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o Juiz – Um Olhar Externo”, e à Escola Paulista de M agistratura, na pessoa do seu 

diretor Desembargador Armando Sérgio Prado de T oledo. 

Cumprimento os juízes idealizadores deste evento pela coragem cívica de 

buscar um olhar externo para sua profissão, porque, frequentemente, nossa 

Sombra dificilmente pode ser vista por quem está do nosso lado. As 

considerações que aqui exporei são feitas por um leigo em D ireito e podem ser 

beneficiadas pelas correções e aperfeiçoamentos dos profissionais especializados. 

 
A Ética, a M oral e os Arquétipos 

 
N esta palestra, por meio da diferenciação conceitual entre a M oral e a 

Ética, buscarei as luzes do D ireito e da Psicologia, para ajudar a Filosofia na 

tarefa de resgatar a linha divisória entre o Bem e o M al, tão ofuscada na 

modernidade. 

N em a Moral nem a Ética foram inventadas pela história. Elas são 

arquetípicas e correspondem a duas necessidades intrínsecas da natureza humana. 

A Moral tem a finalidade de regulamentar o comportamento social. A Ética 

sempre existiu para relacionar o indivíduo e a sociedade com o potencial pleno do 

seu desenvolvimento dentro da relação entre o Bem e o M al. M ilênios antes da 
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elaboração das leis, a função ética já estabelecia a diferença entre o Bem e o M al 

por meio das religiões, o que, em muitas culturas, continua sendo feito até hoje. 

Desta maneira, ao registrar a consciência coletiva característica das muitas 

religiões e relacioná-las com várias escolas e tradições do D ireito na perspectiva 

arquetípica, temos um denominador comum para compreender e diferenciar a 

Moral e a Ética pela Psicologia.  

A modernidade trouxe a globalização da cultura de consumo e uma grande 

liberalização dos costumes. O lema “cada um por si, com ou sem Deus” instalou-

se em muitas sociedades, junto com a decadência dos valores humanistas. A 

miséria, a demagogia, o luxo e a corrupção caminham junto com a violência e o 

crime, de forma crescente. O terrorismo, em nome de Deus, assinala uma crise 

de valores que hoje ameaça até mesmo a sobrevivência da nossa espécie. N esse 

crepúsculo humanista, como sempre, a Filosofia é necessária para esclarecer o 

horizonte tomado pelo obscurantismo.  

O I luminismo e sua resultante política na Revolução Francesa separaram a 

religião da ciência. Eles dissociaram o subjetivo do objetivo e criaram o 

materialismo do século dezenove. Junto com o subjetivo, foram eliminados, 

também, do método científico, o sentimento, a intuição, a fé, a motivação e a 

vivência emocional racional e irracional da T otalidade. O subjetivo e o objetivo 

são irmãos gêmeos e, por isso, sua dissociação jogou fora um dos gêmeos, junto 

com a água suja do banho que levou embora a tirania da Inquisição.  

Dentro da dissociação materialista, a Ética, que envolve a relação racional e 

emocional com a T otalidade, foi reduzida à Moral, formulada pelas leis para 

regulamentar a ordem social. N o D ireito, a transgressão moral foi definida pelo 

conceito de crime. 

As leis têm variado junto com as mudanças históricas nas sociedades que 

separam o Estado da Religião. Julgo a separação entre o Estado e a Religião uma 

das grandes conquistas do humanismo, mas considero a dissociação entre a 
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religiosidade e a dimensão científica a grande ferida do Self Cultural da 

modernidade. 

N esta palestra, não me refiro às várias religiões, cada uma com sua Ética 

particular. Quero considerar, unicamente, a religiosidade, que se caracteriza 

psicologicamente pela atitude transcendente diante do imediato para considerar o 

T odo. Esta atitude operacionaliza a interação da Consciência com o Arquétipo 

Central, que é o maestro da orquestra arquetípica, que estrutura a identidade do 

Ego e do Outro na Consciência. 

