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RESUMO 
 
Pesquisa sobre a deontologia jurídica voltada à conduta judicial ética teórica e aplicada 
embasada em princípios e regras jurídicas enunciados na Constituição da República 
Federativa do Brasil e na Lei Orgânica da Magistratura Nacional, contemplando também 
instrumentos propositivos abrangidos pelo sistema constitucional, os quais veiculam 
paradigmas comportamentais inseridos nos Princípios de Bangalore de Conduta Judicial, no 
Estatuto Universal do Juiz e no Código Ibero-americano de Ética Judicial, além de destacar o 
papel influenciador daqueles instrumentos no Código de Ética da Magistratura Nacional e na 
formação jurídica complementar dos magistrados a cargo das Escolas de Magistratura. O 
estudo traz os influxos teóricos da norma moral, perpassando pela norma social 
comportamental até se consolidar o padrão ideal de conduta judicial em normas jurídicas e em 
instrumentos propositivos correlatos. A deontologia jurídica direcionada à conduta judicial 
ética é confrontada com o estereótipo que a sociedade expressa em relação à pessoa do juiz, 
bem como é associada à ética profissional direcionada ao julgador, agente político a quem 
cumpre interpretar o direito com a finalidade qualificada de tomar decisões que influenciam 
diretamente na concretização do acesso a justiça, assegurado constitucionalmente a todos. 
Valores compreendidos no sistema constitucional que visam a disciplinar a conduta judicial 
são apresentados e analisados sob visão crítica, uma vez que estão encerrados em linguagem 
prescritiva que veicula aspectos comportamentais passíveis de interpretação e cuja 
observância se revela como proposição voltada ao fomento de uma melhor solução dos 
conflitos de interesse sob a responsabilidade daqueles que formam a singular corporação do 
Poder Judiciário. A contextualização da temática também enfoca a ética aplicada, partindo da 
abordagem de instrumentos normativos e propositivos de conteúdo deontológico, enfocando 
ainda o estudo de casos reais apreciados pelo Conselho Nacional de Justiça, no âmbito da sua 
atuação correcional. 
 
Palavras-chave: Ética. Deontologia jurídica. Conduta judicial. Princípios e regras 
comportamentais. Magistratura. Acesso a justiça. 



 

 

ABSTRACT 

Research on Legal Deontology dedicated to theoretical and applied ethics on judicial conduct 
grounded in legal principles and rules set out in the Constitution of the Federative Republic of 
Brazil and the Organic Law of the National Judiciary, also contemplating propositional 
instruments covered by the constitutional system, which conveys behavioural paradigms 
inserted in the Bangalore Principles of Judicial Conduct, in the Universal Statute of the Judge 
and in the Latin-American Code of Judicial Ethics, as well as highlight the influence of those 
instruments in the Brazilian Ethical Code of the Magistrates and in the official 
complementary training of judges in charge of Judiciary Schools. The study provides the 
theoretical influxes of moral norm, passing by behavioural social norm to consolidate the 
ideal standards of judicial conduct into legal standards and related instruments. The Legal 
Deontology directed to the ethical judicial conduct is confronted with the stereotype that 
society expressed in relation to the judge's person, who is the political agent that interprets the 
law for making decisions which directly influences the realization of access to justice, that is 
constitutionally guaranteed to all. Core values inserted in the constitutional system intended to 
discipline the judicial conduct are presented and analysed under a critical view, since they are 
enclosed in prescriptive language that conveys behavioural aspects open to interpretation and 
which compliance is revealed as a proposition focused on promoting a better solution of 
interest’s conflicts under the responsibility of those who constitute the distinctive corporation 
of the Judiciary. The theme’s contextualization also focuses on applied ethics, based on the 
approach of normative and propositional instruments of deontological content, still focusing 
on the study of real cases examined by the Brazilian National Council of Justice, as part of its 
correctional goals. 
 
Keywords: Ethics. Law Deontology. Judicial conduct. Behavioural principles and rules. 
Judiciary. Access to justice. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A deontologia jurídica voltada à conduta judicial, que marca o dever ser como 

profissional do direito, disciplinando padrões de conduta dos agentes que compõem a 

corporação do Poder Judiciário, anuncia o enfoque central do trabalho proposto. 

 A extensão pretendida pela pesquisa parte da exposição teórica acerca dos 

elementos conformadores das normas de conduta dirigidas aos juízes brasileiros, que revelam 

inspiração original na norma moral em essência, perpassando pela normal social 

comportamental de difundida aceitação, até se consolidar em norma jurídica de 

comportamento, com a chancela estatal. Nesse percurso, analisam-se a visão estereotipada do 

magistrado no seu contato com os jurisdicionados em confronto com o balizamento ideal 

esperado que se consubstancia na deontologia jurídica voltada aos juízes. Logo, a ética 

profissional é objeto deste estudo quando traça expectativas voltadas à conduta judicial. 

 A pesquisa realizada tem natureza qualitativa, observado o método hipotético- 

dedutivo, uma vez que se debruçou sobre fontes teóricas e estudos conceituais, voltando-se 

para o exame analítico da matéria que constitui seu objeto. Mais ainda, levou-se a efeito a 

pesquisa de processos administrativos concretos decididos publicamente por órgão 

constitucional que tem a missão de controle da atuação administrativa e financeira do Poder 

Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos magistrados. 

 Assim, a investigação levada a efeito aborda a descrição dos elementos que a 

configuram, classificando-se como de nível descritivo, sendo o propósito de seu 

desenvolvimento estabelecer relações entre a deontologia jurídica voltada aos magistrados e a 

sua vinculação à atuação profissional destes como contributo para a concretização do acesso à 

justiça. 

 O recorte do estudo circunscreve a pesquisa ao âmbito do ordenamento jurídico 

brasileiro e às normas jurídicas de conduta ético-profissional pátrias voltadas aos magistrados, 

sem desprezar instrumentos internacionais propositivos de conduta judicial, que servem de 

paradigma comportamental dirigido aos juízes. Ademais, define-se o marco jurídico trazido 

pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, nomeadamente no que diz 

respeito ao reconhecimento constitucional do acesso à justiça, traçando o texto constitucional 

o delineamento geral da conduta judicial em princípios e regras incrementados por outros 

textos normativos. 
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 Desenvolve-se o trabalho com o objetivo de identificar a relação entre a ética 

geral e a ética profissional contidas, respectivamente, na dogmática jurídica e nas normas de 

natureza constitucional e infraconstitucional relacionadas à conduta judicial, investigando o 

impacto da atuação ética do juiz na realização do acesso à justiça. 

 A conduta judicial ética é enfocada em seu aspecto axiológico, identificando-a 

como ferramenta teórica apropriada para o enfrentamento de questões judiciais simples, mas 

também daquelas que veiculam dilemas morais. Aborda-se ainda a correlação entre a 

formação complementar do juiz a cargo das Escolas de Magistratura frente às regras 

deontológicas da carreira. Sintetizam-se, no desenvolver da pesquisa, os paradigmas de 

conduta voltados ao juiz brasileiro, especificando balizas voltadas ao seu desempenho ético 

da prestação jurisdicional. 

 Situa-se, portanto, a temática no contexto do acesso à justiça, com 

indissociável pertinência constitucional, porquanto se espera que tal acesso deva se dar em 

ambiente jurisdicional ético. O proceder reto do julgador revela a preocupação daqueles que 

lidam com o direito, conquanto a serventia do ordenamento jurídico não dispensa o seu 

manejo confiado a quem possua as habilidades integrais exigidas. 

 A conduta judicial ética, que se embasa em princípios e regras jurídicas 

enunciados na Constituição da República Federativa do Brasil e na Lei Orgânica da 

Magistratura Nacional, inspira-se em outros instrumentos propositivos abrangidos pelo 

sistema constitucional, tais como nos Princípios de Bangalore de Conduta Judicial, no 

Estatuto Universal do Juiz, no Código Ibero-americano de Ética Judicial e no Código de Ética 

da Magistratura Nacional. O estudo desses instrumentos visa a proporcionar uma 

compreensão mais clara do fenômeno da busca pela solução de conflitos de interesses perante 

o Poder Judiciário, quando muito se discute acerca do ingresso em juízo e nem tanto se foca 

na resposta que tal Poder da República vem dando aos que o procuram. 

 Destarte, além da análise dos princípios e regras encerrados no ordenamento 

jurídico sob a moldura das normas jurídicas, estão contemplados neste estudo outros 

instrumentos propositivos voltados à conduta judicial que estão abrangidos pelo sistema 

constitucional, pois contra este não colidem e até o complementam e reforçam. 
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 Além de buscar revelar a ascendência dos referidos instrumentos propositivos 

sobre a interpretação das normas jurídicas de conduta judicial, analisa-se ainda a importância 

e a influência das Escolas de Magistratura na atuação do juiz. Assim, este estudo visa a tratar 

da deontologia jurídica direcionada à conduta judicial ética do agente político a quem cumpre 

interpretar o direito com a finalidade especial de tomar decisões dentro do sistema 

constitucional brasileiro. Logo, valores compreendidos neste sistema, com o escopo de 

normatizar a conduta judicial, serão apresentados e analisados sob visão crítica, uma vez que 

estão encerrados em linguagem prescritiva que veicula aspectos comportamentais passíveis de 

exegese argumentativa e cuja observância se revela como aspiração voltada à melhor solução 

dos conflitos sob a responsabilidade daqueles que exercem a judicatura. 

 Busca-se com o tratamento deste assunto tanto a sua análise teórica, com 

evidente substância apreciativa, como também a sua contextualização extraída de casos reais 

apreciados pelo Conselho Nacional de Justiça, no âmbito da atuação correcional, no seu 

intento preventivo e na sua efetiva atividade administrativa disciplinar de natureza punitiva. 

 A ideia de preparo do juiz naturalmente atrai a percepção de aspectos 

relacionados à sua capacitação técnica, mas também não pode descurar do campo da ética. A 

formação integral daquele agente político perpassa tanto pelo desenvolvimento de sua aptidão 

jurídica, quanto pelo forjamento emocional e do seu intelecto, em cujo interior residem 

valores morais. Tem-se que a proposta do presente trabalho, portanto, é o de descrever as 

relações entre as diretrizes éticas aplicáveis à atuação do magistrado brasileiro, revelando seu 

reflexo direto no desejável alcance da justiça, em última análise. 

 A abordagem trazida neste trabalho se ocupa da norma moral, da norma social 

comportamental, da norma jurídica, da ética contida em ditames deontológicos e em diretrizes 

voltadas à conduta judicial, mas também remete ao questionamento quanto à própria gênese 

do corpo jurisdicional, isto é, ao recrutamento dos novos juízes. 

 A construção histórica do conceito de cidadania e o desafiador estreitamento 

das linhas divisórias entre os estamentos sociais em busca da isonomia passam pela 

concretização do ideal de acesso à justiça. É certo que o processo judicial transporta bens da 

vida perseguidos e que devem ser adequadamente tutelados pelos responsáveis pela condução 

processual. Logo, o foco na pessoa do julgador íntegro não pode ser afastado, eis que este é 

um dos protagonistas na cena constitucional, sendo de suma importância que a sua atuação na 

prestação jurisdicional se dê sem ruídos provocados pela desconfiança das partes ou dos 

demais atores do processo. 
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 Apesar das crescentes exigências voltadas ao Poder Judiciário – o que pode 

sugerir a noção de incremento na sua confiabilidade – dificuldades têm-se relevado para 

satisfazer integralmente os jurisdicionados, dada a complexidade de problemas que são 

apresentados ao juiz à solução, com ênfase à provocação de sua atuação política nos últimos 

tempos. Com isso, a contribuição de natureza acadêmica e científica que a pesquisa pretende 

oferecer diz respeito ao posicionamento analítico de paradigmas teóricos e práticos 

pertinentes à conduta judicial ética. 

 Nos capítulos seguintes, busca-se traçar uma abordagem sistemática do 

assunto, partindo do cenário teórico mais abrangente para se chegar aos casos concretos 

examinados. Inicialmente, a deontologia jurídica será tratada como instrumento modelador da 

conduta judicial. Adiante, a conduta judicial sob o enfoque ético será enfrentada enquanto 

norma jurídica, até se chegar à conduta judicial ética extraída de instrumentos propositivos 

abrangidos pelo sistema constitucional pátrio. Finalmente, pretende-se explorar por meio do 

estudo de casos reais que veiculam aspectos comportamentais dos juízes a atribuição 

correcional do órgão constitucional de controle externo do Poder Judiciário pátrio. 
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2 A DEONTOLOGIA JURÍDICA COMO INSTRUMENTO MODELADOR DA 

CONDUTA JUDICIAL 

 

2.1 A NORMA SOCIAL COMPORTAMENTAL ENTRE A NORMA MORAL E A 

NORMA JURÍDICA 

 

 A correlação entre a boa ou má qualidade da conduta judicial, tendo por base a 

harmonia ou a adequação desta na busca dos fins valorizados pela coletividade amolda o 

sentido da ética inserida nas normas de natureza deontológica dirigidas aos juízes. 

 Desse modo, os instrumentos normativos que se ocupam de aspectos 

comportamentais do juiz propiciam uma compreensão mais clara do fenômeno da busca do 

efetivo acesso à justiça a cargo do Poder Judiciário. Dentre estes instrumentos, merecem 

destaque os que se aproximam do conhecimento do juiz brasileiro: as normas jurídicas, de 

cujo conhecimento não se pode esquivar o julgador; ao lado de outras ferramentas conceituais 

de aceitação internacional: cartas de princípios e enunciados de conduta ética em geral. 

 Mais do que uma perspectiva de estereótipo, é exigível que a conduta judicial 

seja ética sob o ponto de vista de critérios externos, ainda que não se tenha a certeza de que, 

mesmo seguindo as posturas deontológicas exigidas, o juiz tenha atendido à expectativa da 

coletividade quanto ao fazer justiça. A deontologia jurídica, desse modo, apresenta-se como 

instrumento modelador da conduta judicial. 

 O direito apresenta soluções para questões diversas, mas não pode garantir que 

seus operadores estejam aptos a utilizar tais mecanismos dispostos com a habilidade que deles 

se espera, de modo que se pretende lançar luzes sobre o sujeito que protagoniza o 

enfrentamento de muitas dessas questões, proferindo julgamentos: o juiz. 

 Interessa ao enfrentamento das regras deontológicas específicas voltadas aos 

juízes brasileiros a prévia análise da norma moral, da norma social comportamental e da 

norma jurídica enfocadas na conduta daquele agente político, com seus respectivos 

desdobramentos teóricos e sanções. Depois de analisada a evolução ocorrida desde a primeira 

conformação até a última, estar-se-á diante de quadro seguro para a consolidação da ideia de 

que a conduta do julgador representa mais do que a revelação do seu agir pessoal, mas 

transcende ao próprio poder que representa. 
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 Tanto mais se reflete a autoridade moral do juiz quanto maior é o seu esforço 

para se aproximar dos valores aceitos pela sociedade democrática em que atua. Neste 

contexto, importa analisar de logo os princípios inspiradores das normas que visam a regrar o 

comportamento do integrante do Poder Judiciário, conduzindo-o de encontro aos anseios da 

comunidade a que serve. 

 Quando se ingressa no estudo do princípio de moral, é certo que não se pode 

dissociar sua demonstração dos termos vagos e dos conceitos abertos, os quais demandam 

exercício interpretativo, necessariamente. Pode até ser possível identificar uma conduta como 

sendo moral ou não por meio do estudo de exemplos, entretanto a fundamentação do princípio 

de moral é tarefa realmente tormentosa. 

 O embasamento conceitual em concepções religiosas não resolve a questão, 

sob o ponto de vista técnico-jurídico, pois a associação de moral a proposições espirituais 

refletirá certa dependência do direito a dogmas religiosos, contaminando de conceitos 

preconcebidos a pureza daquele princípio, cuja definição substancial se busca dentro do 

direito criado. 

 Adiante, será possível aquilatar o quanto esse princípio de moral está inserido 

nas normas, especialmente naquelas que buscam formatar um quadro paradigmático de 

comportamento dirigido ao julgador. Diante desse cenário, para traduzir o direito contido nas 

normas, o jurista dispõe, no dizer de PERELMAN: 
de um conjunto de leis e de regulamentos facilmente acessíveis e cuja 
validade não é contestada. Ainda assim, porque se conhecem as 
variadas interpretações de que os textos, mesmo os mais preciosos, 
são passíveis, e porque se dá valor à segurança jurídica e à paz 
judiciária, cada Estado organizado tem de designar os juízes 
competentes para julgar e para dirimir com suas decisões os conflitos 
que as diversas interpretações da lei podem suscitar. Mas, em moral, 
não existem obras que contenham o conjunto das regras válidas numa 
dada sociedade e todos parecem qualificados para emitir um juízo 
moral sobre qualquer situação humana, com uma autoridade variável 
segundo as circunstâncias. Não é nada espantoso que os juízos morais 
referentes às situações particulares nem sempre sejam seguros e 
concordantes1. 

 

 Quando se destaca uma norma para interpretação, ao verificar os signos 

linguísticos nos quais esta é apresentada, tem-se que, quanto menor for a precisão dos seus 

termos, maior será a imprevisibilidade acerca da sua exegese, pois aqueles que se debruçarem 

a traduzir seu conteúdo terão margem para adaptá-la a situações diversas. Destarte, haverá 

                                                
1 PERELMAN, Chaïm. Ética e direito. Trad. de Maria Ermantina de Almeida Prado Galvão. 2. ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2005, p. 292. 
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inequívoca variação de sentido nas situações em que é dada extensa margem de liberdade ao 

intérprete que se depara com norma imprecisa, vaga, contraditória, lacônica ou obscura. 

 Por isso é que há insistência na busca da exatidão e daí porque se percebe a 

evolução da norma moral em essência, perpassando-se pela norma social comportamental, até 

se chegar à norma jurídica. Nessa gradação, a abstração do primeiro estágio vai cedendo 

espaço para um pouco mais de precisão no último ponto de análise, ainda que não se possa 

propor uma interpretação segura e duradoura da norma jurídica contida num texto de lei, pois 

são nesta inatas a impessoalidade, a generalidade e a abstração. 

 Antes da análise pontual das normas jurídicas atinentes à conduta judicial, 

importa destacar que a atividade jurisdicional pressupõe exercício de hermenêutica 

indissociável, como já enunciado. O julgador precisa estar afeito às nuances do caso para 

poder bem exercer seu labor, eis que é imposição constitucional que todas as decisões 

judiciais sejam fundamentadas2. 

 Como consigna ATIENZA, a teoria da argumentação jurídica tem como objeto 

de reflexão as argumentações produzidas em contextos jurídicos, de modo que, no âmbito da 

aplicação das normas jurídicas à solução de casos, notadamente dos casos difíceis, advém os 

problemas de interpretação do direito que, no mais das vezes, se reduzem aos problemas dos 

fatos e, assim, os argumentos que ocorrem, suscitados pelos mesmos, recaem fora do campo 

de estudo das teorias atuais da argumentação jurídica3. Com isso, é preciso delimitar o âmbito 

do desforço do julgador, que precisa se ater aos fatos, contudo sem deixar de observar o que 

se passa no contexto social onde atua. 

