influência através dos seus comportamentos e 

atitudes que a cada momento e modificado; o mesmo convive e organiza-

se em sociedade, com essa conduta acaba formando conjunto de práticas 

ou regras que o ajudam na relação com o meio e com o seu semelhante. 

O que é ser referência ética e moral? 

 

Segundo o dicionário Aurélio (1999), a ética é o ―estudo dos juízos de 

apreciação referentes à conduta humana suscetível de qualificação do 

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

sociedade, seja de modo absoluto‖. A ética vem da conduta, do próprio ser 

humano, do que se aprende em casa; ou seja, ser ético seria fazer o certo 

mesmo que não haja ninguém para vangloriar-se e por motivo plausível e 

justo. 

―A moral é um conjunto de normas, aceitas livre e conscientemente, que 

regulam o comportamento individual e social dos homens‖. (VAZQUEZ, 2003, 

P. 63). 

Varias são as profissões que possuem código de ética profissional com o 

objetivo de formar uma consciência profissional sobre padrões de conduta. 

Um delas e a advocacia que exige conduta compatível com os preceitos do 

estatuto da OAB, além dos princípios da moral, social e profissional. Para que 

um profissional desenvolva com eficiência seu trabalho se faz necessário que 

o mesmo faça uso de algumas virtudes básicas como: zelo, honestidade, 

virtude do Sigilo e da competência, prudência, coragem, perseverança, 

compreensão, humildade, imparcialidade e otimismo. 

O sigilo eticamente assume o papel de algo que é confiado e cuja presença 

de silêncio é obrigatória. Revelar o que se sabe a respeito de alguém que 

pediu reserva e quebra de sigilo. A prudência faz com que o profissional avalie 

as situações complexas e difíceis com mais facilidade e de forma mais 
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profunda e minuciosa, contribuindo assim para maior segurança, sobretudo 

das decisões a serem adotadas; pois evita julgamentos apressados e conflitos 

ou discussões desnecessárias. 

A compreensão é uma qualidade que quando bem aceita facilita a 

aproximação e o diálogo, porém, não confundir compreensão com fraqueza, 

para que o profissional não se deixe levar por opiniões ou atitudes, nem 

sempre, válidas para eficiência do seu trabalho. A compreensão precisa ser 

condicionada, muitas vezes, pela prudência.  

A imparcialidade é uma qualidade que assume as qualidades do dever, pois 

se propõe a se contrapor aos preconceitos, ―a defender os verdadeiros 

valores sociais e éticos, assumindo principalmente uma posição justa nas 

situações que terá que enfrentar. Para ser justo é preciso ser imparcial, logo a 

justiça depende muito da imparcialidade‖.  

A referência pessoal nada mais é do que uma breve avaliação do seu perfil 

como indivíduo. Pode ser fornecida por alguém que o conhece fora do 

trabalho, como um amigo, um professor ou familiar, por exemplo. Em vez de 

cobrir suas habilidades e competências no local de trabalho, a referência 

pessoal cobrirá a sua personalidade e caráter, além de comportamento e 

ética.  

Quando afirmamos, a exemplo, que Wilson foi referência ética e moral na 

vida pública, queremos dizer que o cidadão Wilson seguiu as regras da 

conduta moral e ética quando inserido na vida pública.  

Pegamos este exemplo para facilitar a interpretação sobre a ética da vida 

pública. Agora cabe ao aluno a reflexão sobre o assunto em sua atuação 

ética na vida pública. 
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Módulo 5: Responsabilidade pública 

 

Esse é um conjunto de ―regras‖ universais, que devem ser aplicadas na 

sociedade como um todo — como cidadãos, pessoas, profissionais, líderes ou 

donos de empresa.  

As instituições devem se portar de maneira ética e, por meio de práticas e 

ações, buscar ser um exemplo não apenas de sucesso, mas pelas formas com 

que isso realmente foi alcançado. Muitas empresas, por exemplo, assumem o 

compromisso público de ser sustentável e ter uma conduta correta. 

 As empresas não devem adotar um comportamento ético apenas para 

conquistar clientes e uma boa imagem, mas porque realmente têm 

compromisso com a natureza e com a sociedade.  

Reflexão: Você possui uma conduta ética na administração pública  

Entendo que a moral é, basicamente, uma ordenação, uma hierarquia de 

valores. A moral, sendo ordenação de valores, orienta os posicionamentos 

que assumimos em função das decisões que tomamos a cada instante de 

nossa vida. Esses posicionamentos têm um papel fundamental na vida da 

sociedade como um todo.  