A religiosidade é aqui percebida como a função psicológica que separa o 

Bem do Mal, dentro da relação do ser humano com o seu desenvolvimento 

individual e coletivo, em direção à realização do seu potencial pleno. Por isso, ao 

relacionar as coisas com o T odo a Ética é diferente da M oral regulada pelo 

D ireito, que codifica e separa racionalmente o lícito do ilícito no 

comportamentio social.  

A psicologia simbólica arquetípica percebe a imagem de D eus nas religiões 

como uma projeção do Arquétipo Central. Desta maneira, a ciência pode voltar a 

associar o subjetivo ao objetivo dentro da dimensão simbólica e resgatar a 

interação dialética da religiosidade com a noção objetiva de verdade dentro do 

paradigma científico. Assim sendo, em função da ciência psicológica e da 

dimensão arquetípica, podemos repensar a M oral no D ireito e a Ética na Religião 

e na Filosofia e reuni-las na Psicologia, dentro do paradigma da ciência simbólica 

(Byington, 2008). 

 
 

O Referencial Psicológico 
 

A Psicologia Simbólica Junguiana concebe todas as representações 

psíquicas como símbolos estruturantes e todas as funções como funções 

estruturantes da Consciência coordenadas por arquétipos. N esta palestra, quero 

separar a M oral da Ética, conceituando a função estruturante das leis e sua 
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aplicação no D ireito como a M oral, e a função estruturante da separação entre o 

Bem e o Mal, decorrente da relação psicológica com o T odo, como a Ética. 

Quero também relacionar a frequente confusão entre a Moral e a Ética dentro da 

normopatia e da racionalização demagógica defensiva. 

Esta conceituação torna-se útil e necessária para permitir a identificação de 

situações em que a própria M oral, apesar de respaldada juridicamente, se 

torna antiét ica. Quando a Moral jurídica e a Ética são consideradas sinônimos, 

abre-se a porta da Filosofia, da Psicologia e do próprio D ireito para encobrir 

situações legais flagrantemente antiéticas. 

Um exemplo recente entre nós, no qual a Moral feriu frontalmente a Ética, 

foi o caso do deputado federal condenado em última instância pelo Supremo 

T ribunal Federal, que teve permissão do Congresso para sair da prisão e votar. A 

permissão legal, dada pelo Regimento Interno do Congresso, acolheu o voto do 

deputado condenado, mas estarreceu e colidiu frontalmente com a Ética do país. 

 
Um pouco mais de Psicologia 

 
Os símbolos e funções estruturantes formam a Consciência durante o 

processo de elaboração simbólica, coordenado por arquétipos. Eles extraem seus 

significados dentro do contexto histórico em que ocorrem para formar a 

identidade do Ego e do Outro na Consciência. Quando este processo de 

elaboração simbólica sofre uma disfunção, ocorre a fixação (Freud), que deforma 

os símbolos e as funções estruturantes, transformando-os em defesas (Freud) 

que, por sua vez, formam a Sombra individual e coletiva (Jung)  (Byington, 

2008). 

As fixações e as defesas, que formam a Sombra da personalidade e da 

cultura, são a origem da maior parte dos sintomas, na Psiquiatria; do crime, no 

D ireito; do pecado, na T eologia; da destruição do ecossistema, na Ecologia; da 

exploração dos trabalhadores pelas classes dominantes e de uma nação por outra, 
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na Economia; e da maioria das demais disfunções do processo existencial 

(Byington, 2008). 

As fixações e defesas que formam a Sombra no Self Individual e no Cultural 

são frequentemente encobertas por outras duas defesas, que escondem suas 

deformidades e aparentam normalidade. A principal defesa que exerce essa 

camuflagem é a normopatia, que atua a patologia, isto é, a Sombra, 

disfarçadamente dentro da normalidade, ou seja, de acordo com a Persona ou 

com o Superego. O papel defensivo da normopatia é reforçado por outra defesa, 

a racionalização demagógica defensiva, cuja tarefa é maquiar a Sombra para 

fazê-la parecer politicamente correta dentro da consciência individual e coletiva. 

Estas duas defesas frequentemente estão embutidas na M oral vigente subjacente 

às leis e às vivências antiéticas, que são apresentadas como se éticas fossem. 