 Com precisão, CAMARGO assenta que a origem do termo hermenêutica 

advém de Hermes, dando a ideia de trazer algo desconhecido e ininteligível para a linguagem 

humana, de modo que interpretação remetia a transportar aquilo que ultrapassa a compreensão 

humana em algo que essa inteligência consiga compreender4. Acrescenta a autora que: 
No entanto, o predomínio da palavra entre os gregos fez com que a 
linguagem falada e sua vertente performática ganhassem relevo e a 
hermenêutica passasse a ser vista como ars. Explicar torna-se mais 
importante do que simplesmente expressar, na medida em que as 
palavras racionalizam e clarificam algo; é quando ganha ênfase o 
aspecto discursivo da compreensão. E, quanto a traduzir, significa que 

                                                
2 Art. 93, IX. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF, 5. out. 1988 
3 ATIENZA, Manuel. As razões do direito: teorias da argumentação jurídica. Trad. de Maria Cristina 
Guimarães Cupertino. 3. ed. São Paulo: Landy, 2003, p. 18. 
4 CAMARGO, Margarida Maria Lacombe. Hermenêutica e argumentação: uma contribuição ao estudo do 
direito. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 24. 
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o hermeneuta torna compreensível o que é estrangeiro, estranho ou 
ininteligível5. 

 

 A propósito, o esforço do intérprete já se inicia na difícil proposição do 

conceito de norma, pois, consoante assevera ALEXY6, este é um dos conceitos fundamentais 

da Ciência do Direito, talvez o mais fundamental de todos, conquanto não se restringe a 

utilização de tal termo ao direito, estando ainda relacionado a outras expressões, tais como 

regra, mandamento ou preceito. 

 Percebe, pois, quão séria é a missão do exegeta, ao procurar compreender o 

sentido da norma jurídica posta, contudo singular é a tarefa do julgador, a quem se confiou, 

com exclusividade, a tarefa de decidir com base no trabalho interpretativo. Como assenta 

GRAU: 
a norma jurídica é produzida para ser aplicada a um caso concreto. 
Essa aplicação se dá mediante a formulação de uma decisão judicial, 
uma sentença, que expressa a norma de decisão. 
Aí a distinção entre as normas jurídicas e a norma de decisão. Esta é 
definida a partir daquelas. 
De outra banda, é importante também observarmos que todos os 
operadores do direito o interpretam, mas apenas uma certa categoria 
deles realiza plenamente o processo de interpretação, até o seu ponto 
culminante, que se encontra no momento da definição da norma de 
decisão. Este, que está autorizado a ir além da interpretação tão-
somente como produção das normas jurídicas, para dela extrair 
normas de decisão, é aquele que Kelsen chama de “intérprete 
autêntico”: o juiz7.  

 

 Pode-se dizer, portanto, que um dos graves problema postos para a filosofia do 

direito consiste, precisamente, em saber como é que uma previsão geral de decisão para um 

conflito futuro e individual, um símbolo linguístico como um texto legal, pode garantir a 

adequação, a justiça e a racionalidade dessa decisão8, conquanto tal decisão está a cargo do 

juiz, pressupondo-se que este deva agir com ética9. Assim, pressupõe-se que a ética seja um 

                                                
5 CAMARGO, Margarida Maria Lacombe. Hermenêutica e argumentação: uma contribuição ao estudo do 
direito. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 25. 
6 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. de Virgílio Afonso da Silva. 2. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2011, p. 51. 
7 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. 4. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2006, p. 28. 
8 ADEODATO, João Maurício. Uma teoria retórica da norma jurídica e do direito subjetivo. São Paulo: 
Noeses, 2011, p. 8. 
9 Importa antecipadamente esclarecer por ora que a utilização do vocábulo ética é distinguido do sentido do 
vocábulo moral, pois cabe a esta a definição do sentido do que é devido, tornando-se assim objeto de estudo 
daquela enquanto ciência do dever.  
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discurso sobre uma moral, como assenta ADEODATO10, para quem as regras de validade do 

sistema possibilitam que sejam feitas opções éticas inerentes ao direito, pois todo direito 

material consagra por definição um conteúdo ético. Para o autor, o direito é uma espécie do 

gênero ética e nenhum direito surge do nada, sempre representando uma tentativa de impor a 

todos um conteúdo ético que não é o de todos.  

 O princípio de moral, portanto, busca revelar no plano das ideias uma proposta 

de agir hermenêutico, visando a animar o julgador a desempenhar papel ético sob os influxos 

de diretrizes valorativas deduzidas por dele próprio, influenciadas pelo meio social ou 

extraídas da norma jurídica, não estando tal tarefa imune à resistência. 

 Antes, portanto, da consolidação da norma jurídica de comportamento, é certo 

que influxos advindos da norma moral em essência, incrementados pela norma social 

comportamental revelam nuances relevantes a serem abordadas. São estes, portanto, 

elementos iniciais modeladores da conduta judicial que virá numa quadra ulterior, já com a 

sofisticação do estágio social. 

 Muito embora não seja o caso de aprofundamento sobre a temática do 

progresso humano até se chegar à percepção atual de uma sociedade moderna livre e justa, o 

que demandaria incursão na política e na própria sociologia, importa assentar brevemente o 

pensamento kantiano como baliza no enquadramento de uma sociedade regrada pelo direito. 

Inequívoco, portanto, foi o contributo de KANT na constatação de que a moral é componente 

dissociado da norma, embora aquela possa estar contida nesta. 

 De logo, porém, importa situar a perspectiva do pensamento kantiano dentro do 

cenário de projeção racional autorreferente que o indivíduo teria das coisas e do mundo, ou 

seja, o sujeito moral estava em destaque, concentrando a razão. No dizer de GOES11, a 

sistematização do universo, sob a ótica de KANT, tinha como referência a idealização do 

próprio indivíduo, de modo que a racionalidade estava radicada na consciência do sujeito, o 

que, de certo modo, reduzia o seu conhecimento apenas aos objetos por ele percebidos.   

 O pensamento de KANT, vale dizer, revela a peculiar ideia de conciliação 

entre os interesses particulares dos indivíduos e a noção de uma sociedade justa. Para 

WEFFORT12, ao analisar o pensamento do filósofo alemão, no plano da teoria do direito, a 

                                                
10 ADEODATO, João Maurício. Uma teoria retórica da norma jurídica e do direito subjetivo. São Paulo: 
Noeses, 2011, pp. 68-69. 
11 GOES, Ricardo Tinoco de. Democracia deliberativa e jurisdição: a legitimidade da decisão judicial a 
partir e para além da teoria de J. Habermas. Curitiba: Juruá, 2013, pp. 63-65. 
12 WEFFORT, Francisco C. Os clássicos da política: Burke, Kant, Hegel, Tocqueville, Stuart Mill, Marx. 11. 
ed. São Paulo: Ática, 2006, p. 67. 
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sociedade justa, que seria regulada por leis emanadas da vontade geral, seria pressuposta, 

porquanto as ações individuais é que manifestam a subjetividade de cada um dos seus 

integrantes. Assenta WEFFORT, com precisão: 
Toda a filosofia kantiana do direito, da política e da história repousa 
sobre essa concepção dos homens como seres morais: eles devem 
organizar-se segundo o direito, adotar a forma republicana de governo 
e estabelecer a paz internacional, porque tais são comandos a priori da 
razão, e não porque sejam úteis. Cabe, portanto, neste ponto, uma 
breve referência à doutrina do imperativo categórico, que é a pedra 
angular de todo o edifício da filosofia moral de Kant. 
A norma moral tem a forma de um imperativo categórico. O comando 
nela contido assinala a relação entre um dever ser que a razão define 
objetivamente e os móveis humanos, os quais, por sua constituição 
subjetiva, não conduzem necessariamente à realização daquela 
finalidade moral13. 

 

 De modo diverso em relação aos imperativos hipotéticos, que traduzem alguma 

finalidade desejada, os imperativos categóricos independem de finalidade material particular, 

porquanto são necessários, na visão de KANT. Quer-se com isso assentar que, se a liberdade 

se submete a leis (não necessariamente contidas no direito positivo) e se tais leis não são 

impostas externamente, então só podem ser impostas por si mesmos aos indivíduos. Mais uma 

vez aqui se faz oportuna a explicação de WEFFORT sobre esse modelo idealizado, 

assentando que: 
A liberdade, em Kant, é a liberdade de agir segundo leis. As leis 
descrevem relações de causa e efeito. Portanto os homens são livres 
quando causados a agir. Como se resolve o aparente paradoxo? Nos 
seres racionais a causa das ações é o seu próprio arbítrio (por 
oposição ao mero desejo ou inclinação que são objetos de escolha). 
Num primeiro sentido, portanto, a liberdade é a ausência de 
determinações externas do comportamento. Esse é o conceito negativo 
de liberdade. Daí decorre uma definição “mais rica e mais fértil”. Se 
as ações são causadas, obedecem a leis (que são “as condições 
limitantes da liberdade de ação”) (cf. GMM, p. 98 e 144). A liberdade 
da vontade não é determinada por leis da natureza; mas nem por isso 
escapam ao império de um certo tipo de leis14.  

 

 Para melhor compreensão da racionalização kantiana entre o indivíduo e a 

moral, RAWLS15 esclarece que KANT faz uma distinção entre as duas formas de razão 

prática, a pura e a empírica, expressando-se a primeira no já referido imperativo categórico e 

a segunda no imperativo hipotético, haja vista que o filósofo alemão tinha em mente a 
                                                
13 WEFFORT, Francisco C. Os clássicos da política: Burke, Kant, Hegel, Tocqueville, Stuart Mill, Marx. 11. 
ed. São Paulo: Ática, 2006, pp. 51-52. 
14 WEFFORT, Francisco C. Os clássicos da política: Burke, Kant, Hegel, Tocqueville, Stuart Mill, Marx. 11. 
ed. São Paulo: Ática, 2006, pp. 53-54. 
15 RAWLS, John. História da filosofia moral. Trad. de Ana Aguiar Cotrim. São Paulo: Martins Fontes, 2005, 
pp. 190-192. 
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conduta dos agentes humanos plenamente razoáveis e racionais, que são afetados por 

inclinações naturais, contudo agem conforme sua razão pura. Adiante, RAWLS consigna que: 
Kant considera que os deveres de justiça (determinados por um 
sistema de leis justas) são aqueles que podem ser externamente 
legislados e impingidos, ou impostos a nós por outrem – por exemplo, 
sendo sancionados por recompensas e punições. (...) 
Ao contrário, os deveres éticos não nos podem ser externamente 
impostos; cumpre que os imponhamos a nós mesmos (através de uma 
legislação interna, por assim dizer). São deveres de buscar certos fins 
através de certos planos e de conferir a esses fins um certo peso em 
nossas deliberações e conduta. São, pois, deveres de agir segundo um 
certo motivo. Para Kant, agir segundo um certo motivo 
(Bewegungsgrund) significa simplesmente considerar um certo fim, 
ou estado de coisas, como aquilo em função de que determinados 
planos devem ser seguidos e, de acordo com isso, deliberar e agir16. 

  

 Com efeito, o próprio KANT, ao pontuar que a lei moral é objetiva e 

necessária, valendo para quem tem razão e vontade, sintetiza: 
A máxima do amor de si (prudência) apenas aconselha; a lei da 
moralidade ordena. Há, porém, uma grande diferença entre aquilo que 
se nos aconselha e aquilo para o qual somos obrigados. 
Aquilo que deve ser feito segundo o princípio da autonomia do 
arbítrio deve considerar-se, para o entendimento mais comum, como 
fácil e totalmente livre de hesitação; aquilo que deve fazer-se sob a 
pressuposição da heteronomia do mesmo deve considerar-se difícil e 
requer conhecimento do mundo; isto é, aquilo que é dever apresenta-
se por si mesmo a qualquer um; mas o que traz verdadeira e duradoura 
vantagem, se esta deve estender-se a toda a existência, está sempre 
envolto em obscuridade impenetrável e requer muita prudência para 
adaptar a regra prática correspondente, através de hábeis exceções e 
anda assim de um modo apenas sofrível, aos fins da vida. A lei moral, 
entretanto, ordena a cada um a mais estrita observância. Logo, para o 
ajuizamento do que segundo ela precisa ser feito não tem que haver 
tanta dificuldade, a ponto de que até o entendimento mais comum e 
menos exercitado, mesmo sem experiência do mundo, não soubesse 
lidar com ele17. 

 

 Desse modo, é indisfarçável a subordinação das normas jurídicas à 

racionalização das normas morais, motivo pelo qual não se pode avançar no debate das regras 

comportamentais extraídas do direito positivo sem que haja a visualização dessa constatação. 

Resta assim superada a ideia de que a norma pura, num viés jus-positivista, poderia abranger 

todo o direito, sem levar em conta aspectos da moralidade, que lhe são inerentes e 

indissociáveis. 

 

                                                
16 RAWLS, John. História da filosofia moral. Trad. de Ana Aguiar Cotrim. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 
215. 
17 KANT, Immanuel. Crítica da razão prática. Trad. de Valerio Rohden. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 
2008, pp. 60-61. 
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2.1.1 A norma moral 

 

 A partir da aceitação de que a moral influencia o direito, estando aquela 

inserida neste, retroage-se à discussão acerca da norma moral em essência, num primeiro 

instante. Adiante, buscar-se-á trazer alguma sinalização do caminho percorrido até que tal 

norma moral venha a proporcionar a criação da norma jurídica, especialmente aquela de 

natureza deontológica. 

 Proposta objetiva e clara apresentou BOBBIO18 ao buscar classificar as normas 

a partir da verificação dos modos pelos quais haveria a penalização pela violação ao conteúdo 

daquelas. Seriam, portanto, normas essencialmente morais aquelas cuja sanção infligida em 

caso de descumprimento ocorreria apenas em forma de sentimento de culpa, de estado de 

incômodo, de perturbação ou angústia, caracterizando assim sensação de remorso ou de 

arrependimento. 

 Tanto quanto queira evitar ser acometido por esses sentimentos desagradáveis, 

o destinatário da norma moral nessa feição pura haverá de evitar agir em descompasso com o 

enunciado. Logo, a proposta dessa norma já é, a um só tempo, preventiva e repressiva para 

que sejam evitados os comportamentos contrários à moral e os seus efeitos nocivos, em caso 

de violação. 

 É inequívoco o sentido abstrato dessa proposta. Disso se extrai que a sanção 

correspondente nada mais será do que um embate pessoal do infrator com sua consciência, 

inexistindo qualquer interferência exterior, motivo pelo qual se tem que a penalização 

relacionada à violação à norma moral é apenas interior. Não há punição estranha ao próprio 

destinatário daquela. Ao ensejo, pondera NASCIMENTO que: 
a separação entre ser e dever ser distingue o direito da moral e 
propicia uma análise positiva do direito ao verificar quais são as 
obrigações, permissões e sua validade jurídica e normativa para 
promover alterações no sistema com o intuito de alcançar os efeitos 
perseguidos. Assim, a análise normativa pode ser realizada de maneira 
objetiva, de forma a propor alguma alteração no ordenamento que vise 
alcançar determinado fim, mesmo que este seja moralmente 
reprovável19. 

 

                                                
18 BOBBIO, Norberto. Teoria da norma jurídica. Trad. de Ariani Bueno Sudatti e Fernando Pavan Baptista. 5. 
ed. São Paulo: Edipro, 2014, pp. 154-155. 
19 NASCIMENTO, Tatiane Dantas. Linguagem e interpretação: instrumentos para aplicação da igualdade. 
In: Hermenêutica I [Recurso eletrônico on-line] organização CONPEDI/UFPB; coordenadores: Artur Stamford 
da Silva, Rubens Beçak, Margareth Anne Leister. – Florianópolis: CONPEDI, 2014, p. 16-17. 
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 Logo, essa percepção da norma moral, neste instante, não transmite a 

necessária aceitação de grupos ou do próprio direito normatizado, pois o objeto daquela reside 

nas convicções íntimas do ser individualmente considerado. 

 É precisamente por isto que a crítica apontada pelo próprio BOBBIO em 

relação à eficácia das normas morais em essência é evidente, eis que reside o ponto central da 

sua existência na satisfação pessoal do seu destinatário em seguir ou não o enunciado, 

conforme sua íntima deliberação, conquanto qualquer inspiração exterior descaracterizaria a 

natureza singularmente moral dessa norma, como seria o caso da sua observância por receio 

de reprovação de terceiros. 

 Acentua BOBBIO 20  que a sanção interior age, isto é, mostra sua 

funcionalidade, somente em um número limitado de indivíduos, aqueles capazes de provar 

satisfação e insatisfação íntimas, mas são propriamente esses os indivíduos que por hábito 

respeitam as normas morais. Consigna dito autor que, em um indivíduo que não tenha 

nenhuma inclinação ao respeito das normas morais, a sanção interior não produz nenhum 

efeito, de modo que, para se sentir em estado de culpa em caso de violação de uma norma 

moral, é preciso ser dotado de sensibilidade moral. 

 A norma moral, evidentemente, inspira a produção tanto da norma social 

comportamental, quanto da norma jurídica. Na percepção de MAXIMILIANO21, se é certo 

que o direito não impõe a moral, não é menos verdadeiro que o direito se opõe ao imoral. 

Alerta, pois, o autor que, quando se está a tratar de princípios de natureza moral, não se 

enfocam conceitos de abstrato moralismo ou de virtuosidade superior, mas sim o senso médio 

daqueles que compõem o grupo social em foco. É que não se estabelece a virtude como um 

preceito; porém o direito reprime os atos contrários ao senso ético de um povo em 

determinada época; fulmina-os com a nulidade, inflige outras penas ainda mais severas. Por 

esse processo negativo, indireto, cimenta a solidariedade, prestigia os bons costumes e 

concorre para a extinção de hábitos reprováveis, conforme assevera dito autor. 

 Os juízes, já referidos como intérpretes autênticos, integrantes que são da 

corporação do Poder Judiciário, hão de estar familiarizados com aspectos relacionados ao 

princípio de moral e à ética, sobretudo à ética profissional, desdobrada na deontologia, que 

merecerá destaque neste trabalho. Certo é que aos magistrados são costumeiramente 

                                                
20 BOBBIO, Norberto. Teoria da norma jurídica. Trad. de Ariani Bueno Sudatti e Fernando Pavan Baptista. 5. 
ed. São Paulo: Edipro, 2014, p. 156. 
21 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 
161. 
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direcionados para solução problemas não resolvidos no âmbito dos Poderes Legislativo e 

Executivo. Questões morais de elevada complexidade exsurgem, de modo que a ética ou o 

agir ético sobrelevam-se quando se busca e se espera a melhor resposta judicial. 

 

2.1.2 A norma social comportamental 

 

 Reflexão interessante quando se estuda a evolução da norma moral em sua 

feição pura para a norma social comportamental é a identificação desta tanto na sociedade 

moderna, quanto nas sociedades antigas, haja vista que em ambas há o compartilhamento de 

sentimentos que infundem uma coesão social própria de cada época. 

 O que se busca é a produção de regras que não mais se encontrem estanques no 

âmbito da individualidade, mas sim que propiciem a paz do grupo aliada à preservação das 

suas marcas de identidade cultural, consolidando ideias de solidariedade e coesão. A esta 

altura, deve-se ter em conta o necessário cuidado para não haver ingresso no campo do 

moralismo, eis que, como ponderam NONET e SELZNICK: 
os ideais culturais são facilmente corruptíveis, porque geralmente são 
entendidos de modo rasteiro e desigual. Dar sentido e autoridade aos 
ideais é uma tarefa educacional para a qual é preciso que a cultura 
esteja incorporada em modelos concretos de atitude e comportamento. 
Na tentativa de estabelecer esses modelos, aspirações estéticas e 
morais são traduzidas em prescrições detalhadas – e as existentes 
substituídas por essas mesmas prescrições – que sustentam 
determinadas práticas e arranjos sociais22. 

 

 A norma moral, portanto, que poderia ser forjada por aspirações descoladas da 

ordem social, cede lugar para a abrangente norma social comportamental, a qual detém 

discricionariedade dominante quando se faz necessária sua integração na perspectiva do 

julgamento que o grupo faz dos seus próprios comportamentos. 

 É inequívoco que a partir deste instante já se delineia a busca do grupo pela 

moldagem de regras de conduta ou de atuação, ainda que em termos mais genéricos. São 

essas as bases das regras deontológicas, que se consolidarão num momento seguinte. 