A ética, por sua vez, é ação. É a maneira de pôr em prática os valores morais. 

É um sistema de balizamento ou de codificação para ser usado na tomada 

de decisões. É a forma de traduzir a moral em atos.  

Os atos humanos são, na sua quase totalidade, atos relacionais. Ou seja, são 

atos que se realizam no relacionamento com o outro ou com os outros. É neste 

relacionamento que os valores tomam corpo, quando tratamos com uma ou 

mais pessoas, com a comunidade, com a sociedade (que seja na família, na 

escola, na empresa, na sociedade…). Do ponto de vista da ética, destacaria 

duas atitudes que se destacam como possíveis neste relacionamento: 

* A ética do interesse próprio  

*A ética orientada para o outro 
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 A distinção entre essas duas éticas parece bastante sutil e, talvez, para alguns, 

pouco clara.  

Tanto na visão de Drucker como na de João Paulo II, estes conceitos implicam 

numa série de compromissos que a empresa assume, tanto com a sociedade 

em que se insere quanto com as pessoas que a integram: a comunidade, os 

clientes e os fornecedores, os aportadores de recursos públicos ou privados, 

o governo; as condições de trabalho, a capacitação dos seres humanos a 

ela ligados, a utilização de métodos participativos, etc. Mas é preciso tomar 

cuidado para não cair no extremo oposto da tese do ―lucro como única 

finalidade. 

 Na verdade, a ética, que entendemos como a maneira de pôr em prática 

nossa hierarquia de valores morais, e o exercício da responsabilidade social 

da empresa andam de mãos dadas. E esta é uma visão bastante complexa 

diante das pressões do mercado e de outras de todo tipo às quais os 

administradores são submetidos diariamente nas suas tarefa.  

Itens de influência sobre as decisões do dia a dia do administrador: ganância, 

relatórios distorcidos, inadimplência/fraude, deslealdade, má qualidade, 

favoritismo, conflito de interesses, falsidade ideológica, etc. 

 No âmbito das atuais tendências de relacionamento, verifica-se a 

aproximação dos interesses das organizações e os da sociedade resultar em 

esforços múltiplos para o cumprimento de objetivos compartilhados.  

Responsabilidade Social diz respeito ao cumprimento dos deveres e 

obrigações dos indivíduos e empresas para com a sociedade em geral.  

Existem várias outras definições para o termo responsabilidade. Podemos citar, 

entre elas, as seguintes: Alguns sociólogos entendem como sendo 

responsabilidade social a forma de retribuir a alguém, por algo alcançado ou 

permitido, modificando hábitos e costumes ou perfil do sujeito ou local que 

recebe o impacto. 

 Exemplo: A implantação de uma fábrica em uma determinada localidade, 

cujo espaço era utilizado pelos moradores como pasto para seus animais, 

ocasionando perda desse acesso, exigindo a criação de novas forma de 

alcançar o que estava posto e estabelecendo um novo cenário para o local. 
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 Como compensar aos nativos e a natureza por essa "invasão"? Aplica-se no 

caso atos contínuos que possam de uma forma adequada compatibilizar a 

perda dos antigos moradores com meios compensatórios de forma a evitar o 

máximo mudanças bruscas. 

 De acordo com Melo Neto e Froes (2001), a melhor maneira de analisar o 

conceito de responsabilidade social empresarial é identificando as diversas 

visões existentes, apresentadas a seguir:  

A responsabilidade social como atitude e comportamento empresarial ético 

e responsável: É dever e compromisso da organização assumir uma postura 

transparente, responsável e ética em suas relações com os seus diversos 

públicos (governo, clientes, fornecedores, comunidade, etc.) A 

responsabilidade social como um conjunto de valores: Não incorpora apenas 

conceitos éticos, mas uma série de outros conceitos que lhe proporciona 

sustentabilidade, como por exemplo, autoestima dos funcionários, 

desenvolvimento social e outros. A responsabilidade social como postura 

estratégica empresarial: A busca da responsabilidade social é vista como 

uma ação social estratégica que gera retorno positivo aos negócios, ou seja, 

os resultados são medidos através do faturamento, vendas e market share.  

A responsabilidade social como estratégia de relacionamento: Voltado na 

melhoria de qualidade do relacionamento com seus diversos públicos-alvo, a 

responsabilidade social é usada como estratégia de marketing de 

relacionamento, especialmente com clientes, fornecedores e distribuidores.  