T rabalho há décadas como médico psiquiatra e analista. N este longo 

período, acompanhei muitos profissionais do D ireito e participei da elaboração 

de suas angústias profissionais e existenciais. Dentro desse sofrimento, emergiu 

uma polaridade que se fez cada vez mais clara. De um lado, a jurisprudência 

estudada e aplicada na legislação do certo e do errado, do lícito e do ilícito no dia 

a dia da sociedade, que aqui denomino Moral, e do outro, a percepção subjetiva e 

objetiva da diferenciação entre a função estruturante do Bem e do M al, 

relacionada com a totalidade da Psique individual e grupal, que aqui chamo Ética. 

A percepção desta diferença ocorre, sobretudo, nas personalidades mais sensíveis 

e íntegras, que questionam e sofrem ao se dar conta da discrepância e muitas 

vezes até mesmo da incompatibilidade entre esses dois conceitos. Por um lado, 

esses pacientes são competentes e corretos como advogados, delegados, 

promotores e juízes, mas, por outro, têm certeza de estar agindo, 

frequentemente, de maneira antiética. Em termos jurídicos, estão agindo dentro 

da lei, mas não se sentem fiéis ao espírito da lei. N esse contexto, considero a lei 

como a M oral e o espírito da lei, como a Ética. 
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Entre esses pacientes, tive um caso realmente ilustrativo. Ele sofria de 

psicopatia (patologia de caráter) e me declarou tacitamente que sua vocação para 

o D ireito sempre fora motivada por sua vontade de enriquecer. Por isso, 

estudava as leis, com muito esmero, para aprender a burlá-las (sic). 

Posteriormente, o conhecimento de outros advogados me mostrou que o caso 

desse paciente infelizmente não é raro, pois a principal finalidade de muitos 

profissionais que defendem criminosos ricos e auferem polpudos honorários é 

exclusivamente a remuneração, e não a busca da justiça. Pelo contrário, são 

muitos os que defendem seus clientes tendo em vista exclusivamente seus 

honorários, buscando provar que os clientes são inocentes, mesmo quando sabem 

que são culpados. N esses casos, esses profissionais do D ireito frequentemente 

usam sua inteligência e o seu conhecimento para descobrir falhas formais que, ou 

invalidem os processos, ou os prorroguem indefinidamente. T rabalham dentro da 

moralidade das leis, para encobrir o delito, ferindo frontalmente a Ética. 

O sofrimento destes pacientes mostrou claramente para mim e para eles 

que a codificação e a aplicação da Moral com as quais exercem o D ireito não 

coincidem, necessariamente, com a sua vivência da Ética. Isto os faz sofrer e 

muitas vezes os leva a questionar sua vocação e até mesmo a deixar o D ireito para 

manter sua integridade Ética. Muitos deles percebem as fixações, a normopatia e 

a racionalização demagógica defensiva fundamentando aspectos antiéticos da 

jurisprudência, com os quais não concordam. 

Ao mesmo tempo, meus estudos de problemas mundiais e nacionais me 

mostram que essa dualidade entre a M oral (o D ireito) e a Ética (a separação entre 

o Bem e o M al) não é reconhecida facilmente por pessoas de cultura e é até 

mesmo frequentemente ignorada por profissionais do D ireito. Isso faz com que 

muitos de meus pacientes com esse problema ético não consigam partilhar sua 

angústia entre seus pares e suas instituições profissionais como, por exemplo, a 

própria OAB. Assim, pelo fato de a M oral ser confundida com a Ética, muitas 
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posições morais no D ireito, claramente antiéticas, não podem ser denunciadas, 

corrigidas nem sequer discutidas institucionalmente, como é o caso do sistema 

prisional. Muitas vezes, trata-se de casos óbvios de normopatia e racionalização 

demagógica, nos quais as instituições jurídicas evitam aprofundar a avaliação de 

normas legais, mas aparentemente antiéticas, ao se autodenominarem 

institucionalmente porta-vozes da Ética. 