 O ser humano, naturalmente, não vive isolado, eis que seu próprio senso de 

sobrevivência o faz buscar a coletividade para adquirir conhecimento, procriar, ter acesso ao 

alimento e a segurança. O proceder do indivíduo no meio social, portanto, passa a ser 

                                                
22 NONET, Philippe e SELZNICK, Philip. Direito e sociedade: a transição ao sistema jurídico responsivo. 
Trad. de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Revan, 2010, p. 93. 
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importante, pois a sua postura traz reflexo diante do grupo. Dessas relações intersubjetivas 

exsurgem normas válidas, que veiculam obrigações sociais. 

 A constatação de normas de conotação social, sem a necessidade de qualquer 

expressão escrita, revela uma progressiva tendência de evolução a partir da norma de caráter 

individualista. Trata-se de verdadeira transição para estágio mais complexo. 

 No dizer de DUGUIT23, há doutrinas que concebem o homem como um ser 

social exatamente por estar submetido a uma regra social que lhe impõe obrigações com 

relação aos outros homens e cujos direitos derivam das mesmas obrigações, isto é, dos 

poderes que possui para realizar livre e plenamente os seus deveres sociais. 

 Há determinados anseios do indivíduo que somente podem ser perseguidos em 

ambiente coletivo, daí porque dito autor assenta que o liame que une os homens seria a 

solidariedade social. 

 Importa consignar que, para DUGUIT: 
a existência da sociedade é um fato primitivo e humano, e não, 
portanto, produto da vontade humana. Conclui-se daí que todo 
homem, desde o seu nascimento, integra um agrupamento humano. A 
par com isso, o ser humano desenvolveu uma consciência clara de sua 
própria individualidade; ele concebe-se como criatura individual, com 
necessidades, tendências e aspirações próprias; compreende também 
que esses anseios não podem ser satisfeitos se não pela vida em 
comunidade com outros homens24. 

 

 A partir do instante em que a conduta do indivíduo põe em risco tal 

solidariedade social é que se constata a desarmonia no grupo, motivo pelo qual se tem a 

existência de uma norma social comportamental, que se traduz no dever de não agir contra a 

dita solidariedade social. Mais do que contida na consciência individual de cada um, essa 

norma se espraia por todos os que detém a percepção de coletividade. 

 Assim, quanto se está diante de uma reprovação estranha à pessoa do 

destinatário da norma, não mais se está tratando de norma moral em sua feição individual, 

mas sim de norma social comportamental, num primeiro momento, ou jurídica, em etapa 

ulterior mais sofisticada do agrupamento humano. Logo, no dizer de ROUANET25, a moral 

                                                
23 DUGUIT, Léon. Fundamentos do direito. Trad. de Márcio Publiesi. 3. ed. São Paulo: Martin Claret, 2009, p. 
31. 
24 DUGUIT, Léon. Fundamentos do direito. Trad. de Márcio Publiesi. 3. ed. São Paulo: Martin Claret, 2009, p. 
35. 
25 ROUANET, Luiz Paulo. Magistratura e ética. Por que devemos agir moralmente?. São Paulo: Contexto, 
2013, p. 63. 
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passa não mais a ser definida apenas no plano individual, mas sim no plano coletivo, da 

prática comunitária, tratando-se de situação ideal e não real. 

 As normas sociais comportamentais inspiram-se no costume, na educação e na 

vida social, no dizer de BOBBIO, para quem: 
os comportamentos sancionadores são de diversos graus de gravidade: 
parte-se da pura e simples reprovação e chega-se até a eliminação do 
grupo, que pode consistir em alguma forma de isolamento no interesse 
próprio do grupo ou em verdadeira expulsão. A forma mais grave de 
sanção social é o linchamento, que é uma típica sanção de grupo, 
expressão daquela forma primitiva, espontânea e irrefletida de grupo 
social, que é a multidão26. 

 

 Enquanto na norma moral individual é facilmente identificável o aplicador da 

sanção interior, o mesmo não ocorre com a norma social comportamental. Naquela é o 

próprio destinatário da norma – a pessoa – quem tem o domínio e a proporção da penalidade, 

fazendo-se sentir nela própria as consequências abstratas do seu agir contrário ao enunciado 

conforme seus próprios sentimentos. 

 Para a norma social comportamental, BOBBIO27 apontou justamente a falta de 

proporção entre a violação e a sanção, bem assim a resposta contida no meio difuso do grupo 

e a inexistência de regulação como sendo imperfeições desta. Ressalta dito autor, que o grupo 

social pode apresentar sanções diversas para uma mesma conduta praticada em momentos 

diferentes, eis que inexiste um balizamento formal a ser seguido, motivo pelo qual a incerteza 

do êxito da penalidade, a inconstância da sua aplicação e a falta de medida entre a violação e 

a resposta revelam-se como defeitos dessa sanção. 

 Percebe-se, destarte, que há um impulso natural para ambiente de maior certeza 

e de alguma precisão, motivo pelo qual não se despreza a inequívoca existência ou singular 

relevância da norma social comportamental, todavia esta precisa ser regulada. Desse modo, 

transpõe-se importante fronteira para a norma jurídica num estante seguinte. 

 

2.1.3 A norma jurídica de comportamento 

 

 Depois da percepção de um caminhar sem volta, a sofisticação dos 

grupamentos sociais tenderia, naturalmente, a impulsionar a buscar com instrumentos 

                                                
26 BOBBIO, Norberto. Teoria da norma jurídica. Trad. de Ariani Bueno Sudatti e Fernando Pavan Baptista. 5. 
ed. São Paulo: Edipro, 2014, p. 157. 
27 BOBBIO, Norberto. Teoria da norma jurídica. Trad. de Ariani Bueno Sudatti e Fernando Pavan Baptista. 5. 
ed. São Paulo: Edipro, 2014, p. 158. 
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modeladores mais sólidos, daí porque se apresenta a intervenção estatal para consolidar a 

norma jurídica. 

 Num ambiente em que a sociedade passa a sentir a necessidade de coerência 

nas decisões do grupo ou em nome do grupo, além de um certo sentido de segurança, advém o 

ordenamento jurídico que, além de regular o comportamento das pessoas, ainda regula o 

modo com o qual se devem produzir as regras, conquanto o ordenamento jurídico regula a 

própria produção das regras, existindo normas de comportamento ao lado de normas de 

estrutura28. 

 As normas jurídicas vistas em seu conjunto são dotadas de sanções muito mais 

eficazes do que a norma essencialmente moral, porquanto as respostas às ofensas aos 

enunciados delas revelam-se mais concretas e firmes, pois, visando à uniformização de 

comportamentos não lesivos aos demais integrantes do grupo, precisam ser prévia e 

coletivamente aceitas como sendo fundadas em certo temor em relação à reprovabilidade 

exterior. Marca distintiva destas normas jurídicas é, precisamente, sua decidibilidade29. 

 Percebe-se, assim, que a evolução social fez surgir uma busca pela sua própria 

organização. O viver em sociedade impõe o compartilhamento de experiências com outros 

seres humanos, seja no ambiente da família, do trabalho ou mesmo num perspectiva maior, 

diante de esferas governamentais. 

 A convivência dos indivíduos no interior do seu grupo, seja a relação de cada 

grupo com os demais, para SUNDFELD30, depende de um fator primordial, qual seja a 

existência de regras estabelecendo como devem ser as relações entre todos, na medida em que 

essa convivência depende da organização. Desse modo, a produção das aludidas regras 

organizacionais, bem assim a força para que sejam cumpridas, traduzem a noção do poder. 

 Esse poder que, em regra, sequer se percebe é o mais perfeito, conquanto 

chegou a um ponto em que não se pode distinguir sua diversidade. Ao discorrer sobre a 

essência do que seria esse poder, FERRAZ JUNIOR31 sentencia que dizer-lhe o núcleo 

essencial é tarefa que esbarra numa sensação de multiplicidade, individual e socialmente 

dispersa, conquanto o poder se diz na política, na economia, no direito, na cultura, no amor, 

                                                
28 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. Trad. de Ari Marcelo Solon. São Paulo: Edipro, 2011, 
p. 58. 
29 Em sentido diverso das ciências naturais em geral, os enunciados da ciência do direito (normas jurídicas) têm 
relevância prática na solução de conflitos, eis que compõem teorias jurídicas que buscam respostas ou 
possibilitam decisões. 
30 SUNDFELD, Carlos Ari. Fundamentos de direito público. São Paulo: Malheiros: 1992, pp. 19-20. 
31 FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Estudos de filosofia do direito: reflexões sobre o poder, a liberdade, a 
justiça e o direito. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 2 
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na ciência, e se vê na força, na violência, na persuasão, no convencimento, na vitória, na 

resistência e até na fraqueza e no desamparo. Para FERRAZ JÚNIOR: 
Ter poder, dar ou delegar poder, perder poder, ganhar poder. O uso 
linguístico induz a pensar o poder como substância, como coisa, como 
res, como algo que temos e detemos, como temos e detemos o martelo 
para pregar pregos, como damos e delegamos como uma faculdade, 
que perdemos e ganhamos como uma situação e posição. Como algo, 
ele é limitado ou ilimitado, conhece fronteiras e as ultrapassa. É 
cometido como um comportamento, podendo tornar-se feroz e 
destemido. E, assim, realizador, benéfico, maléfico, justo ou injusto, 
tem caráter jurídico ou antijurídico, legítimo ou ilegítimo. Como 
comportamento, o uso linguístico aponta menos para uma substância, 
e faz pensar antes numa relação, a relação de poder32. 

 

 A par da definição do poder como instrumento, substância ou relação, no 

diálogo entre o direito e a moral há situações em que o primeiro aponta um caminho, 

enquanto a segunda aponta outro. Nem sempre as provas produzidas numa instrução 

processual levam a uma mesma conclusão técnico-jurídica, pois o julgamento pode-se dar sob 

a influência de um juízo de valor lançado sobre aspectos externos aos processo, tais como a 

política, a economia ou a religião. Há, portanto, um lapso entre tais conceitos, todavia não 

vem ao caso um maior aprofundamento neste aspecto. 

 Em verdade, como esclarece BOBBIO33, enquanto a produção jurídica é a 

expressão de um poder, sua execução revela o cumprimento de um dever, pois um não pode 

viver sem o outro; à medida que, ao mesmo tempo em que se atribui a uma pessoa ou a um 

órgão o poder de editar normas jurídicas, a outras pessoas se impõe o dever de obedecê-las. 

 O que se pretende asseverar por ora é que a institucionalização de 

comportamentos e a previsibilidade das respectivas medidas sancionatórias marcam a feição 

evolutiva do grupo social, dando contornos ao ordenamento jurídico. A norma jurídica, desse 

modo, apresenta-se como externa, diferentemente da norma essencialmente moral, contudo as 

formas e as fontes de produção dessa norma marcam sua distinção em relação à norma social 

comportamental, sendo, em verdade, uma o incremento da outra. 

 No âmbito da norma jurídica, o grande grupo é que encarrega um grupo menor 

de dar a resposta à transgressão do modelo comportamental, conforme figurino previamente 

estabelecido no qual se encontram o enunciado, a penalidade e a medida. Logo, exsurge e se 

                                                
32 FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Estudos de filosofia do direito: reflexões sobre o poder, a liberdade, a 
justiça e o direito. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 2. 
33 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. Trad. de Ari Marcelo Solon. São Paulo: Edipro, 2011, 
p. 63. 
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revela o carácter da decidibilidade da norma jurídica, dando respostas coerentes e de certo 

modo previsíveis a situações assemelhadas. 

 Longe de representar uma classificação completa e acabada, a distinção 

apresentada serve para buscar traduzir a percepção da eficácia das normas, não se ingressando 

na discussão sobre a validade das mesmas, conquanto a abordagem trazida sobre a resposta à 

inobservância dos enunciados não engloba, vale dizer, as normas desprovidas de penalização, 

cuja existência é inegável. A teorização inspirada na sistematização de BOBBIO alusiva à 

sanção das normas, portanto, contempla o âmbito de eficácia e não da validade das mesmas. 

 Posto está que a norma jurídica revela o fenômeno do direito. A propósito, 

oportuno é consignar que, assim como o objeto de estudo da história é a História, o objeto de 

estudo da ciência do direito é o Direito, conforme GUERRA FILHO34, para quem essa ciência 

do Direito, em sentido estrito, teria por objeto o sistema de normas jurídicas que compõem 

determinado ordenamento jurídico positivo, constituindo-se como dogmática jurídica. O 

próprio GUERRA FILHO ainda esclarece ter mais coerência: 
uma concepção do direito não como um sistema fechado de 
proposições, representado pela ideia da codificação, ou ao contrário, 
como algo exclusivamente judicial, voltado para a solução particular 
em cada caso concreto. Aquilo que mais se aproxima do ideal é um 
sistema aberto, reconhecidamente pontilhado por lacunas a serem 
preenchidas pela decisão no caso concreto35. 

 

 Com isso, já se pode perceber que as regras deontológicas, que se revelam pela 

aludida dogmática jurídica, especialmente aquelas voltadas aos julgadores, são tanto 

indissociavelmente inspiradas na norma moral em sua mais pura origem, quanto também se 

manifestam mais fortemente por diretrizes sociais comportamentais num instante seguinte 

para, enfim, exteriorizarem-se em figurinos de normas jurídicas em sentido estrito ou, mais 

precisamente, em texto de lei. 

 A conduta do julgador, desse modo, passou a ser objeto da norma jurídica. 

Interessa ao ordenamento jurídico posto – de fundo deontológico ou comportamental – o 

proceder do juiz no âmbito profissional em especial, mas também na sua vida privada, pois 

muitos dos aspectos desta atraem o interesse coletivo quando se correlacionam. 

 Quem atua no cenário do direito, dizendo e aplicando-o nos casos concretos, é 

a figura do juiz, seu intérprete autêntico, em razão da peculiaridade do seu papel na solução 
                                                
34 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Introdução à filosofia e à epistemologia jurídica. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 1999, pp. 105-106. 
35 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Introdução à filosofia e à epistemologia jurídica. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 1999, p. 119. 
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de controvérsias, manejando assim a decidibilidade do direito. O magistrado precisa se 

posicionar, necessariamente, diante dos conflitos que lhe são postos a julgamento. 

 O princípio de moral embutido em diretrizes éticas, portanto, hão de ser guia 

da conduta resultante do livre arbítrio desse personagem que carrega forte carga de 

responsabilidade sobre seus ombros e que é obrigado a motivar racional e tecnicamente suas 

decisões no instante em que se propõe a distribuir a justiça nos casos que lhe são propostos. 

  

2.2 EMBATE ENTRE O ESTEREÓTIPO DO JUIZ E A DEONTOLOGIA JURÍDICA 

 

 A conduta funcional do julgador é objeto material da deontologia jurídica, 

encetando seu dever ser como profissional do direito. É certo que outras ciências se dedicam a 

tal estudo, como a filosofia, a sociologia, a psicologia, a economia, entre outras, contudo o 

enfoque ora almejado neste ponto se volta ao que seria o modelo ideal de agir em cotejo com 

a reprovabilidade da postura dissociada do paradigma. 

 A imagem que o juiz transmite de si para a sociedade contém nuances diversos 

do viés exclusivamente técnico. As pessoas que estão sob a jurisdição do magistrado, de um 

modo geral, não dispõem de balizamentos teóricos para avaliar o desempenho funcional 

daquele, em sua pureza.  

 Com isso, levam em conta na avaliação genérica que fazem da boa ou da má 

qualidade do julgador o seu comportamento no meio com o qual este interage, daí porque não 

se pode olvidar de que, em contato com a comunidade, o magistrado sofre natural aferição 

estereotipada advinda dos populares. Para BENETI, além do escrito e da palavra, o juiz 

demonstra seu estilo por outras exteriorizações da personalidade, considerando que: 
o próprio modo de ser, o gesto, o traje, o andar, a voz, o controle 
pessoal, tudo, a rigor, evidencia o Juiz ao pessoal forense e à 
sociedade a que serve. E evidencia a todo instante, na Sala de 
Audiências, no Fórum, na rua, na convivência pública, nas 
festividades e no lazer, ou mesmo no trato particular, até na 
intimidade. A família do Juiz, por sua vez, completa o quadro de 
mensagens mudas provindas da personalidade do Juiz, afirmando-lhe 
ou derruindo-lhe a credibilidade, pelo exemplo da própria casa36. 

 

 Desde a sua indumentária, ao se apresentar perante os jurisdicionados e aos 

advogados, até seus gestos e falas, o julgador é avaliado. Sua imagem é, sem dúvida, um filtro 

                                                
36 BENETI, Sidnei Agostinho. Da conduta do juiz. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 107. 
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do que, para o leigo, representa respeitabilidade e seriedade. Com precisão, CALAMANDREI 

já alertava que: 
A justiça é coisa muito séria; mas, precisamente por isso, senhor juiz, 
não é preciso que o senhor, da sua mesa, me faça essa cara feia. 
Essa máscara feroz com que o senhor me olha intimida-me e leva-me 
a ser prolixo, enquanto espero ler um sinal de compreensão nesse 
rosto de pedra. Para nos entendermos como pessoas sensatas, é 
preciso estarmos dispostos a sorrir também: com um sorriso poupamo-
nos tantos discursos inúteis!37 

 

 Essa avaliação ampla e despida de qualquer cientificidade é executada, 

naturalmente, pelos que integram o meio social em que se insere o juiz, levando-se em conta 

sua atuação tanto no ambiente forense, quanto seu convívio nos espaços familiar e públicos.  

 A temática da aparência ou do estereótipo do juiz é instigante e sobremaneira 

atual. Em texto recentemente publicado no jornal Folha de São Paulo, de circulação nacional, 

o próprio Presidente do Supremo Tribunal Federal trouxe mais uma vez à discussão o dever 

de recato inerente à judicatura. Num primeiro momento do seu artigo, o Ministro 

LEWANDOWSKI pontuou que o mencionado recato, a moderação e a modéstia são virtudes 

que a sociedade espera daqueles aos quais atribuiu o grave múnus de decidir sobre a vida, a 

liberdade, o patrimônio e a reputação das pessoas; em remate, assentou que: 
o protagonismo extramuros, criticável em qualquer circunstância, 
torna-se ainda mais nefasto quando tem o potencial de cercear direitos 
fundamentais, favorecer correntes políticas, provocar abalos na 
economia ou desestabilizar as instituições, ainda que inspirado na 
melhor das intenções. 
Por isso, posturas extravagantes ou ideologicamente matizadas são 
repudiadas pela comunidade jurídica, bem assim pela opinião pública 
esclarecida, que enxerga nelas um grave risco à democracia38. 

 

 Cumpre consignar, por oportuno, que ARISTÓTELES, quando enfocou as 

disputas que levam os indivíduos a recorrerem ao juiz, não deixou de reconhecer a relevância 

e a singular influência que tal agente exerce sobre os contendores. Na visão do filósofo, 

dirigir-se ao juiz seria o mesmo que ir até a justiça, pois assevera que: 
O juiz quer ser como que a justiça encarnada. De fato, as pessoas 
procuram os juízes enquanto o meio, e alguns até lhes chamam 
mediadores, como se, alcançando o meio, obtivessem justiça. O justo 
é pois qualquer coisa como o meio, caso o juiz também o seja. O juiz 
é capaz de restabelecer a igualdade. Tudo se passa como se o 

                                                
37 CALAMANDREI, Piero. Eles, os juízes, vistos por um advogado. Trad. de Eduardo Brandão. São Paulo: 
Martins Fontes, 2000, pp. 44-45. 
38 LEWANDOWSKI, Ricardo. Judicatura e dever de recato. Folha de São Paulo, São Paulo, p. A3, 13 de 
setembro de 2015.  
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diferendo fosse uma linha que foi dividida em dois seguimentos 
desiguais, dos quais o seguimento maior ultrapassa a metade. 
O juiz subtrairá este excesso, acrescentando-o ao seguimento menor. 
E quando o todo é dividido em duas partes iguais, as partes em 
conflito dizem ter o que é seu, quando obtêm uma parte igual39. 