 A responsabilidade social como estratégia de marketing institucional: O foco 

está na melhoria da imagem institucional da empresa. São os ganhos 

institucionais da condição de empresa-cidadã que justificam os investimentos 

em ações sociais encetadas pela empresa.  

A responsabilidade social como estratégia de valorização das ações da 

empresa (agregação de valor): Para Georgete Pereira, ―a reputação de 

uma empresa e o valor de suas ações no mercado andam juntos‖ (CECATO, 

2000 apud MELO NETO E FROES, 2001, p.40). Uma pesquisa feita por esta 

organização identificou que 70% do valor de mercado de uma empresa 

dependem de seus resultados financeiros. Os outros 30% dependem da sua 

reputação no mercado.  

A responsabilidade social como estratégia de recursos humanos: As ações 

são focadas nos colaboradores e nos seus dependentes, com o objetivo de 
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satisfazê-los e consequentemente reter seus principais talentos e aumentar a 

produtividade.  

A responsabilidade social como estratégia de valorização de 

produtos/serviços: O objetivo não é apenas comprovar a qualidade dos 

produtos/serviços da empresa, mas também proporciona-lhes o status de 

―socialmente corretos‖.  

A responsabilidade social como estratégia de inserção na comunidade: A 

empresa busca aprimorar suas relações com a comunidade e a sociedade e 

também a definição de novas formas de continuar nela inserida.  

A responsabilidade social como estratégia social de desenvolvimento na 

comunidade: A responsabilidade social é vista como uma estratégia para o 

desenvolvimento social da comunidade. Dessa forma, a organização passa 

a assumir papel de agente do desenvolvimento local, junto com outras 

entidades comunitárias e o próprio governo.  

A responsabilidade social como promotora da cidadania individual e 

coletiva: A empresa, mediante suas ações, ajuda seus colaboradores a se a 

tornarem verdadeiros cidadãos e contribui para a promoção da cidadania 

na sociedade e na comunidade. A responsabilidade social como exercício 

de consciência ecológica:  

A responsabilidade social é vista como responsabilidade ambiental. A 

empresa investe em programas de educação e preservação do meio 

ambiente, e consequentemente, torna-se uma difusora de valores e práticas 

ambientalistas.  

A responsabilidade social como exercício de capacitação profissional: Neste 

caso, o exercício de responsabilidade social se dá com a capacitação 

profissional dos membros da comunidade e empregados da empresa. 

A responsabilidade social como estratégia de integração social: Esse 

conceito parte do pressuposto de que o maior desafio histórico da nossa 

sociedade atual é o de criar condições para que se atinja a efetiva inclusão 

social no país.  

Responsabilidade Social tem um conceito amplo, com muitos significados e 

sinônimos, cidadania corporativa, desenvolvimento sustentável, crescimento 

sustentável, sustentabilidade, capitalismo sustentável, filantropia empresarial, 
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marketing social e ativismo social empresarial. Todos estes desfechos 

referemse em geral ao conjunto de ações estabelecidas por empresas em 

relação a sociedade que transitam a esfera direta da sua atividade 

econômica ( Joana Garcia,2004).  

A responsabilidade social de uma empresa melhora a sua comunicação com 

a sociedade por uma simples razão: a partir do momento em que a empresa 

está convencida do seu papel social e se orienta para a melhoria contínua 

dessa sociedade, este esforço resulta apenas num constante fortalecimento, 

que aumenta e reforça o seu conceito junto dessa mesma sociedade.  

Percebe-se então que inúmeras são as interpretações e definições de 

Responsabilidade Social Empresarial, e que cada empresa acaba atuando 

de uma forma perante si e a sociedade. Em geral, não há um significado 

preciso de responsabilidade social, surgindo assim, conhecimentos teóricos 

com diferentes conceituações – responsabilidade social como obrigação 

social (Friedman, 1970); responsabilidade social como aprovação social 

(Davis e Blomstrom, 1975) e responsabilidade social como abordagem 

sistêmica dos stakeholders (Zadek, 1998).  

Segundo alguns estudiosos a ética é um fator importante na garantia da 

competitividade das empresas. A Responsabilidade Social é a ética que vêm 

movimentando um grande número de organizações, caso que deve servir de 

reflexão, pois, mostra ser o caminho a percorrer para a sustentabilidade, para 

o êxito empresarial e a edificação de uma sociedade mais desenvolvida e 

justa. 
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