Para aperfeiçoarmos nosso conhecimento psicológico e jurídico sobre a 

Moral e a Ética, é necessário reconhecer a diferença entre elas para podermos 

identificar e corrigir os numerosos casos de imoralidade, que se disfarçam com a 

normopatia e a racionalização demagógica para se apresentar como éticos. Esses 

casos se tornaram tão frequentes entre nós que muitos brasileiros sentem as 

instituições jurídicas eticamente corrompidas. A situação do D ireito praticado 

entre nós chegou ao extremo descrédito, grotesco e absurdo, no espinhoso caso 

de um membro do legislativo federal, que, apesar de muitas vezes condenado, 

graças a repetidos recursos protelatórios protocolados por advogados famosos e 

muitíssimo bem pagos, sua condenação nunca transita em julgado. Apesar de já 

condenado internacionalmente e sujeito à prisão pela Interpol, caso saia do Brasil, 

esse político ainda afirma, despudoradamente, que se canditará novamente em 

2014. E o pior é que tem grandes chances de voltar a ser reeleito e empossado, 

por conseguir, “legalmente”, manter sua ficha limpa. É digno de nota que essa 

proteção jurídica criminosa é levada a cabo por advogados muito conceituados, 

sem que a reputação deles seja abalada. Pelo contrário: estas artimanhas jurídicas 

os tornam cada vez mais famosos, o que propicia serem eles regiamente pagos e 

procurados abertamente por outros delinquentes, que buscam se beneficiar das 

leis e de suas brechas e se esquivar do espírito da lei. Essa proteção legal de 

conhecidos delinquentes é clamorosamente antiética e tem contribuído 

grandemente para desqualificar nosso sistema jurídico. 
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A situação agrava-se quando nos damos conta que ela é um privilégio dos 

ricos que podem pagar bons advogados. Apesar de legalmente correta, ela é, sem 

dúvida, uma aberração ética. É deprimente que no Brasil, apesar de sua 

democracia, o D ireito ainda siga um sistema de classes no qual os ricos e os 

letrados podem lançar mão de embargos de toda sorte e, quando finalmente 

condenados, dispõem de cela especial ou de prisão domiciliar, enquanto que aos 

pobres coitados resta pura e simplesmente a lei, sem qualquer embargo, às vezes 

até mesmo sem advogado, e a penitenciária degradante e amontoada. 

O sistema jurídico brasileiro, ao funcionar dentro da moral patriarcal do 

privilégio de classes sociais, apresenta-se ainda profundamente antiético, embora 

muitos profissionais do D ireito já pratiquem brilhantemente a Ética democrática 

de alteridade. 

Um advogado admitir que o seu cliente é culpado e apresentar atenuantes 

num julgamento é algo moral e eticamente louvável. N o entanto, saber da culpa 

do seu cliente e usar de subterfúgios para esconder o seu crime pode ser legal, 

mas é, sem dúvida, antiético. A questão agrava-se e depõe contra o sistema 

jurídico quando tal profissional se posiciona perante a sociedade como defensor 

da lei... e da Ética. Outro ponto importante é que esses profissionais são tão mais 

procurados quanto melhor praticam a normopatia e mais conhecem subterfúgios 

para adiar e sabotar os processos contra seus clientes. Essa prática, tão comum 

entre nós, apesar de legal, é acintosamente antiética, sobretudo quando, tanto o 

réu quanto o advogado, e frequentemente o Brasil inteiro, sabem que o réu é 

culpado. Essa situação piora ainda mais quando o advogado é pago e, regiamente 

pago, com o dinheiro auferido por crimes que constam da manchete dos jornais. 

Outro fator moral, mas claramente antiético, é referente ao tempo de 

julgamento de um delito. Eu gostaria de saber como se sente um juiz, que vê 

crescer o número de processos ao seu encargo, sem que ele tenha tempo para 

julgá-los, sabendo que pessoas estão vivendo numa penitenciária, sem 
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julgamento, há meses ou até há anos. A questão do tempo de julgamento revela 

um verdadeiro flagelo antiético no D ireito Penal Brasileiro, apesar de legal. O 

total de presos no Brasil é 513.800, dos quais, 42,97% estão legalmente presos 

sem terem sido julgados (Carta Capital, 30.10.2013). 