 

 Tem-se, pois, que o estudo do comprometimento ético do magistrado condutor 

do processo configura elemento essencial para que o pretendido acesso à justiça se dê sem 

mácula moral, isto é, que se efetive por intermédio de profissionais técnica e eticamente 

capacitados para os desafios que se lhes apresentam e, ao mesmo tempo, estejam aptos a 

sustentar os princípios de justiça e a ratificar as promessas constitucionais nos casos concretos 

postos a exame jurisdicional. 

 Pouco provável é que bacharéis em direito que hoje se encontram em plena 

atuação profissional – e que tenham se graduado há mais de 15 (quinze) anos - hajam tido a 

oportunidade de discutir, com profundidade, a ética profissional nos bancos das universidades 

brasileiras. Muitos fatores podem ser deduzidos para explicar a pretérita carência de estudo 

destacado sobre tal área, mas o enfoque que ora se busca é circunscrito à conduta ética do juiz 

ao desempenhar seu papel social na prestação jurisdicional. 

 A figura do juiz, portanto, assume essencial relevo no meio social, pois àquele 

cumpre administrar a justiça, absolvendo as tarefas atinentes à revelação do interesse da 

coletividade, reprovando ou aceitando as condutas dos outros. Por isso é que se apresenta 

importante para o grupo social que o julgador tenha postura referencial. Seu agir costuma ser 

tido como molde do comportamento estreito e correto. No dizer de COSTA: 
De modo geral, os homens acostumam-se a praticar condutas 
adequadas à concreção dos fins existenciais, de tal sorte que passam a 
designar-se como costumes bons essas condutas, ao se tornarem 
habituais, constantes e exigidas, e, inversamente, como contrárias aos 
bons costumes as condutas obstaculadoras dos fins existenciais. 
Origina-se daí a designação de moral (do latim mos, moris) para 
significar a conduta aceita e aprovada pelos costumes vigentes num 
grupo social, e a designação imoral para a conduta impeditiva de 
alguns dos fins existenciais consagrados pelo costume40. 

 

 Para se ter maior segurança e precisão do que seria uma conduta apropriada, a 

coletividade sentiu a necessidade de ir mais além do que seria apenas a aceitação da 

existência de uma norma social comportamental. Passou-se, assim, a normatizar um figurino 

de condutas. Superou-se, portanto, o sentido apenas diretivo do costume e exsurgiram textos 

                                                
39 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Trad. de António de Castro Caeiro. São Paulo: Atlas, 2009, p. 111. 
40 COSTA, Elcias Ferreira da. Deontologia jurídica. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 16. 
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complexos e detalhados com a revelação de uma série de ações e posturas a serem observados 

ou evitados pelos detentores do poder de decidir. 

 Superada a etapa pretérita da norma moral pura e, inspirando-se no senso 

coletivo da norma social comportamental, adveio a norma jurídica de fundo deontológico. Em 

precisa análise, CARNELUTTI41 consignou que, quanto mais progride uma sociedade (e com 

ela o direito), tanto mais se multiplica o número das leis. Eis que a comparação entre um 

código antigo e um código moderno, ou ainda entre um sistema de códigos modernos, coloca 

em evidência essa multiplicação. Nos atuais Estados deu-se isto, pois, ao lado das suas 

próprias constituições, subsistem diversas normas infraconstitucionais que tratam dessa 

matéria. 

 Assim, não são poucas as regras, em sentido lato, que encartam um cipoal de 

ações e procedimentos voltadas às mais diversas profissões. Para os personagem que animam 

os mais distintos cenários da área jurídica há códigos de ética, manuais de conduta, 

provimentos, instruções internas e tantos outros conjuntos de ditames de natureza 

deontológica. 

 

2.2.1 A deontologia como ciência dos deveres 

 

 Muito embora o comportamento do juiz no meio social dê ensejo à aferição 

estereotipada dos populares, que levam em conta a apresentação daquele na vida privada e no 

ambiente de trabalho, sem qualquer cientificidade, o fato é que a sociedade sentiu a 

necessidade de normatizar de algum modo uma moldura comportamental a ser observada por 

aquele agente público. Logo, a deontologia trilha o caminho para tal intento. 

 Importa esclarecer que o sentido que aqui se empresta ao termo deontologia42 

remonta à própria origem etimológica dessa palavra, conquanto deontos (dever) e logos 

(tratado) congregam a noção de ciência dos deveres no âmbito profissional, sendo a 

deontologia jurídica, especialmente, a disciplina que trata dos deveres e dos direitos dos 

agentes que lidam com o direito43, dentre eles os integrantes do Poder Judiciário. 

                                                
41 CARNELUTTI, Francesco. Como nasce o direito. Trad. de Hiltomar Martins Oliveira. Belo Horizonte: Líder 
Cultura Jurídica, 2001, p. 43. 
42  Adota-se aqui o sentido etimológico do termo deontologia e não seu sentido ideológico veiculado, 
originariamente, por Jeremias Bentham na obra Deontology or Science of Morality (1834), segundo o qual 
cumpre à deontologia ensinar ao homem como deve dirigir suas emoções de modo que se subordinem ao próprio 
bem-estar e como conseguir a maior quantidade possível de prazer em relação à dor. 
43 LANGARO, Luiz Lima. Curso de deontologia jurídica. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 3. 
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 A postura ideal e o proceder reto do julgador representam inequívoca 

preocupação daqueles que lidam o direito, conquanto de nada serve o ordenamento jurídico se 

o seu manejo for confiado a quem não possua as habilidades exigidas. Necessária se fez, 

portanto, a normatização das condutas minimamente esperadas dos juízes. Como assentam 

VIEIRA e MARTINS: 
Os chamados “Códigos de Ética”, geralmente, na forma em que estão 
redigidos, são códigos deontológicos e não de Ética, visto que não 
permitem a reflexão filosófica racional, a qual possibilita ao homem 
se posicionar em relação a si próprio, permitindo-se apreender a 
sociedade na qual se insere. A Deontologia estabelece os deveres a 
serem obedecidos pelo homem nas suas relações sociais e 
profissionais44. 

  

 Quanto aos integrantes do Poder Judiciário, notadamente, não haveria de ser 

diferente. Busca-se, em verdade, que a atividade funcional destes reflita o seu melhor sob o 

ponto de vista técnico, mas também como pessoa. 

 Destarte, as razões que justificam abordar o tema da hermenêutica voltada à 

ética e, mais pontualmente, da atuação ética do julgador dentro de um formato deontológico 

devem-se à visualização de instrumentos normativos potenciais – e de acessível manejo –

tendentes a nortear a aspirada postura profissional daquele aplicador do direito, em cujas 

mãos foi depositada uma parcela relevante do poder soberano do Estado. 

 Ainda contextualizando as ideias trazidas por CARNELUTTI45, este assevera 

que o problema do direito não se esgota com a formação ou a multiplicação das leis, 

conquanto não é porque determinada conduta se torna legalmente criminosa que ela deixa de 

ser perpetrada; quando há a prática desta ou daquela postura reprovável, advém a sanção, 

estando o juiz incumbido de impô-la. 

 Mais uma vez, retoma-se a discussão em torno da pessoa do aplicador do 

direito. Para dito autor, o juiz é uma figura de primeiro plano, colocando-se o juízo como um 

dos institutos fundamentais do direito. Pontua ele que: 
O juízo sugere naturalmente a figura do juiz, no qual a ciência do 
direito reconhece cada vez mais o órgão elementar do direito. 
Antigamente, não se pensava assim: durante muito tempo, o juízo foi 
desvalorizado em comparação com a lei, e o juiz aparecia como uma 
figura de segundo plano em comparação com o legislador. Mas a 
verdade é que sem o juízo a lei nem poderia surgir nem poderia servir 
para os fins de direito. Historicamente, o juízo é anterior à lei: o chefe 

                                                
44 VIEIRA, Tereza Rodrigues; MARTINS, José Paulo Nery dos Passos. Ética no direito. Petrópolis: Vozes, 
2007, p. 21. 
45 CARNELUTTI, Francesco. Como nasce o direito. Trad. de Hiltomar Martins Oliveira. Belo Horizonte: Líder 
Cultura Jurídica, 2001, pp. 47-48. 
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se afirma como juiz antes do que como criador de leis; a formação 
primitiva das leis é o costume, e este supõe uma sucessão de juízos. 
Por outro lado, sem o juízo a lei seria um mandato sem cumprir e, 
freqüentemente, inativo46. 

 

 Destarte, afora o domínio da técnica jurídica inerente à atividade do julgador, 

este precisa compreender e lidar com a consciência moral do seu agir. A deontologia jurídica 

no âmbito da atividade judicante, portanto, corresponde à ciência dos seus deveres funcionais 

e das consequências advindas da não observância de tais ou quais balizas. Importa, assim, que 

haja a inclusão dessa teoria na prática da judicatura, haja vista que, no mais das vezes, há 

inegável distanciamento entre estas. 

 O juiz, personagem decisivo no cenário da intervenção social, precisa estar 

alinhado com a ideia de que o seu preparo técnico não é suficiente para o pleno exercício da 

sua missão. Neste sentido é que o estudo da ética teórica deve estar associado ao da ética 

aplicada. 

 O estudo da ética do magistrado sob a enfoque científico (deontológico), 

afastada a visão estereotipada do senso comum, é sem dúvida elemento indissociável da boa 

qualidade da jurisdição. Com precisão, atentando para a consciência ética do magistrado, 

ressalta NALINI: 
Despertar para a Ética é acudir a todas as demais necessidades de uma 
adequada formação integral. O primeiro compromisso ético de quem 
se dispõe a abraçar uma carreira é bem conhecê-la. Reforce-se o 
caráter e atile-se a consciência. O estudo sério das disciplinas 
necessárias ao bom desempenho profissional virá por acréscimo. 
Não se concebe consciência ética que se não devote ao permanente 
estudo. Ele é processo fundamental na consecução do crescimento 
humano, a caminho da perfectibilidade. Já o conhecimento técnico ou 
científico desacompanhado de vontade moral é vão conhecimento. A 
cultura divorciada da moral pouco ou nada poderá fazer para tornar 
mais digno o gênero humano. 
Uma derradeira observação se impõe. De nada vale conhecer as 
classificações da ética, se não houver empenho em tornar-se mais 
ético47. 

 

 Percebe-se, pois, a gravidade da questão posta, conquanto o desafio de estudar 

a ética, notadamente a ética profissional do juiz, não é fácil. O juiz é chamado a decidir e, 

nessa medida, precisa atentar a diversos fatores de natureza social, econômica, pragmática e 

filosófica para bem poder cumprir o seu mister. 

                                                
46 CARNELUTTI, Francesco. Como nasce o direito. Trad. de Hiltomar Martins Oliveira. Belo Horizonte: Líder 
Cultura Jurídica, 2001, p. 49. 
47 NALINI, José Renato. Ética geral e profissional. 10. ed. São Paulo: RT, 2013, p. 119. 
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 Logo, a deontologia se mostra como instrumento delineador de contornos 

comportamentais a serem observados. No dizer de ARAÚJO: 
Ninguém admira um juiz por ser juiz, mas pelo tipo de juiz que ele é, 
qualidades que ele possui como pessoa. Todo juiz é uma pessoa, mas 
nem toda pessoa é um juiz. Para melhorar o juiz é preciso melhorar a 
pessoa. A regra é muito simples. 
O amor pelos bons costumes e a permanente prática das virtudes 
constitui ponto relevante para a busca da excelência pessoal. De fato, 
ninguém conseguirá enriquecer a sua vida psíquica, espiritual, 
emocional etc., se não estiver pronto a buscar o melhor 
comportamento, a praticar os costumes sadios e virtudes reconhecidas 
como guias seguros do engrandecimento humano48. 

 

 Quando se analisa o papel da deontologia jurídica voltada à singular figura do 

juiz, nota-se que o alvo não é só a formação e a aptidão moral da pessoa do julgador, mas 

também o desempenho da sua função social, já que a solução dos conflitos revela um espectro 

mais abrangente do que a simples pontuação desta ou daquela conduta e sua penalização. 

 É por isso que LANGARO assevera que a missão moral da magistratura, ao 

conseguir a paz pública, promove, igualmente, o aperfeiçoamento ético da sociedade em seu 

conjunto, pois, para o autor: 
A missão do corpo judiciário é de ordem moral, de paz social e de 
exemplar efeito político entre os cidadãos, pois, a tarefa deontológica, 
emanada das normas processuais, dos preceitos constitucionais e das 
próprias noções éticas, assegura um correto desempenho das funções 
judiciais, em proveito do bem comum. Como disciplina especial, de 
cunho ético-prático, proporciona ao juiz uma diretriz saudável, uma 
efetiva formação de princípios, capazes de orientar a sua atividade, 
não apenas para o cumprimento dos preceitos legais, mas, antes de 
tudo, de seus deveres de consciência49. 

 

 Assim, para agir no sentido correto, o julgador precisa estar bem preparado 

para, continuamente, enfrentar os desafios que a sociedade em transição lhe impõe, 

procurando atender às aspirações desta, eis que daquele agente muito se espera. 

 

2.2.2 Aptidão técnica e cultura moral 

 

 Buscar uma resposta por meio de decisão do representante estatal para tanto 

designado importou significativa evolução quando antes se decidiam os impasses à base da 

                                                
48 ARAÚJO, Francisco Fernandes de. A parcialidade dos juízes. Campinas: Edicamp, 2002, p. 131. 
49 LANGARO, Luiz Lima. Curso de deontologia jurídica. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1996, pp. 79-80. 
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autotutela50. Agora não mais, já que se espera que o mediador oficial – o juiz – encontre 

encontre a mediania, ou seja, o ponto de equilíbrio entre as pretensões reveladas. 

 A teoria padrão da argumentação jurídica, no dizer de ATIENZA, situa-se no 

contexto da justificação dos argumentos, seja quanto tem pretensões descritivas ou 

prescritivas, de modo que as decisões devem e podem ser justificadas, não mais se resumindo 

à autoridade ou à vontade do aplicador51. O julgador, desse modo, é conduzido a compreender 

os fatos que lhe são postos a analisar e, encontrando uma solução ao caso, deverá justificar 

sua tomada de decisão, prestando contas da sua deliberação. 

 Revela-se a aptidão técnica do julgador também no seu poder de argumentar 

para fundamentar o julgado. Para ATIENZA, por função prática ou técnica da argumentação 

jurídica, entende-se a capacidade de oferecer uma orientação útil nas tarefas de produzir, 

interpretar e aplicar o direito52. O julgador, considerando sua função interpretativa, deve 

manejar a técnica com desenvoltura, pois precisa se esforçar para convencer. Pontua VIGO, 

com ênfase, que aquele não só procura elucidar a verdade jurídica, mas também deve mostrar 

as razões e argumentos que permitem sustentá-la na controvérsia e, ainda, persuadir o 

destinatário de que é a mais justa e razoável53. Sobreleva-se, portanto, a argumentação 

jurídica na tarefa interpretativa do juiz. 

 De certo modo, está-se diante de uma das facetas do que se entende por acesso 

à justiça, que pode se traduzir na ideia simplista do estudo da porta de entrada das partes com 

seus mais variados casos no ambiente do Poder Judiciário. Melhor compreensão, contudo, 

mira na porta de saída, ocasião em que as partes vão exibir à sociedade o resultado da 

prestação jurisdicional. Neste instante é que se saberá se foi satisfatório ou não o serviço 

jurisdicional prestado, com destaque para a atuação ética (ou não) do condutor do processo. 

 Com efeito, a Constituição brasileira não cuidou de regramentos específicos 

voltados às relações ético-sociais das profissões ou especialmente dos integrantes do Poder 

Judiciário, até porque não seria esta uma matéria de substância constitucional. Quanto ao seu 

conteúdo, as normas se apresentam como sendo materialmente constitucionais quando 

                                                
50 Imposição do interesse próprio em face do interesse alheio por meio do uso arbitrário da força. 
51 ATIENZA, Manuel. As razões do direito: teorias da argumentação jurídica. Trad. de Maria Cristina 
Guimarães Cupertino. 3. ed. São Paulo: Landy, 2003, p. 22. 
52 ATIENZA, Manuel. As razões do direito: teorias da argumentação jurídica. Trad. de Maria Cristina 
Guimarães Cupertino. 3. ed. São Paulo: Landy, 2003, p. 224. 
53 VIGO, Rodolfo Luis. Interpretação jurídica: do modelo juspositivista-legalista do século XIX às novas 
perspectivas. Trad. de Susana Elena Dalle Mura. São Paulo: RT, 2005, p. 116. 
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dispõem sobre a organização do poder político, os direitos fundamentais, os valores ou fins 

públicos54. 

 A Constituição pátria, entretanto, trouxe balizas gerais, tais como a exigência 

da preservação da justiça, da cidadania e da dignidade da pessoa humana, dentre outros 

amplos elementos valorativos, dos quais se pode extrair algum norte para a atuação dos juízes, 

todavia tais enunciados não traduzem dispositivos deontológicos propriamente ditos, pois não 

refletem comportamentos exigíveis. 

 Quanto passa a tratar da estrutura do Poder Judiciário é que a Constituição 

brasileira tende a precisar alguns aspectos comportamentais esperados dos integrantes daquela 

corporação, tais como a imparcialidade, a experiência, a dedicação exclusiva, a abstenção 

político-partidária, entre outros adiante analisados55. 

 Já sob o ponto de vista infraconstitucional, também serão examinadas neste 

trabalho normas que disciplinam a conduta do magistrado. Há uma multiplicação de leis e 

normas infralegais de natureza comportamental voltadas à conduta do juiz. Tanto mais se 

buscou esmiuçar e detalhar o dever de agir desse profissional, que se findou por ingressar em 

terreno de duvidosa constitucionalidade, como é o caso do Código de Ética da Magistratura 

Nacional56, editado pelo Conselho Nacional de Justiça, consoante análise crítica que se 

enfrentará. 

 Assim, ao fazer uso em seu labor dos elementos abstratos contidos no 

ordenamento jurídico, é exigível que o juiz transite na dimensão moral, traduzindo em 

conduta ética seu agir de modo a motivar racionalmente suas decisões com foco no ideal de 

justiça. Com isso, aquele intérprete autêntico externará sua habilidade técnico-jurídica, mas 

também exibirá sua cultura moral. 

 Direito fundamental que é estabelecido na Constituição da República57, o 

acesso à justiça precisa estar desobstruído de inclinações de menor dignidade. Para se ter 

efetividade em tal dogma, antes se faz necessária a consolidação social do sentimento de 

moralidade daqueles a quem o Estado conferiu o poder-dever de julgar, em busca do 

equilíbrio, sendo este um desafio recorrente. 

                                                
54 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a 
construção do novo modelo. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 105. 
55 Art. 93. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF, 5. out. 1988. 
56 Ato normativo publicado no Diário da Justiça, páginas 1 e 2, do dia 18 de setembro de 2008, foi aprovado na 
68ª Sessão Ordinária do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, do dia 06 de agosto de 2008, nos autos do Processo 
nº 200820000007337. 
57 Art. 5º, XXXV. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF, 5. out. 
1988. 
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 Desse modo, o estudo e a aplicação do direito pelo julgador pouco valem se 

forem dissociados de uma cultura moral, posto que o conhecimento científico expressado na 

aptidão técnica do magistrado só servirão à sociedade se o resultado do seu trabalho for o de 

tornar melhor o homem no seu ambiente social, pacificando as relações conturbadas, 

harmonizando os conflitos e permitindo que o ideal de justiça se concretize sem embaraços, 

especialmente na oferta de respostas justas e eficientes às lides postas.  

 Enfim, para se conferir efetividade no acesso à justiça, o juiz precisa transitar 

por caminho idôneo, íntegro, digno e honrado a ser pavimentado pelos integrantes do Poder 

Judiciário, que têm a precedente responsabilidade de agir eticamente. Para se estruturar o que 

seria esse agir eticamente é que a sociedade sentiu a necessidade de consolidar em textos 

normativos preceitos de conteúdo deontológico que, a seu juízo, traduzissem um modelo ideal 

de julgador, apto a produzir um trabalho qualificado. 

 O fato é que o Poder Judiciário tem que decidir todos os casos que lhe são 

postos e, por isso mesmo, para seus integrantes agirem com responsabilidade e eficiência, 

precisam estar apropriados das nuances técnico-jurídicas pertinentes. Antes disso, precisam 

ser bem recrutados. Igualmente, carecem os juízes de capacitação própria voltada à sua 

conduta na instrução processual e no julgamento, para que seja essencialmente ética sua 

postura em todo o curso do processo, incluindo-se aqui o tratamento das partes, dos servidores 

e demais personagens com os quais interagem. 

 

2.2.3 O conteúdo filosófico das novas demandas  

 

 Hoje fazem parte do universo de matérias postas à análise do Poder Judiciário 

brasileiro discussões sobre biogenética, pesquisas científicas, racismo, fidelidade partidária, 

nepotismo e tantas outras questões dotadas de profundos conteúdos filosófico e sociológico. 

 Mais precisamente no âmbito da chamada judicialização da política, pode-se 

destacar a intervenção judicial no regime de distribuição de medicamentos e insumos médico-

hospitalares voltados à população desfavorecida, o bloqueio e o remanejamento de verbas 

públicas para áreas carentes de adequada atuação do administrador público, a gestão direta de 

órgãos públicos sob intervenção judicial e o afastamento de administradores improbos, dentre 

outros variados matizes. 

 Não se pode, contudo, deixar de ponderar que, em certa medida, essa 

voluntariedade demonstrada pelo Poder Judiciário enfrenta críticas. Fortes são os 
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enfrentamentos daqueles que consideram que tal ativismo judicial serve para legitimar 

decisões incoerentes com o Estado Constitucional de Direito, gerando inconsistência no 

sistema jurídico. Assevera BRAGA que: 
 

O Poder Judiciário usa com impropriedade o ativismo judicial como 
método de superação das insuficiências legislativas de 
imprevisibilidade das situações ocorridas e que podem advir no 
mundo, mas através de seu atuar, reproduz justamente o que diz 
combater, antecipando as respostas, deslocou apenas o polo de tensão. 
Outro aziago sintoma do protagonismo judicial é a invasão dos mais 
variados princípios, ora calcados na doutrina, ora criados ad hoc pela 
jurisprudência, que servem para “legitimar” as decisões proferidas, 
como o princípio do “venire contra factum proprium”, princípio da 
“afetividade”, princípio da “felicidade”, para citar apenas alguns. 
Fenômeno este conhecido como pampricipiologismo, e que deve ser 
combalido por corroer a inteireza e coesão do direito58. 

 

 Enfim, diante dessa realidade, os tribunais diretamente ou as suas escolas de 

magistratura passaram a ser provocados pelos próprios juízes, a fim de que lhes capacitassem 

para apropriada prestação jurisdicional acerca de todos esses temas técnicos, todavia pouco se 

vê quando se analisam os cursos, seminários e palestras oferecidos por tais instituições 

quando o assunto é a ética profissional. 

 Assenta VIGO que o protagonismo que outrora esteve com o legislador, hoje 

se centra na figura do juiz, considerando a atual judicialização dos mais variados conflitos, 

como se o âmbito apropriado para a resolução dos problemas políticos, econômicos ou 

culturais fossem os tribunais. Logo, acrescenta que: 
Provavelmente essa “judicialização” dos conflitos possa explicar-se a 
partir da realidade anônima das sociedades contemporâneas, onde o 
vazio deixado pela ausência de uma ética social pretende ser 
preenchido com o direito. É indubitável que esta pretensão dirigida ao 
direito resulte excessiva, dado que existe no mesmo uma 
impossibilidade intrínseca de oferecer soluções efetivas a problemas 
não-jurídicos. 
Apesar dos limites e possibilidades reais dos juízes, o certo é que 
vemos um protagonismo dos mesmos que transcende o jurídico e que, 
por sua vez, provoca inquietudes polêmicas59. 

 

 Muito mais do que acesso aos órgãos oficiais do Estado que prestam a 

atividade judicante, o já referido ideal de acesso à justiça deve ser entendido como meta de 

                                                
58 BRAGA, Nivea Corcino Locatelli. O ativismo judicial como impedimento de acesso a uma ordem jurídica 
justa na perspectiva do Estado Democrático de Direito. In: Hermenêutica I [Recurso eletrônico on-line] 
organização CONPEDI/UFPB; coordenadores: Artur Stamford da Silva, Rubens Beçak, Margareth Anne Leister. 
– Florianópolis: CONPEDI, 2014, p. 13. 
59 VIGO, Rodolfo Luis. Interpretação jurídica: do modelo juspositivista-legalista do século XIX às novas 
perspectivas. Trad. de Susana Elena Dalle Mura. São Paulo: RT, 2005, p. 62. 
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promoção efetiva da justiça. Em tal cenário, a figura do juiz, como um dos condutores nesse 

processo dialético, merece acurada atenção.  

 A atuação ou a atitude do juiz, que é o objeto material da deontologia jurídica 

ora enfocada, mais do que ser estudada em termos abstratos ou contaminada por estereótipos, 

também pode e deve ser explorada para fins de extração de princípios e noções capazes de 

informar o que seria uma conduta moralmente boa, digna e perfeita desse profissional do 

direito, associando-se tanto a busca do porquê da postura ideal e irreprovável, quanto a 

proposta de meios práticos para se efetivar tal conduta60. 

 Como pondera MORAIS61, toda época fala muito do que lhe falta, daí porque 

se indaga qual seja a razão pela qual tanto se tem discorrido sobre ética, revelando a terrível 

presença de uma ausência. O debate em torno da ética é recorrente nas novas demandas 

trazidas a julgamento, tanto porque revela temática cara para a sociedade, quanto porque sua 

carência revela gravame incontornável. 

 O encargo jurisdicional é único. Os juízes são fundamentais para a aplicação 

do direito posto com retidão e imparcialidade, devendo tornar tal conduta um hábito. Assim 

agindo, os integrantes do Poder Judiciário proporcionarão estabilidade e harmonia na 

sociedade. No entanto, nesse tortuoso caminho, é de se reconhecer que os juízes 

experimentam pesados desafios e graves dilemas de natureza moral. 

 Muitos aspectos influenciam ou podem influenciar a decisão judicial, tais como 

riscos pessoais de segurança, o impacto da tecnologia em constante mudança, o isolamento 

judicial, a pressão da imprensa, o desinteresse pelos estudos ou problemas de saúde. O fato é 

que o magistrado precisa decidir questões jurídicas pragmáticas no mais das vezes sob o 

prisma filosófico da moral, conquanto muito do embate jurídico exige enfrentamento de 

conteúdos puramente valorativos para deslinde. 

 E muito do que se apresenta a exame pelo julgador ainda não foi objeto de 

debate em instâncias superiores, daí porque este será o primeiro a apresentar alguma resposta, 

que certamente enfrentará resistências. 

 No desenvolver dessa tarefa, a sociedade deseja, no mínimo, um juiz dotado de 

equilíbrio, bom senso e postura ética para agir com retidão diante das mais variadas 

possibilidades postas à disposição daquele. No magistrado são depositadas muitas esperanças 

e também muita responsabilidade, de modo que ele deve estar capacitado para conduzir os 
                                                
60 COSTA, Elcias Ferreira da. Deontologia jurídica. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 3. 
61 MORAIS, Régis. de. Magistratura e ética. Realismo e esperança: uma reflexão ética. São Paulo: Contexto, 
2013, p. 81. 
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processos que estão sob sua apreciação ao porto seguro do justo, o que não é nada fácil, dadas 

as vicissitudes do ser humano, que está sujeito a desvios comportamentais de toda sorte. 

 

2.3 A ÉTICA INSERIDA NA NORMATIZAÇÃO DEONTOLÓGICA DA CONDUTA 

JUDICIAL 

 

 O enfoque na moral e o seu estudo dentro da ética apresenta desafio inerente à 

própria natureza conceitual acerca do que se entende por tais palavras. Não é simples a 

extração do conteúdo moral na ética inserido na norma, notadamente quando se está diante de 

um texto que expressa dever comportamental para juízes. 

 O agir contrário à ética, de certo modo, representa o agir contrário à virtude ou 

à tolerância, dado que não se pode condensar todos os juízos morais em uma capitulação 

exaustiva. É por isso que causam repulsa expressões de intolerância e de excesso de rigor, 

compreendendo-se o intolerante como aquele que imagina ser proprietário de um único 

critério moral para todas as formas de moralidade e rigorista aquele que pratica sua moral 

automática e unilateralmente segundo seu ponto de vista62. 

 O ordenamento jurídico posto não é capaz, no mais das vezes, de atender à 

complexidade de questões impostas pela evolução do gênio humano, que exige das pessoas 

soluções adequadas a particularidades que se acentuam cada vez mais, à medida que cada 

caso peculiar se configura e é posto em discussão. Assim, o apropriado preparo ético dos 

agentes públicos destacados a lidar com as situações reveladas é essencial para o 

enfrentamento e a apresentação de soluções diversas. 

 Acorre ao esclarecimento que se pontue a distinção ora adotada entre os 

vocábulos moral e ética, a fim de que não haja confusão na expressão das ideais. Assim, tem-

se que a ética se revela no plano da intersubjetividade, ao passo que a moral subsiste no plano 

da subjetividade, sendo a ética tida como a ciência da moralidade; logo, pode-se assentar que 

a ética é teórica e especulativa, enquanto a moral é normativa, pois é por meio da ética que se 

pode inferir o que é moralmente aceito em dada sociedade para fins comparativos63. 

                                                
62 GIANOTTI, José Arthur. Moralidade pública e moralidade privada. Ética. org. Adauto Novaes. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2007, p. 344. 
63 RODRIGUES, Mádson Ottoni de Almeida; SILVA, Maria dos Remédios Fontes. A dimensão ética da 
igualdade de tratamento entre as partes no processo civil e seu reflexo na efetividade da prestação jurisdicional. 
Revista Constituição e Garantia de Direitos, Natal: Edufrn, n. 1, pp. 237-238, jul./dez. 2009. 
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 Em busca de um sentido mais sofisticado do que seria essa ética abordada, 

pode-se dizer, como GOES64, que todos os integrantes do grupo social que naturalmente se 

relacionam entre si, intersubjetivamente, são capazes de estabelecer o consenso em torno de 

pretensões de validade do discurso jurídico, tornando-se, ao mesmo tempo, autores e 

destinatários das normas que, por si, foram capazes de gerar. Para dito autor, o intercâmbio de 

argumentos dispostos ao convencimento a partir do consenso influencia o poder político a 

gerar, com legitimidade, o arcabouço normativo contido no direito, que passa a ser dotado de 

validade. 

 A essa altura já se pode aduzir que éticos são valores normativos porque 

evidenciam o dever ser que a sociedade assim elegeu para seus indivíduos, consubstanciando 

obrigações e ações de natureza ética correlatas, sob forte influência cultural, geográfica e 

histórica. Logo, agir com ética é direcionar a conduta ao bom ou ao desejável pelo grupo 

social. 

 No tratamento da ética, há, portanto, a possibilidade de opção dada ao 

particular, a fim de que possa agir desta ou daquela maneira, aproximando-se ou 

distanciando-se das balizas valorativas do grupo. A escolha do caminho fica a cargo de cada 

qual, conforme sua percepção moral própria e subjetiva. Marca distintiva entre a ética e a 

moral seria a possibilidade de escolha, pelo livre arbítrio do indivíduo, entre fazer aquilo que 

o grupo normatizou como expectativa coletiva razoável (ética) e o seu querer singular 

submetido aos seus valores pessoais (moral). 

 É por isso que não se pode falar em códigos morais, mas sim em códigos de 

ética, pois o que é possível de sistematizar é o substrato da vontade aferível minimamente 

pelas expressões coletivas (costumes, hábitos culturais, leis) e não o querer não aferível de 

cada um (ação consciente). Pondera GUERRA FILHO que, desde a perspectiva clássica até 

hoje, a ética seria a disciplina que nos conduz à felicidade, ao indicar o Bem supremo, pois: 
em razão da grande divergência entre filósofos e pessoas em geral 
sobre o que seria esse Bem supremo, o pensamento moderno, 
especialmente com Kant, vai se caracterizar pela adoção de uma ética 
formal, independente dos bens que desejam as pessoas e do modo 
como os distribuem no Direito, na política, na economia etc. Já na 
perspectiva clássica, greco-romana e mesmo naquela teológica 
medieval, a ética é sempre uma ética material, associada a outros 
aspectos da vida, em sua dimensão social, especialmente àqueles de 
natureza política, donde a indissociabilidade entre o comportamento 
recomendado a cada um individualmente e o que de cada um se espera 

                                                
64 GOES, Ricardo Tinoco de. A ética no direito pela ética do discurso: um enfoque no discurso judicial. 
Compêndio de ética jurídica moderna. Coordenadores: Fernando Rister de Souza Lima, Ricardo Tinoco de Goes 
e Willis Santiago Guerra Filho. Curitiba: Juruá, 2011, pp. 312-313. 
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enquanto membro da comunidade política: o comportamento ético 
seria igualmente justo e, como se diz hoje, “politicamente correto” ou, 
em linguagem popular, por conhecer cada um o seu lugar65. 

   

 De forma mais sutil, quer-se dizer que, na seara da moral, a esfera de 

compreensão é reduzida à personalidade de cada indivíduo, ao passo que, em ética, interessa o 

agir que interfere na atividade dos outros, conquanto assim se faz a distinção entre os deveres 

para com os outros e os deveres para consigo mesmo. 

 A ética, por assim dizer, contém a consciência subjetiva individual própria da 

moral. Na colocação de RODRIGUES e SILVA66, tem-se a compreensão de que a moral 

representa o conjunto de normas, princípios, costumes e valores que norteiam o 

comportamento individual no seio da sociedade; ao contrário da moral, que delimita o que é 

bom e o que é ruim no comportamento dos indivíduos para uma convivência civilizada, a 

ética é o indicativo do que é mais justo ou menos justo diante de possíveis escolhas que 

afetam terceiros. 

 Uma vez que os homens vivem naturalmente em sociedade e, estando esta 

regulada por normas jurídicas, é certo que tais balizas abrigam um inegável e vasto conteúdo 

valorativo. E há diferentes meios e formas de se interpretar um enunciado que se apresenta 

para revelação, logo o direito se deixa influenciar pela moral, indubitavelmente. Neste 

diapasão, tanto é certo que o direito é influenciado pela moral que, mesmo que se tenha uma 

visão jus-positivista desses fenômenos, haverá concordância com esta assertiva. Com efeito, 

ao responder à indagação se o desenvolvimento do direito foi influenciado pela moral, HART 

sentenciou que: 
A resposta a esta pergunta é, obviamente, sim, o que não implica, de 
modo algum, que uma resposta também afirmativa não possa ser dada 
à pergunta inversa. “Foi o desenvolvimento da Moral influenciado 
pelo Direito?” Este último questionamento não tem conseguido, até 
agora, a adequada investigação, embora muitos e admiráveis estudos 
americanos e ingleses existam sobre a primeira das colocações, a 
demonstrar os múltiplos caminhos pelos quais a Moral foi 
determinando o curso do Direito, algumas vezes, furtiva e lentamente, 
informando o processo judicial; algumas vezes, ostensiva e 
abruptamente, influindo na via legislativa67. 

 

                                                
65 GUERRA FILHO, Willis. Magistratura e ética. Por uma ética sensível. São Paulo: Contexto, 2013, p. 47. 
66 RODRIGUES, Mádson Ottoni de Almeida; SILVA, Maria dos Remédios Fontes. A dimensão ética da 
igualdade de tratamento entre as partes no processo civil e seu reflexo na efetividade da prestação jurisdicional. 
Revista Constituição e Garantia de Direitos, Natal: Edufrn, n. 1, p. 238, jul./dez. 2009. 
67 HART, Herbert L. A. Direito, liberdade, moralidade. Trad. de Gérson Pereira dos Santos. Porto Alegre: 
Fabris, 1987, p. 31. 
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 Em outra vertente, já há quem defenda a ideia de um direito estético, 

necessariamente ético, mas com contornos definidos por uma hermenêutica criativa, dispondo 

sobre a responsabilidade de quem cria o direito, reconstruindo-o. Para CUNHA68, o apelo pela 

ética surge neste momento de humanização do Direito que deixa de identificar-se com o ente 

metafísico para assumir a materialidade estética, somente possível pela presença de um 

sujeito. Para o autor, a partir do instante em que o direito é visto como uma espécie de valor 

transcendental inamovível, que sempre foi assim e sempre deverá sê-lo, a subjetividade fica 

anulada, de modo que, compreendido esteticamente, o direito rompe com as abstrações 

centrais para afirmar a singularidade livre na complexidade do real. 

 Trata-se, portanto, de nuance que deve ser compreendida sob a ótica filosófica 

proposta, revelando o propósito de harmonia quando trata da estética. Neste mesmo sentido, 

interessante é o ponto de vista revelado por FERRAZ JÚNIOR, para quem: 
Em juízos estéticos tanto quanto em juízos jurídicos, procede-se a uma 
escolha e, conquanto esta seja sempre determinada por certa 
subjetividade e utilidade, em ambos os casos ela também decorre do 
fato de que o artista, como o julgador, observa o mundo das coisas 
como algo comum a todos. E aí se esconde algo mais que um 
interesse, uma vantagem ou uma desvantagem, que acompanha o juízo 
de utilidade e que exige do julgamento apenas uma correção 
consistente. A atividade do gosto estético, como a da justa decisão, 
jurídica, exige um modo de pensar que não se satisfaz com a mera 
consistência, com o estar de acordo consigo mesmo ou com objetivos 
visados, apanágio do juízo utilitariamente correto, pois exige uma 
capacidade de ‘pensar no lugar de todas as demais pessoas’ (Kant)69. 

 

 A composição do ordenamento jurídico, destarte, utiliza componentes 

linguísticos que devem se encaixar em um cenário harmonioso, senão um preceito 

contraditaria outro. O julgador, por seu turno, haverá de ser servir desse instrumental para 

poder decidir os casos submetidos a sua apreciação, procurando encontrar naquele sistema 

consolidado alguma solução justa assentada no direito e, naturalmente, na moral. 

 

2.3.1 Emolduramento de condutas esperadas do juiz 

 

                                                
68 CUNHA, José Ricardo Ferreira. Direito e estética: fundamentos para um direito humanitário. Porto 
Alegre: Fabris, 1998, p. 160. 
69 FERRAZ JÚNIOR. Tércio Sampaio. Estudos de filosofia do direito: reflexões sobre poder, a liberdade, a 
justiça e o direito. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 273-274. 
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 Diante desse vasto espectro de perspectivas, bem se percebe a dificuldade que 

é traduzir em norma escrita uma síntese da vontade expressada pela sociedade, por meio dos 

seus costumes, seus hábitos, seus interesses e seus anseios. 

 Sob o enfoque hermenêutico de que o direito não é mero instrumento, mas 

também se revela como gênese construtiva, tem-se que não cabe àquele estabelecer conceitos 

pretensamente verdadeiros e imutáveis, mas sim alcançar também novas situações do dia a dia 

não previstas. Em suma, o direito encontra-se em apresentação fluida, buscando um equilíbrio 

com o movimento do mundo.  