Continuando a questão da M oral e da Ética na personalidade de um juiz, 

podemos também perguntar como ele se sente eticamente ao seguir 

integralmente a moral das leis. Como ele se sente, por exemplo, ao condenar, por 

tráfico de maconha, um jovem de 19 anos a viver meses numa penitenciária, onde 

ele poderá ser estuprado, contaminado com AIDS e aliciado por quadrilhas de 

narcotraficantes? Como se sente esse juiz diante do estado calamitoso das nossas 

prisões, quando ele condena jovens para nelas se “recuperarem”, quando é óbvio 

que esses jovens estão sendo condenados para a miséria infernal que os torna 

prisioneiros revoltados, cuja única vocação e esperança será cursar a escola do 

crime para voltar a atacar a sociedade? Será que os juízes que assinam essas 

sentenças visitam as prisões para as quais, em nome da justiça, enviam os jovens 

para se recuperar? O que falta para nossos juízes se darem conta que é 

profundamente antiético o encarceramento, em nome da lei, em condições 

desumanas, sem educação profissionalizante e sem o devido encaminhamento 

processual para a ressocialização dos condenados? 

A Ética e a M oral são duas funções estruturantes da Consciência da maior 

importância. Apesar de elas serem consideradas iguais em muitos dicionários, 

quero frisar, nesta palestra, que elas são diferentes e muitas vezes incompatíveis, e 

também enfatizar a importantíssima tarefa cultural de diferenciá-las. Essa 

distinção é uma das maneiras de percebermos claramente quando e como o 

D ireito se torna antiético e precisa ser modificado. 

Acredito que a perspectiva arquetípica possa nos ajudar, colocando sua 

lente psicológica sobre o desenvolvimento do Self Individual e Cultural, para nos 

permitir separar ainda mais claramente a Moral da Ética. Essa ajuda pode vir a 
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esclarecer os profissionais do D ireito e também a sociedade leiga, que sente a 

falta da Ética em muitos posicionamentos dos dirigentes públicos, mas não sabe 

por que assim o sente, posto que esses posicionamentos lhe são apresentados 

como justificados pelas leis vigentes e, por conseguinte são considerados, 

erroneamente, incontestavelmente éticos. Dentro dessa postura frequentemente 

normopática, demagógica e muitas vezes claramente antiética, a sociedade civil se 

sente impotente para compreender, explicar e cobrar por que sente tanta 

decepção com o sistema jurídico. T enho certeza que casos de divergência entre a 

Ética e a M oral podem ser mais bem enumerados por profissionais do D ireito do 

que por mim. 

 
Conclusão 

 
Com a argumentação acima exposta, espero ter conseguido expressar a 

importância da separação entre Moral e Ética no D ireito, na religiosidade, na 

Psicologia e na Filosofia. 

Esta separação conceitual me parece ser útil, neste encontro, para o 

legislador poder perceber e elaborar melhor as limitações morais das leis vigentes 

e buscar aperfeiçoá-las em função da Ética e do sentido da história espiritual da 

humanidade. 

H á pouco tempo, tivemos muitas manifestações populares em nosso país. 

Dentro da pluralidade das reivindicações apresentadas, distiunguiu-se 

enfaticamente o clamor pelo resgate da M oral e da Ética na sociedade brasileira. 

O aprimoramento moral de leis contra aqueles que praticam e/ou protegem 

a corrupção e/ou dela se beneficiam é uma tarefa que necessita do empenho 

coletivo dos legisladores, da magistratura e da sociedade como um todo. 

M ais do que isso, porém, o resgate da M oral e da Ética em nosso país 

necessita da demonstração, por parte dos governantes e das lideranças culturais, 

de uma real preocupação com a economia, a saúde, a educação, a habitação e o 
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bem-estar social, evitando a normopatia e a demagogia e cultivando um projeto 

para apontar claramente um norte que atenda à esperança de justiça e da 

construção ética e moral da cidadania. 
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