 Quer-se com isto apontar quão complexa é a missão do direito em enquadrar 

dentro de uma moldura quais e como devem ser os comportamentos e condutas esperados dos 

julgadores. 

 A norma de natureza deontológica, tanto quanto está inserida no mundo do 

direito, demanda exercício exegético para que se possa construir seu sentido no tempo e no 

espaço. No dizer de PASQUALINI70, a hermenêutica nunca se cansa, jamais encontra 

paradeiro definitivo, ou seja, o intérprete acha-se, invariavelmente, em meio a uma trajetória 

que não tem início, nem fim. 

 Para referido autor, busca-se ao interpretar o que for bom e melhor, com o 

mínimo de oposição ou contradição, eis que chegou o momento de reconhecer que toda e 

qualquer intepretação é guiada por motivos e, principalmente, por escolhas, razão pela qual se 

faz acompanhar, desde o início, pelo som aristotélico e pelo eco helênico da palavra melhor; 

se quem interpreta, ao mesmo tempo, aplica e hierarquiza, então o jogo da exegese representa 

sobretudo perseguir o melhor possível, que, diante de um texto literário ou de um preceito 

jurídico, prefere uma exegese em detrimento de outras assume que essa leitura é melhor de 

que as demais71. 

 Tanto quanto se dissemina a noção de que interpretar é compreender os signos 

linguísticos de um modo geral, é certo que, quando não há precisa clareza ou, subsistindo 

dúvida, faz-se necessário prévio exercício à compreensão. Logo, nesta situação, GRAU 

sentencia que se exige: 

                                                
70 PASQUALINI, Alexandre. Hermenêutica: uma crença intersubjetiva na busca da melhor leitura possível. 
Hermenêutica plural: possibilidades jusfilosóficas em contextos imperfeitos. 2. ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2005, p. 169. 
71 PASQUALINI, Alexandre. Hermenêutica: uma crença intersubjetiva na busca da melhor leitura possível. 
Hermenêutica plural: possibilidades jusfilosóficas em contextos imperfeitos. 2. ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2005, pp. 176-177. 
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como antecedente indispensável à plenitude da compreensão, a 
determinação do significado das palavras e expressões de que se 
cuida, no que se busca precisar os seus sentidos. Aqui, portanto, a 
interpretação (em sentido estrito) – exercício complexo, distinto da 
pronta coleta de um específico significado – antecede, na medida em 
que a viabiliza, a plenitude da compreensão. Interpretamos, em 
sentido estrito, para compreender; compreender é interpretar em 
sentido amplo72. 

 

 Como se percebe, nem sempre é possível afirmar o que seja ético e o que não 

seja ético por todo o sempre, diante de um texto normativo, que carece de interpretação. Essa 

fluidez conceitual é própria das ideias abstratas e, notadamente, expressam-se em função da 

influência de aspectos históricos, sociológicos, econômicos, culturais e outros mais que 

permitem a identificação de opções valorativas em diferentes momentos da trajetória humana 

ou em distintos agrupamentos sociais. 

 Está, portanto, superada a busca pela vontade subjetiva do legislador, 

conquanto a lei, tão logo vigente, vale por si só e, no dizer de CAMARGO, é esta a tendência 

prevalente nos dias atuais, tendo em vista a necessidade de adaptação do direito às novas 

realidades provocadas por constantes mudanças sociais e, ademais, norteado pela ideia de 

sistema, tem-se a unidade do ordenamento jurídico, que exige a adaptação das leis antigas às 

leis novas num todo coerente e harmônico de interpretação73. 

 As normas de conteúdo deontológico voltadas à magistratura revelam em seu 

sentido uma expressão de juízo de valor sobre comportamentos esperados de juízes, daí 

porque com base nestes é que são escolhidas diretrizes consideradas exigíveis por parte dos 

membros da coletividade, através dos seus representantes legisladores, como regra geral. 

 Em outras palavras, tem-se que toda norma jurídica conduz o sentido do dever 

ser, conquanto nela foi reconhecido certo valor determinante de um comportamento exigível. 

As normas jurídicas afetam aos comportamentos, daí porque são moldáveis, pois precisam 

sofrer carga valorativa para se lhes extrair o sentido, alcançando situações não textualmente 

previstas. Para REALE: 
Ocorre algo de diverso nos domínios da Ética, notadamente no que se 
refere à Moral e ao Direito, onde juízos de valor assumem uma feição 
diversa em virtude do caráter de obrigatoriedade conferido ao valor 
que se quer preservar ou efetivar. 
O legislador não se limita a descrever um fato como tal ele é, à 
maneira do sociólogo, mas, baseando-se naquilo que é, determina que 

                                                
72 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. 4. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2006, p. 74. 
73 CAMARGO, Margarida Maria Lacombe. Hermenêutica e argumentação: uma contribuição ao estudo do 
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algo deva ser, com a previsão de diversas consequências, caso se 
verifique a ação ou a omissão, a obediência à norma ou a sua 
violação.74 

 

 Por oportuno, impõe-se consignar que não se estar a tratar de lacunas no 

ordenamento jurídico, que possam permitir extração de sentidos interpretativos dissociados de 

alguma lógica racional. Ademais, como esclarece STRECK, não existem lacunas técnicas no 

direito, sendo todas elas axiológicas, de modo que o próprio ordenamento jurídico estabelece 

mecanismos para solvê-las, tais como os princípios gerais de direito, a analogia ou os 

costumes75. Consigna STRECK que: 
fazer hermenêutica jurídica é realizar um processo de compreensão do 
Direito. Fazer hermenêutica é desconfiar do mundo e de suas certezas, 
é olhar o direito de soslaio, rompendo-se com (um)a hermé(nêu)tica 
jurídica tradicional-objetivante prisioneira do (idealista) paradigma 
epistemológico da filosofia da consciência. Com (ess)a (nova) 
compreensão hermenêutica do Direito recupera-se o sentido-possível-
de-um-determinado-texto, e não a re-construção do texto advindo de 
um significante-primordial-fundante. Assim, por exemplo, não há um 
dispositivo constitucional que seja, em si e por si mesmo, de eficácia 
contida, de eficácia limitada ou de eficácia plena. A eficácia do texto 
do dispositivo advirá de um trabalho de adjudicação de sentido, que 
será feito pelo hermeneuta/intérprete76. 

 

 Dentro do contexto em que se analisa o conteúdo ético das normas de conduta, 

não é possível se afastar do esclarecimento do que o aproxima ou o afasta dos conceitos de 

direito e de moral. Extrai-se do universo do que seria moral o delineamento das fronteiras do 

direito, daí porque exsurge a percepção do que seja imoral (contrário à moral)77 ou amoral 

(nem contrário, nem conforme à moral; a que falta a moral ou que não tem senso dela) 78. 

 Para enfrentamento da questão conceitual, precisa-se situar o conteúdo 

terminológico das expressões ética, moral, política e direito. 

 Assim, para SCHNAID, não existe uma norma jurídica ou moral que seja anti-

social, motivo pelo qual todas as normas morais no sentido amplo da palavra (direito, moral 

ou costume) têm como fim tão-só o bem e a prosperidade da sociedade, pois todas as normas 

morais são imperativos sociais; ao passo que: 

                                                
74 REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 35. 
75 STRECK, Lênio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção do 
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a palavra ética tem dois sentidos: pode designar um segmento da 
Filosofia, o que trata das normas de conduta, questionando a sua razão 
de ser, a sua validade e os valores perseguidos, e pode designar 
qualquer sistema de normas de conduta dos homens em sociedade. 
Com mais propriedade, na sociedade política. Como sociedades 
políticas embrionárias, temos os clãs, as tribos, as fratrias, as cidades, 
e nelas a convivência humana não dispensa o regulamento ético. Com 
o surgimento do Estado, como forma histórica de sociedade política, 
podemos designar como aquelas (normas de conduta) que se aplicam 
à conduta humana na sociedade estatal, ainda compreendendo-se neste 
termo a sociedade supra-estatal, de organização internacional. 
Somente serão normas morais as que relacionam a conduta com a 
sociedade estatal, direta ou indiretamente, ou melhor, a conduta 
dentro da esfera estatal, nunca menor. Pode ser maior, como a esfera 
internacional79. 

 

 O sentido da moral, portanto, é que vai procurar propor a educação ao homem, 

de modo que este possa conter seus impulsos individualistas em prol da colaboração junto ao 

grupo ao qual se vinculou. Assim, pode-se dizer que a moral define as virtudes esperadas dos 

membros da sociedade, configurando posturas éticas, enobrecendo-o e dignificando-o. 

 O fato é que, por mais complexa que seja a tarefa do legislador em buscar criar 

parâmetros comportamentais encerrados em textos normativos, estes existem e veiculam 

paradigmas de conduta criados para serem observados enquanto a norma tiver eficácia. 

 

2.3.2 Ética profissional e expectativa 

 

 Os destinatários das balizas éticas contidas nas normas deontológicas voltadas 

a juízes têm a liberdade de seguir o padrão comportamental nela estabelecido ou, ao contrário, 

transgredi-la. Esta situação certamente interessa ao mundo do direito, sobretudo quando tais 

nortes estão contidos em normas jurídicas em sentido estrito, as leis. 

 Em verdade, não se presta o direito a comprovar intenções ou vontades, muito 

menos a regular o pensamento ou as emoções, mas sim para, a final de contas, limitar ou 

reprimir atos contrários aos interesses do Estado, ou melhor, do grupo social ao qual serve, 

sob o ponto de vista político desse escopo. Logo, dentro de um espaço de liberdade que é 

conferido ao indivíduo, este poderá agir, seja seguindo o figurino normativo ou não. 

 Se o direito não pode desprezar a moral, pois a norma (editada ou 

consuetudinária), para ser moral, não pode ser injusta, é certo que a norma não pode ser 

imoral, daí porque se pode cogitar que a moral influi e inspira o direito. Assim, exigir-se que 
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se conduza conforme o direito estabelecido pelo grupo social sugere a conclusão primeira de 

que se chegará à justiça idealizada e almejada pela mesma sociedade. 

 Como resultado do que se idealizou, as diretrizes normativas apresentadas para 

o comportamento ético do julgador, ao menos em tese, uma vez observadas, levará ao 

resultado desejado pela sociedade. 

 Noutro pórtico, direito e moral se assemelham em certos aspectos, o que torna 

mais difícil a missão de compreender seus conceitos em apartado. Pontua FERRAZ JÚNIOR 

que: 
é preciso reconhecer certa similaridade entre normas jurídicas e 
preceitos morais. Ambos têm caráter prescritivo, vinculam e 
estabelecem obrigações numa forma objetiva, isto é, 
independentemente do consentimento subjetivo individual. Ambos são 
elementos inextirpáveis da convivência, pois, se não há sociedade sem 
direito, também não há sociedade sem moral. Não obstante isso, 
ambos não se confundem, e marcar a diferença entre eles é uma das 
grandes dificuldades da filosofia do direito80. 

 

 É por isso que uma norma jurídica, por transportar o ideal do dever ser, 

pressupõe a possibilidade de sua violação, haja vista que não se trata de lei física, a qual 

simplesmente traduz o sentido do ser. A violação daquela, portanto, é admissível e gera 

efeitos, inclusive quando se está falando em norma essencialmente deontológica, como a 

imposição de uma penalidade funcional. 

 Avançando para uma discussão mais próxima do contexto social brasileiro, 

dado o recorte proposto, um dos temas mais debatidos no contexto jurídico atual diz respeito 

justamente à ética no meio jurídico (ou à falta desta). A bem da verdade, tem-se percebido 

que o estudo de tal temática não é muito frequente nos bancos das faculdades de direito ou 

das escolas de magistratura, de modo que nunca foi tão relevante o aprofundamento da análise 

da ética profissional como nos dias de hoje. 

 Mais uma vez, vem a lume lição de NALINI, que situa seu enfoque na pessoa 

do julgador e na sua capacitação, questionando: 
Qual o conhecimento exigível ao magistrado? 
Conhecer a lei, a doutrina e a jurisprudência é dever de ofício do 
magistrado. Basta isso para ser um juiz ético e eficiente? Não. Dele se 
exige uma nova visão de mundo, sem a qual não se sobrevive neste 
tempo caótico. A certeza contemporânea é a incerteza, proclamam os 
filósofos. Os embates enfrentados pelos cientistas vieram a atenuar o 
conceito de ciência dura. ‘A nova ciência também está nos tornando 
mais conscientes de que o nosso anseio de liberdade e de simplicidade 
é comum a toda a vida’. Os problemas humanos continuam os 
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mesmos, sob novas formulações, redesenhados pelos novos padrões 
de convivência […] 
O conhecimento a ser procurado pelo juiz no seu aperfeiçoamento 
profissional inclui, é óbvio, a esfera do jurídico. Mas, antes disso, 
cumpre dominar as técnicas hermenêuticas propiciadoras de uma 
concretização das promessas do constituinte. O pacto obriga o 
magistrado a assegurar os direitos nele contidos. As normas regras 
cedem espaço às normas princípio. Estas permitem ponderação, 
otimização e não se submetem à lógica da antinomia. Um princípio 
pode conviver com o outro e ser priorizado num caso, mas submeter-
se à prevalência de outro em circunstância diversa. A plasticidade 
principiológica requer um com a cabeça bem feita, melhor do que um 
juiz com a cabeça cheia de erudição81. 

 

 A ética profissional, por sua vez, em sendo uma espécie do gênero, pode ser 

entendida dentro da conduta profissional ditada pela consciência do agir conforme padrões 

convencionais do seguimento, padrões estes valorizados positivamente pela sociedade. 

 Ter ética profissional se confunde com a atuação do indivíduo nos moldes dos 

princípios eleitos pela comunidade laboral à qual pertence, assim como os esperados pela 

própria sociedade. 

 A discussão sobre a ética profissional, por si só, já traz uma dimensão muito 

alargada, daí porque se reduz o espectro para análise para a postura ética dos magistrados, 

dado o recorte teórico deste trabalho, na condição de participantes de expressão dentro do 

meio jurídico, sendo verdadeiro protagonista no teatro do direito. 

 Certo é que causam grave impacto na sociedade as notícias de más condutas 

profissionais de magistrados, o que põe em risco até mesmo a estrutura do Estado 

Constitucional de Direito, conquanto o respeito às decisões judiciais é da essência deste 

sistema, o qual não encontra sustentação quando se dissemina o sentimento de que o ânimo 

dos julgadores está comprometido. Logo, havendo crise ética quanto à conduta do juiz, haverá 

sério desdobramento no âmbito da prestação jurisdicional, inclusive quanto à sua 

credibilidade e à sua legitimidade. 

 

2.3.3 Acesso à justiça em ambiente ético 

 

 O acesso à justiça é garantia qualificada e contextualizada em diretrizes éticas 

a serem habitualmente seguidas pelos juízes sob pena de se frustrar tal mandamento 

constitucional. 

                                                
81 NALINI, José Renato. Ética da magistratura: comentários ao código de ética da magistratura nacional - 
CNJ. 3. ed. São Paulo: RT, 2012, pp. 258-259. 



 

 

51 

 O tratamento da ética voltada ao juiz, enquanto valor fundante do direito 

fundamental do acesso à justiça, com inegável assento constitucional, configura norte 

interpretativo indissociável para que aquele desempenhe seu papel com a desenvoltura 

desejada pelo meio a que serve. 

 O acesso à justiça contempla não só instrumento repressivo da lesão 

concretizada, mas também a via preventiva da ameaça a direito82. Por assim dizer, repugna ao 

direito a existência de embaraço que venha a dificultar ou inviabilizar esse trânsito, sob pena 

de configurar violação àquele direito fundamental. 

 Tem-se, pois, que o estudo do comprometimento moral do magistrado 

condutor do processo configura elemento essencial para que o pretendido direito fundamental 

de acesso à justiça se dê sem mácula, isto é, que se efetive por intermédio de profissionais 

técnica e eticamente capacitados para os desafios que se lhes apresentam e, ao mesmo tempo, 

estejam aptos a sustentar os princípios de justiça e a ratificar as promessas constitucionais nos 

casos concretos postos a exame jurisdicional. 

 Num contexto de maior amplitude quanto à nova conformação da judicatura 

nos últimos tempos, VIANNA aponta que a linguagem e os procedimentos do direito 

mobilizam o Poder Judiciário para interpretar normas e arbitrar sobre sua legalidade e 

aplicação nos casos sujeitos à controvérsia, acrescentando que: 
Prever, decidir, regular, agir em simultaneidade com os processos 
econômico-sociais – diante de tais desafios, o Estado social, por 
definição, não se pode orientar pelo tempo passado, e sim, pelos 
tempos presentes e futuro, assumindo a sua indefinição e 
indeterminação. Daí que a manifestação da sua decisão em norma 
velha, necessariamente, a contaminar o campo do direito com o 
provisório, o temporário, a incerteza, levando-o a identificar o seu 
tempo e os seus temas com os da política83. 

 

 Assevera-se que o valor do direito fundamental do acesso à justiça precisa estar 

fundamentado em balizas éticas atuais e com vistas para o porvir. Numa singela síntese, essa 

dita ética seria a ciência do comportamento moral do homem em seu meio. 

 Quer-se, pois, assentar que a interpretação do direito pelo juiz, a partir da 

Constituição, deve visar aos fatos de agora, com vistas para o tempo futuro. É por isso que se 

pode dizer que o legislador, de certa forma, labora para normatizar os fatos sociais já 

ocorridos, traduzindo o sentido de que o seu olhar se volta para trás. Já sob a ótica do 
                                                
82 Art. 5o, XXXV. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF, 5. out. 
1988. 
83 VIANNA, Luiz Werneck (et al.). A judicialização da política e das relações sociais no Brasil. Rio de 
Janeiro: Revan, 1999, pp. 20-21. 
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julgador, seu olhar deve se voltar para o presente e, com ênfase, para os reflexos das suas 

decisões no porvir. 

 Por tal motivo e por outros fatores relacionados à crise de credibilidade dos 

agentes políticos eleitos, não se pode negar que há hoje uma sensível redução na importância 

do Poder Legislativo quando se diz que bastará ao Poder Judiciário valer-se do direito posto 

para dele extrair sentido renovado para pronta aplicação no conflito sub judice. 

 Ao discorrer sobre acesso à justiça, indispensável é a menção a 

CAPPELLETTI e GARTH para os quais, com o crescimento das sociedades, em tamanho e 

complexidade, o conceito de direitos humanos começou a se transformar, tornando-se 

reconhecidos direitos e deveres pelo Estado, de modo que: 
o direito ao acesso efetivo tem sido progressivamente reconhecido 
como sendo de importância capital entre os novos direitos individuais 
e sociais, uma vez que a titularidade de direitos é destituída de 
sentido, na ausência de mecanismos para sua efetiva reivindicação. O 
acesso à justiça pode, portanto, ser encarado como o requisito 
fundamental – o mais básico dos direitos humanos – de um sistema 
jurídico moderno e igualitário que pretenda garantir, e não apenas 
proclamar os direitos de todos84. 

 

 Para citados autores, o aludido acesso é mais do que um direito social 

fundamental, representando sim o ponto central da moderna processualística, demandando 

alargamento e aprofundamento dos objetivos e métodos da moderna ciência jurídica. 

 Aqui importa consignar a crítica de VALLE85, para quem ora se confere à 

produção legislativa uma nova característica, em que o minimalismo, as cláusulas abertas e a 

indeterminação conceitual – que permita lugar para o juízo de concretização segundo as 

circunstâncias do caso concreto – passam a ocupar cada vez maior espaço. 

  

                                                
84 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Trad. de Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: 
Fabris, 1988, pp. 11-12. 
85  VALLE, Vanice Regina Lídio do. Delegificação, legitimidade e segurança jurídica: a hermenêutica 
constitucional como alternativa de harmonização. A & C R. de Dir. Administrativo e Constitucional, Belo 
Horizonte, ano 4, n. 18, out./dez., 2004, p. 151. 
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3 A CONDUTA JUDICIAL ÉTICA ENQUANTO NORMA JURÍDICA 

 

3.1 O CONTEÚDO ÉTICO EXTRAÍDO DE PRINCÍPIOS E REGRAS 

CONSTITUCIONAIS PARA VALIDAÇÃO DO SISTEMA NORMATIVO 

 

 O ordenamento jurídico pátrio tratou de dispor sobre normas de natureza 

deontológica voltadas aos julgadores, desde a Constituição da República até normas 

infralegais, com o intuito de incutir a perspectiva do bom hábito ou do caráter desejável 

naqueles que ingressam na carreira da judicatura. 

 O juiz, personagem decisivo no cenário da intervenção social, precisa estar 

atualizado e alinhado com a ideia de que a vulneração do acesso à justiça configura 

inequívoca infração às normas jurídicas. 

 Talvez quem primeiro tenha abordado a discussão sob o preparo moral da 

pessoa pelo hábito, e - por assim dizer - do juiz, tenha sido ARISTÓTELES86 quando 

sentenciou que as virtudes não são geradas em nós nem nos são impostas pela natureza, eis 

que esta é que nos confere a capacidade de receber aquelas, cabendo a nós aprimorar e 

amadurecer tal capacidade pelo hábito. 

 Com efeito, pela própria etimologia da palavra, o ethos da ética revela o 

significado do hábito ou do caráter. 

 Ao se posicionar no vértice do sistema jurídico, a Constituição contamina todas 

as demais regras àquela subjacentes, de modo que não pode subsistir com eficácia qualquer 

regramento subordinado que colida com o texto constitucional. 

 As normas de um ordenamento não estão todas num mesmo plano, pois há 

normas inferiores e normas superiores, aquelas dependem destas 87 . Assim, impõe-se 

consignar que a supremacia da Constituição é essencial à estabilidade do Estado e das suas 

instituições. Com precisão, BONIFÁCIO pontua, na análise sistêmica do direito, que: 
deve ser destacada a posição de supremacia da Constituição, 
conferindo validade a todo o sistema normativo. Isso significa que 
qualquer lei, ato normativo, ação dos diversos “poderes” incompatível 
com o texto constitucional, padecerá de vício de 
inconstitucionalidade. 
O status normativo-hierárquico superior da Constituição no sistema 

                                                
86 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Trad. de António de Castro Caeiro. São Paulo: Atlas, 2009, p. 40. 
87 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. Trad. de Ari Marcelo Solon. São Paulo: Edipro, 2011, 
p. 61. 
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normativo se conjuga com o caráter de rigidez da constituição formal. 
Ao integrar o texto constitucional, a norma absorve os qualitativos 
formais de constitucionalidade, e, assim sendo, requer processos mais 
dificultosos à sua modificação88. 

 

 Há, portanto, diretrizes éticas a serem seguidas pelos julgadores a partir dos 

preceitos constitucionais que expõem tal ou qual direcionamento comportamental, 

notadamente no ato do julgamento. 

 Muito mais do que inspiradoras de reflexão no âmbito filosófico por parte do 

julgador, tais diretrizes correspondem a normas jurídicas cogentes, as quais estão 

consubstanciadas na Constituição da República e, a partir daí, na Lei Orgânica da 

Magistratura Nacional89 e demais normas jurídicas subjacentes ao texto constitucional, as 

quais compõem o sistema do ordenamento jurídico estatal. 

 Tanto quanto os integrantes do Poder Judiciário aproximem suas condutas dos 

preceitos deontológicos influenciados pelo texto constitucional e espraiados nas normas 

infraconstitucionais, mais evidenciado estará o caminho para a consolidação do direito 

fundamental do acesso à justiça. 

 Importa consignar que não passou despercebida por ALEXY a discussão entre 

as razões morais e as razões jurídicas no ato de decidir levado a efeito pelo julgador, quando, 

discutindo sobre o argumento dos princípios, enfocou a tese da moral, asseverando que o 

ponto crucial: 
consiste no fato de os princípios, primeiramente, de acordo com a tese 
da incorporação, serem componentes necessários do sistema jurídico 
e, em segundo lugar, de acordo com a tese da moral, de incluírem 
necessariamente aqueles que integram uma moral. Essa dupla 
propriedade de pertencer ao mesmo tempo à moral e ao direito 
significa que a decisão do juiz em casos duvidosos deve ser 
interpretada de forma diferente do que acontece nas teorias 
positivistas. Como os princípios morais, por seu conteúdo, estão 
incorporados ao direito, o juiz que neles se apoia decide com base em 
critérios jurídicos. Querendo-se recorrer à dicotomia ambígua entre 
forma e conteúdo, pode-se dizer que, quanto ao conteúdo, ele decide 
com base em razões morais, mas, quanto à forma, decide com base em 
razões jurídicas90. 

 

                                                
88 BONIFÁCIO, Artur Cortez. Direito de petição: garantia constitucional. São Paulo: Método, 2004, pp. 23-
24. 
89 BRASIL. Lei Complementar no 35, de 14 de março de 1979. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 14 mar. 
1979. 
90 ALEXY, Robert. Conceito e validade do direito. Trad. de Gercélia Batista de Oliveira Mendes. São Paulo: 
Martins Fontes, 2009, p. 92. 
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 O agir ético do juiz pode e deve ser visto, nessa ótica, como um dever ser com 

excelência constitucional. Tendo o arbítrio de amoldar sua conduta, impõe-se ao magistrado o 

esforço para prestar jurisdição dentro do figurino ético ditado pelas normas de atuação 

estabelecidas desde a Lei Maior e, por conseguinte, em todo o sistema do direito. Oportuna, 

pois, é a sentença de BONAVIDES ao aduzir que: 
 

O Direito hoje está nas Constituições, como ontem esteve nos 
códigos. De último, sua legitimidade, após atravessar a crise das 
ideologias, assenta sobre princípios. Dentre estes, um avulta, por 
envolver todo o Direito: o princípio da constitucionalidade. 
Antigamente a legitimidade cabia toda na lei e nos códigos, porque 
não se desmembrava da legalidade. 
O princípio legal, derivado da razão, que o amparava regia todas as 
ramificações do poder. 
Doravante, porém, com a legitimidade, sobreposta à lei, governa a 
Constituição os órgãos por onde a soberania se exercer. 
Desde algumas décadas a axiologia da justiça é o portal da 
legitimidade. Seu grau normativo é superior ao da legalidade. 
Dantes, a lógica da razão, como a regra, a lei, o código; daqui por 
diante, o humanismo das ideias com o valor, o princípio, a 
Constituição e a Justiça escrevendo a evolução do Direito, depois de 
atravessar a crise das ideologias e assentar sobre princípios a 
normatividade das Constituições91. 

  

 Quando se parte para discussão acerca da adequada aplicação da Constituição 

pelos julgadores, não se pode afastar o enfrentamento do objetivo da utilização da 

hermenêutica, dada a relação de instrumentalidade desta para o atingimento daquele objetivo. 

Nessa senda, a hermenêutica será a ferramenta de trabalho apropriada para compreensão e 

extração do sentido das normas jurídicas. 

 Ideal seria que a norma jurídica revelasse sentido perfeitamente aplicável ao 

caso, dispensando maior esforço interpretativo para a solução aguardada. Ocorre que, quando 

se tem em mãos um caso difícil para deslinde, não encontrando o julgador uma norma que se 

apresente de evidente manejo, terá aquele que se socorrer da atividade interpretativa, 

buscando no ordenamento jurídico uma resposta. 

 Faz-se necessária, a partir desse instante, uma busca isenta de embaraços de 

menor nobreza, a fim de que o trabalho exegético se desenvolva em ambiente ético e, 

portanto, adequadamente aceito. 

 Ganha relevo tal enfoque a partir do instante em que se reconhece a 

necessidade de precisa exegese para manejo dos dispositivos constitucionais nos casos 

                                                
91 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 27. ed. São Paulo: Malheiros, 2012, pp. 603-604. 
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concretos, eis que, sejam regras ou princípios, estes precisarão passar pelo filtro do intérprete 

para ganhar vida. Não se pode cogitar, pois, da existência de normas jurídicas postas numa 

Constituição sem que se destinem ao regramento de algum bem jurídico, senão tais normas 

seriam fins em si mesmas e, certamente, seriam dispensáveis, o que não se pode admitir. 

 Ressalte-se que, especialmente no trato dos princípios de que se servem os 

julgadores em seu labor, pouco importa a localização topográfica daqueles no texto 

constitucional para que se lhe desnature a essência. Para ROTHENBURG92, não há um local 

específico, uma sede reservada, para os princípios na Constituição, pois estes costumam 

apresentar-se desde o preâmbulo e podem ser encontrados em qualquer ponto da Constituição 

ou mesmo em atos normativos outros componentes desse sistema jurídico. Logo, 

encontrando-se ou não em capítulo próprio, os princípios comportam aquele mesmo caráter 

de decidibilidade inerente ao direito. 

 O julgador, destarte, serve-se de normas para decidir. Estas, por sua vez, 

concentram-se num sistema harmônico, donde se faz necessário distinguir o que sejam e 

como devem ser manejadas, distinguindo-se os princípio das regras de menor consistência. 

Ao esclarecer a importância de cada qual no sistema, BONAVIDES aponta que: 
as regras vigem, os princípios valem; o valor que neles se insere se 
exprime em graus distintos. Os princípios, enquanto valores 
fundamentais, governam a Constituição, o regímen, a ordem jurídica. 
Não são apenas a lei, mas o Direito em toda a sua extensão, 
substancialidade, plenitude e abrangência. 
A essa altura, os princípios se medem normativamente, ou seja, têm 
alcance de norma e se traduzem por uma dimensão valorativa, maior 
ou menor, que a doutrina reconhece e a experiência consagra. 
Consagração observada de perto na positividade dos textos 
constitucionais, donde passam à esfera decisória dos arestos, até 
constituírem com estes aquela jurisprudência principial, a que se 
reporta, com toda a argúcia, García de Enterría. 
Essa jurisprudência tem feito a força dos princípios e o prestígio de 
sua normatividade – traço coetâneo de um novo Estado de Direito cuja 
base assenta já na materialidade e preeminência dos princípios93. 

 

 Na mesma linha, reforça BONIFÁCIO que, enquanto sistema aberto de regras 

e princípios, a Constituição modela a ordem jurídica, de modo que: 
os princípios têm uma tarefa importante na fixação do ideário 
constitucional, estejam expressos ou implícitos. 
Essa moderna posição do pós-positivismo acentua que, ao lado das 
regras, os princípios são dotados de juridicidade, ostentam força 
normativa e conferem o equilíbrio essencial a um determinado sistema 
jurídico. E a razão é simples. Os princípios agregam valores que a 

                                                
92 ROTHENBURG, Walter Claudius. Princípios constitucionais. Porto Alegre: Fabris, 1999, p. 76. 
93 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 27. ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 299. 
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sociedade abraçou em ímpar momento histórico94. 
 

 Por oportuno, relevante é que se assente a natureza normativa dos princípios, 

notadamente os que dispõem de status constitucional, eis que não podem ser tidos como 

enunciados propositivos ou sugestivos, mas sim como diretrizes axiológicas prescritivas. No 

dizer de ROTHENBURG, diversos aspectos diferenciam os princípios das demais normas 

jurídicas, eis que: 
pelo conteúdo (os princípios incorporando primeira e diretamente os 
valores ditos fundamentais, enquanto as regras destes se ocupam 
mediatamente, num segundo momento), mas também pela 
apresentação ou forma enunciativa (vaga, ampla, aberta, dos 
princípios, contra uma maior especificidade das regras), pela 
aplicação ou maneira de incidir (o princípio incidindo sempre, porém 
normalmente mediado por regras, sem excluir outros princípios 
concordantes e sem desconsiderar outros princípios divergentes, que 
podem conjugar-se ou ser afastados apenas para o caso concreto; as 
regras incidindo direta e exclusivamente, constituindo aplicação 
integral – conquanto nunca exaustiva – e estrita dos princípios, e 
eliminando outras conflitantes) e pela funcionalidade ou utilidade (que 
é estruturante e de fundamentação nos princípios, enquanto as regras 
descem à regulação específica). Traduzem ambos – princípios como 
regras – expressões distintas ou variedades de um mesmo gênero: 
normas jurídicas95. 

 

 Dito isto, é preciso consignar que resta superada a vetusta tese de que as regras 

e os princípios se diferenciariam por grau de generalidade, abstração ou fundamentalidade, 

posto que, como já se percebe, adota-se aqui a coerente e técnica distinção qualitativa 

proposta por DWORKIN, a qual restou sofisticada por ALEXY, sendo, portanto, de caráter 

lógico o marco diferenciador, porquanto ambos são normas jurídicas. Como explicado por 

SILVA96, para DWORKIN, as regras possuem apenas a dimensão da validade, ou seja, valem 

(e são aplicáveis) ou não valem (e não são aplicáveis), ao passo que a discussão voltada aos 

princípios se situa no peso (importância) de um ou outro quanto houver aparente colisão. 

 Apontados como mandamentos de otimização, os princípios estabelecem que 

algo deve ser realizado na maior medida possível, de modo que o grau de realização de um ou 

outro pode variar, já que expressam deveres prima facie, ao contrário das regras; para estas, 

                                                
94 BONIFÁCIO, Artur Cortez. Direito de petição: garantia constitucional. São Paulo: Método, 2004, p. 59. 
95 ROTHENBURG, Walter Claudius. Princípios constitucionais. Porto Alegre: Fabris, 1999, p. 81. 
96 SILVA, Virgílio Afonso da. Princípios e regras: mitos e equívocos acerca de uma distinção. Revista Latino-
Americana de Estudos Constitucionais, Belo Horizonte: Del Rey, n. 1, pp. 607-630, jul./dez. 2003. 
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deve se realizar exatamente o que é prescrito, eis que exprimem deveres definitivos, como 

busca sintetizar SILVA97. 

 Nas próprias palavras de ALEXY, dentro das possibilidades jurídicas e fáticas 

existentes, os princípios, que não contém um mandamento definitivo, exigem que algo seja 

realizado na maior medida possível, eis que: 
Da relevância de um princípio em um determinado caso não decorre 
que o resultado seja aquilo que o princípio exige para esse caso. 
Princípios representam razões que podem ser afastadas por razões 
antagônicas. A forma pela qual deve ser determinada a relação entre 
razão e contra-razão não é algo determinado pelo próprio princípio. 
Os princípios, portanto, não dispõem da extensão de seu conteúdo em 
face dos princípios colidentes e das possibilidades fáticas. 
O caso das regras é totalmente diverso. Como as regras exigem que 
seja feito exatamente aquilo que elas ordenam, elas têm uma 
determinação da extensão de seu conteúdo no âmbito das 
possibilidades jurídicas e fáticas. Essas determinação pode falhar 
diante de impossibilidades jurídicas e fáticas; mas, se isso não ocorrer, 
então, vale definitivamente aquilo que a regra prescreve98. 

  

 Pelo que se consignou, havendo conflito entre regras, inexistindo cláusula de 

exceção, uma das regras em confronto haverá de ser invalidada. De outro lado, o embate entre 

princípios se resolve de outro modo, eis que pelo sopesamento99 sobre os mesmos é que se 

chega a um resultado hermenêutico pela precedência (ou pelo peso) de um princípio em 

relação ao outro. Assim, não há mútua eliminação, mas sim ponderação. Logo, a discussão 

está fora da seara da validade, ingressando em inequívoca discussão subjetiva no campo da 

decidibilidade do direito. 

 Na teoria de DWORKIN, a distinção entre regras e princípios é, portanto, 

argumentativa, eis que está fundada nas razões expostas para decisão. Sendo assim, não 

haveria propriamente uma colisão entre princípios, mas sim uma concorrência entre eles, 

priorizando-se a exegese daquele de maior peso para solução justa do caso concreto. Com 

efeito, não há propriamente a criação do direito pelo julgador, mas sim a sua construção pelas 

próprias partes com base nos princípios invocados, superando-se a delimitação das regras 

postas. 

                                                
97 SILVA, Virgílio Afonso da. Princípios e regras: mitos e equívocos acerca de uma distinção. Revista Latino-
Americana de Estudos Constitucionais, Belo Horizonte: Del Rey, n. 1, pp. 607-630, jul./dez. 2003. 
98 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. de Virgílio Afonso da Silva. 2. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2011, p. 104. 
99 Dentre as críticas de relevo que se apresentam à sistemática do sopesamento, estão a redução da importância 
do Poder Legislativo e a falta de racionalidade para o método, que dá ensejo a elevado subjetivismo na 
interpretação, imprevisibilidade e distorções no âmbito do Poder Judiciário. 
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 Assevera COSTA que DWORKIN idealizou um juiz intérprete criterioso e 

metódico, capaz de selecionar, dentre as hipóteses possíveis, aquelas que conduzam à melhor 

interpretação dos casos precedentes, afirmando o direito como integridade, eis que a força 

gravitacional do precedente oferece razões para se decidir outros casos de maneira similar no 

futuro, conquanto: 
esse juiz imaginário denominado de “Hércules” deverá emitir juízos e 
lidar com tensões ao decidir um grande número de casos. O direito 
como integridade pressupõe mais perguntas do que respostas a outros 
juristas e juízes que possivelmente darão respostas diferentes, 
entretanto, nesse jogo de perguntas e respostas forma se o romance em 
cadeia. 
Para se chegar à resposta que atenda aos anseios da par tes e que seja 
compatível com a teoria dos princípios, Ronald Dworkin propõe, pela 
metáfora do juiz filosófico Hércules, um juiz mítico que seria capaz 
de desenvolver a resposta que produza consonância entre a intenção 
legislativa e os princípios jurídicos100. 

 

 Em remate deste ponto, como assenta BONIFÁCIO, a garantia de estabilidade 

e durabilidade do sistema conduz à necessidade de adaptação do texto constitucional às novas 

condições sociais da comunidade. Segundo o autor, os princípios ocupam posição hierárquica 

de primazia em meio às fontes do direito, constituindo-se em nortes interpretativos, eis que os 

princípios são normas jurídicas de otimização101. 

 

3.1.1 Interpretação e segurança jurídica 

 

 Ainda no campo da validação do sistema normativo no debate dos direitos 

fundamentais, a segurança jurídica se apresenta como ponto que merece discussão. 

 A compreensão no campo do direito dá-se por intermédio da argumentação, 

como assevera CAMARGO, para quem a interpretação é de índole concretizadora e 

argumentativa, mediando a pré-compreensão e a compreensão, de modo que compreender 

seria indagar sobre as possibilidades de um acontecer próprio, só existindo o direito na 

medida em que é compreendido102. 

 Lembra GOES que os interesses conduzidos nas pretensões jurisdicionalizadas 

podem revelar valores situados juridicamente em contraposição. Acrescenta o autor que os 

                                                
100 COSTA, Carlos Henrique Generoso. A interpretação em Ronald Dworkin. Revista CEJ, Brasília, Ano XV, 
n. 55, pp. 93-104, out./dez. 2011. 
101 BONIFÁCIO, Artur Cortez. Direito de petição: garantia constitucional. São Paulo: Método, 2004, p. 60. 
102 CAMARGO, Margarida Maria Lacombe. Hermenêutica e argumentação: uma contribuição ao estudo do 
direito. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, pp. 265-266. 
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casos difíceis assim o são tanto porque surgem de hipóteses de inadequação normativa, 

quanto porque exigem igualmente difícil tomada de posição sobre opções casuísticas acerca 

da efetivação dos direitos fundamentais. Logo, justificando a necessidade de diálogo do Poder 

Judiciário com a coletividade, com precisão, o autor arremata que: 
impõe-se o registro de que nossa proposição, longe de desprezar a 
atuação do Judiciário sintonizada com a necessária proteção dos 
direitos fundamentais, intenta mesmo é favorecê-la, isto porque nos 
casos difíceis, em que o conflito valorativo esboçado em princípios 
constitucionais colidentes mostre-se presente, a interlocução 
argumentativa com a cidadania pode muito bem preservar o Judiciário 
de uma eventual decisão antidemocrática, voltada à tutela de 
interesses outros, de ocasião, como uma vez ou outra a história nos 
relata, especialmente nas conhecidas situações de ‘crise’ da vida 
política brasileira. São situações em que se percebe a mudança de roda 
da Jurisprudência com vistas à preservação de objetivos próprios do 
mercado ou das políticas de governo103. 

 

 Tem-se, pois, a superação da legalidade, ou seja, do texto da norma 

infraconstitucional como sendo o exclusivo recipiente onde estaria depositado o poder estatal 

formatado. Em verdade, as ditas cartas políticas é que vinculam a vontade do legislador, de 

modo que o poder estatal não poderia cingir-se à lei, mas sim aos preceitos desenhados nas 

Constituições, notadamente quando da organização dos Poderes constituídos, no 

estabelecimento das competências e atribuições de cada qual, na seleção dos direitos que 

alçarão à condição de fundamentais e imodificáveis, entre outras escolhas que cabem 

naturalmente ao poder constituinte original. 

 Não se quer asseverar ser menos importante o trabalho do legislador, mas sim 

ressaltar que este, embora traduza - em tese - a vontade do povo, não conseguira acompanhar 

o ritmo acelerado das mudanças na sociedade. Isto se deve sobretudo à necessidade de se 

observar os rituais próprios das casas legislativas, cujo formalismo procedimental forja sua 

essência, senão haveria total desorganização institucional. 

 Desde a apresentação do projeto de lei até sua promulgação há um longo 

percurso. Nesse interim, questões da vida quotidiana precisam se solucionadas e, enquanto 

não vem o resultado do processo legislativo, o processo judiciário encampará a discussão, 

procurando lançar mão do direito posto para, interpretando-o, apontar alguma saída à 

controvérsia apresentada. 

                                                
103 GOES, Ricardo Tinoco de. Democracia deliberativa e jurisdição: a legitimidade da decisão judicial a 
partir e para além da teoria de J. Habermas. Curitiba: Juruá, 2013, pp. 227-228. 
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 Não se há de vislumbrar risco na entrega ao Poder Judiciário da solução das 

questões pendentes à mingua de norma adequada para apontamentos de diretrizes resolutivas, 

eis que este é igualmente legitimado pelo texto constitucional a agir. Com acerto, 

RODRIGUES assevera que: 
É preciso ter clareza, porém, que a democracia não se resume ao 
princípio majoritário, haja vista que a vontade da maioria muitas vezes 
se move por interesses de ocasião, ignorando os valores permanentes 
que inspiram o Estado democrático. Portanto, faz-se necessário evitar 
que a vontade da maioria esmague o direito das minorias, devendo 
sempre existir uma válvula de segurança capaz de preservar esses 
direitos, de modo a impedir que a democracia se degenere numa 
ditadura da maioria. É neste sentido que se destaca o papel do Poder 
Judiciário que, mesmo sem contar com o voto popular, é responsável 
por interpretar a Constituição e fazer valer seus valores e direitos 
fundamentais, ainda que contra a vontade circunstancial da maioria. 
Desse modo, reside na Constituição Federal o fundamento da 
legitimidade do Poder Judiciário, uma vez que é a Constituição 
responsável por destinar uma parcela do poder político para ser 
exercida pelos magistrados, que não são recrutados através do voto 
popular. Mesmo assim, em cumprimento a vontade expressa na 
Constituição, cabe à magistratura atuar como co-participante dos 
demais poderes na preservação do Estado Constitucional de Direito104. 

 

 Essa atividade hermenêutica desenvolvida por profissional ético e preparado 

conduzirá as partes em litígio a uma solução minimamente adequada, culminando assim com 

a efetiva entrega da prestação jurisdicional estatal, o que nada mais é do que a concretização 

do acesso à justiça buscado e finalmente obtido.  

 Ainda que haja alguma celeuma relacionada à legitimidade das decisões 

judiciais, que advém de agentes não eleitos, o fato é que o ingresso na carreira destes se dá 

pela porta constitucional do concurso público, com regra geral, eis que ainda subsistem 

investiduras por nomeação do Poder Executivo, após sabatina pelo Poder Legislativo105. 

 Não se olvide do elemento argumentativo inerente às decisões judiciais, que 

não a fragiliza; ao contrário, torna o julgado legitimado. Aduz ESTEVÃO que se observa da 

teoria da argumentação jurídica intenso uso de fórmulas que se estruturam em enunciados na 

busca de uma racionalidade discursiva, ressaltando que problemas jurídicos e morais não 

podem ser engessados em fórmulas, por isso a argumentação jurídica deve aproximar o direito 

da realidade social, pois não há sempre resposta única advinda da racionalidade exigível106.  

                                                
104  RODRIGUES, Mádson Ottoni de Almeida. A legitimidade da jurisdição de primeiro grau na 
concretização dos direitos fundamentais: proposta de um novo modelo jurídico-administrativo para o 
segundo grau de jurisdição. Dissertação (mestrado), UFRN. Natal, 2009, p. 59. 
105 Art. 94. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF, 5. out. 1988. 
106 ESTEVÃO, Roberto da Freiria. A retórica do direito: a lógica da argumentação jurídica e o uso da 
retórica na interpretação. São Paulo: Letras Jurídicas, 2010, p. 193. 
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 Todos, porém, são julgadores e devem se submeter aos preceitos 

constitucionais e, consequentemente, à sistemática infraconstitucional, exercendo a judicatura 

com isenção no exercício interpretativo. Nem se aponte com isso risco de ofensa à segurança 

jurídica, conforme sustenta VALLE, pois esta não deflui pura e simplesmente da observância 

formal do texto legislativo, mas sim dos valores constitucionais, eis que: 
o cerne da garantia da segurança jurídica estará portanto em uma 
aplicação concreta – seja pela via legislativa estrita, seja pela via dos 
instrumentos próprios da regulação delegificada – dos valores 
constitucionalmente garantidos, também esses, a serem revelados por 
intermédio de uma leitura hermeneuticamente orientada. [...] 
Fato é que segurança jurídica é valor que há de ser considerado na sua 
essência, e não na manifestação externa de imutabilidade de regras. 
Segurança jurídica é valor indissociável também da busca da justiça, 
que pressupõe essa sensibilidade da norma às particularidades do 
caso107. 

 

 Outrossim, no dizer de SOUZA108, ao abordar o poder criador do juiz, tem-se 

que a realidade sócio-econômico-política atual exige soluções processuais que propiciem real 

igualdade e paridade de armas, e não mera possibilidade ideal, processual ou jurídica, 

conquanto a crise da Justiça é uma crise do processo, mas também é uma crise de juristas. 

Para o autor, tem-se que o processo é o que os juristas quiserem, mas não se tem juristas sem 

aperfeiçoamento intelectual, cultural e moral. 

 Assim, numa etapa sequencial, faz-se necessário analisar os preceitos 

constitucionais que traduzem princípios e regras dirigidos aos juízes, no que toca a sua 

conduta profissional. Tais diretrizes com status constitucional, naturalmente, dão cores e 

formas às normas jurídicas deontológicas inseridas na Lei Orgânica da Magistratura Nacional, 

que ainda vigora e dispõe sobre direitos e deveres dos membros do Poder Judiciário, 

especialmente quanto ao aspecto comportamental. 

 A singela distinção apresentada adiante, entre diretrizes éticas abstratas e 

concretas, revela apenas a pretensão de sistematizar os deveres cuja verificação se denota da 

análise subjetiva da sistemática atuação do julgador, tais como a moralidade, a experiência, o 

merecimento ou a imparcialidade; ou por aferição de dados minimamente objetivos, tais como 

sua frequência a cursos, o endereço de fixação de sua residência, a exposição expressa de 

                                                
107  VALLE, Vanice Regina Lídio do. Delegificação, legitimidade e segurança jurídica: a hermenêutica 
constitucional como alternativa de harmonização. A & C R. de Dir. Administrativo e Constitucional, Belo 
Horizonte, ano 4, n. 18, out./dez., 2004, pp. 147-168, pp. 163-165. 
108 SOUZA, Carlos Aurélio Mota de. Poderes éticos do juiz: a igualdade das partes e a repressão ao abuso 
no processo. Porto Alegre: Fabris, 1987, pp. 98-99. 
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razões de decidir, o não exercício de atividades vedadas ou a isenção de participação político-

partidária. 

 Tal formatação, longe de ser definitiva, apenas tem o escopo de facilitar a 

exposição sequenciada das ideias e propostas pertinentes a cada preceito deontológico contido 

na Constituição da República e na Lei de Organização Judiciária. 

 

3.1.2 Moralidade 

 

 O princípio da moralidade foi introduzido expressamente no sistema jurídico 

pátrio a partir da Constituição brasileira vigente109, que passou a impor aos agentes públicos 

de toda ordem o agir com ética e retidão no desempenho de suas funções públicas. Muito 

embora o sentido da moralidade já pudesse ser extraídos das próprias leis voltadas à 

Administração Pública, que, naturalmente, trazem embutidas em seus textos o sentido do que 

seria correto e justo, o constituinte sentiu a necessidade de expressar tal princípio no próprio 

corpo da Constituição. 

 Os laços do direito e da moral exercem inequívoca inter-relação, pois esta 

confere legitimidade àquele. Com a inserção no texto constitucional do princípio da 

moralidade, tal integração está mais do que evidenciada, está normatizada. Assenta AGRA 

que: 
A moralidade é uma espécie da ética, na busca pela retilineidade das condutas 
humanas. Seria a concretização dos parâmetros de conduta fornecidos pela ética. O 
enfoque da Administração Pública deve se ater não apenas ao resultado das 
realizações estatais, mas ao modo como estas realizações são estabelecidas. O 
resultado não será lícito se o procedimento não o for, se as motivações para o seu 
surgimento se separarem da virtude e da moral. 
Esse princípio analisa o elemento subjetivo na feitura do ato. Além de corresponder 
aos interesses da coletividade, ele deve ser tomado de acordo com as intenções de 
realizar o bem comum110. 

 

 Não destoando da mesma ponderação, pontua TAVARES111 que a origem 

deste princípio está atrelada à noção de vedação ao desvio de poder, eis que o administrador 

imoral revelaria sua intenção de se valer de meios lícitos para alcançar fins não perseguidos 

pelo direito. Logo, o autor consigna que a moralidade administrativa se distingue da 

moralidade comum, pois aquela é composta pelas regras da boa administração, de exercício 

                                                
109 Art. 37. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF, 5. out. 1988. 
110 AGRA, Walber de Moura. Curso de direito constitucional. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 414. 
111 TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 1.061. 



 

 

64 

regular do múnus público, de honestidade, de boa fé, de equidade, de justiça, afora regras de 

conduta extraíveis da prática interna da Administração. 

 Importa registrar, quanto à inserção da moralidade dentre os preceitos 

constitucionais postos, que HART112 já asseverava haver distinção entre o uso da coerção para 

reforçar a moralidade e outros métodos como a argumentação, a recomendação ou a 

exortação. Para o autor, a preservação da moralidade revela seu reconhecimento, ou seja, 

pretende-se a preservação da atitude moral. 

 Quanto ao julgador, agente público que é, tanto a aferição da sua moralidade se 

dá na condução dos julgamentos dos atos da Administração direta e indireta sob sua 

jurisdição, quanto também deve ele próprio agir com moralidade, notadamente ao gerir 

pessoas e bens públicos que estão sob sua responsabilidade e direção. 

 É comum o exercício das atribuições gerenciais de direção do foro por parte de 

juízes recém-ingressos, concomitantemente com as funções jurisdicionais, tão logo são 

investidos e entram em exercício junto a comarcas de vara única. Igualmente, já com a 

carreira consolidada, os juízes costumam ser chamados a colaborar em projetos sociais ou 

mesmo na coordenação de atividades promovidas pelos tribunais aos quais estão vinculados, 

passando então a gerir valores destinados a tais ou quais atividades. Mais ainda, ao assumirem 

postos superiores de administração nas cortes (Presidência, Vice-Presidência ou 

Corregedoria) também exercem funções essencialmente burocráticas de cunho administrativo, 

daí porque se lhe será mais ainda exigida a gestão de bens públicos com inequívoca 

moralidade. 

 Ao analisar a moralidade sob a ótica da probidade, RODRIGUES113 sustenta 

tratar-se de pressuposto elementar para o exercício, com decência e respeitabilidade, de 

qualquer atividade humana, notadamente no serviço público, pontuando que aquela resulta da 

formação moral e, sobretudo, considerando que o magistrado deve ser exemplo de retidão, 

bom senso, coerência, lisura de caráter. Com efeito, o autor ressalta que maior poder do juiz 

perante a comunidade decorre de sua dignidade pessoal, que lhe dá força moral.   

                                                
112 HART, Herbert L. A. Direito, liberdade, moralidade. Trad. de Gérson Pereira dos Santos. Porto Alegre: 
Fabris, 1987, p. 92. 
113 RODRIGUES, Roberto Barbosa. O juiz e a ética. São Paulo: Iglu, 2010, p. 140. 
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 Indissociável da moralidade é, portanto, a noção de responsabilidade inerente 

ao julgador, conquanto há inclusive quem defenda que os membros do Poder Judiciário 

respondem por seus atos na seara de alcance da Lei de Improbidade Administrativa114. 

 Por oportuno, ainda na seara da responsabilidade, VIEIRA e MARTINS 

consignam que não se confundem as habilidades técnicas com as virtudes na prática 

profissional, porquanto as primeiras: 
são presumidas a partir do momento em que os profissionais do 
Direito foram aprovados em concursos destinados a aferir 
conhecimentos na área, inclusive relacionadas à Ética. Contudo, 
apesar de possuírem habilidades e virtudes, erros são cometidos, 
cabendo a necessária indenização do prejudicado, visto que a prática 
profissional pode gerar responsabilidades por danos causados às 
pessoas, cabendo indenização quando provado. 
No tocante à responsabilidade civil do magistrado, o art. 49 da Lei 
Orgânica da Magistratura Nacional e o art. 133 do Código de Processo 
Civil prevêem que este profissional do Direito responderá por perdas e 
danos, em caso de dolo, fraude, recusa, omissão ou retardamento de 
providência processual sem justo motivo, que deva ordenar de ofício, 
ou a requerimento da parte. Tais condutas geram o dever de indenizar, 
podendo o prejudicado propor a ação diretamente contra o juiz ou 
contra o Estado, o qual poderá exercer o direito de regresso. (...) 
Como pessoa humana, o juiz também erra ao aplicar a lei, seja por 
falsa percepção dos fatos, seja por erro ou ignorância, seja decorrente 
de culpa, errada interpretação da lei etc. Contudo, por vezes, o erro 
judiciário não implica necessariamente erro do juiz115. 

 

 Evidente é a associação da ideia de moralidade com a de responsabilidade. 

Nessa senda, novamente RODRIGUES ressalta que o senso de responsabilidade é predicado 

indispensável ao magistrado, eis que: 
resulta da consciência de seu dever, da importância de suas funções, 
da necessidade de que se empenhe, por vezes, até com sacrifício 
pessoal, para o fiel e eficiente cumprimento delas. Está na mente do 
povo, fazendo parte de sua cultura, que a atividade do juiz deve ser 
desempenhada como um sacerdócio, tal a grandeza moral que se lhe 
atribui (elevando-a ao nível do sagrado). Entendemos que a 
magistratura deve ser encarada como uma opção de vida, na qual se 
arque com todas as conseqüências, dentre elas o sacrifício, a 
abnegação e a dedicação quase exclusiva, que se requer para o bom e 
conveniente desempenho desse mister. Isso está compreendido no 
compromisso assumido quando da investidura no cargo; e deve ser 
cumprido independentemente do reconhecimento público, que aliás, é 
raro, escasso e minguado116. 

                                                
114 A Lei no. 8.429, de 2 de junho de 1992, dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de 
enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, 
indireta ou fundacional. O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que os agentes políticos 
sujeitos aos crimes de responsabilidade previstos na Lei no. 1.079, de 10 de abril de 1950, não respondem por ato 
de improbidade administrativa, prevenindo assim eventual bis in idem.  
115 VIEIRA, Tereza Rodrigues; MARTINS, José Paulo Nery dos Passos. Ética no direito. Petrópolis: Vozes, 
2007, pp. 109-111. 
116 RODRIGUES, Roberto Barbosa. O juiz e a ética. São Paulo: Iglu, 2010, p. 142. 
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 Com precisão, arremata NALINI117 relembrando que todos os atos estatais 

devem ser avaliados sob o aspecto ético, não podendo gerar efeitos aqueles que não resistam a 

essa aferição, daí porque a inclusão do princípio da moralidade na Constituição amplia e 

intensifica a responsabilidade dos juízes, que representam a última esperança de dignidade na 

atuação estatal, conquanto todo ato administrativo deve ser apreciado sob a ótica da 

moralidade pelo Poder Judiciário. 

 

3.1.3 Experiência 

 

 A Constituição brasileira contém comandos de natureza deontológica 

destinados ao juiz quando aponta comportamentos e expectativas morais de ordem 

profissional a serem observados. O dever de experiência é um deles, eis que o ingresso na 

carreira passou a depender da efetiva comprovação de atividade jurídica, no mínimo, por 03 

(três) anos como pressuposto para investidura118. 

 Entendeu o legislador reformador de incluir tal exigência para que o candidato 

apresentasse algum contato prévio com o ambiente das lides forenses, a fim de que um 

mínimo de maturidade profissional se agregasse à sua experiência de vida. Com precisão, 

abordando o necessário processo de aprendizado do juiz para aquisição de experiência, 

BITTENCOURT pondera que: 
erros de vários tipos, alguns graves e outros pilhéricos, são praticados 
a cada passo e a cada hora por muitos jovens bacharéis, abruptamente 
transformados em autoridades judiciárias. Se nem todos os erros 
aparecem de modo a não se insistir em melhorar o processo de escolha 
de juízes, facilmente se encontrará explicação para isso, seja na 
justificável paciência para com os moços, seja no conformismo com 
uma instituição imperfeita. 
Importa assinar que raramente os erros são praticados por insensatez e 
quase nunca por má-fé. O fenômeno pode generalizar-se na completa 
falta de assistência oficial na fase de preparação do candidato a juiz119. 

 

 Muito embora o texto constitucional exija uma regulamentação por via de lei 

complementar acerca do que seja a referida atividade jurídica para fins de cômputo do triênio, 

fato é que o Conselho Nacional de Justiça antecipou-se e editou resolução,  dispondo sobre os 

concursos públicos para ingresso na magistratura. Tal instrumento infralegal disciplinou, 

                                                
117 NALINI, José Renato. Ética geral e profissional. 10. ed. São Paulo: RT, 2013, p. 691. 
118 Art. 93, I. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF, 5. out. 1988. 
119 BITTENCOURT, Edgard de Moura. O juiz. 3. ed. Campinas: Millennium, 2002, pp. 56-57. 
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ainda que de forma genérica, aquela exigência constitucional, com a definição do que seria 

considerado atividade jurídica para fins de inscrição definitiva dos candidatos no certame para 

a carreira da magistratura. 

 Destarte, considera-se atividade jurídica: I – aquela exercida com 

exclusividade por bacharel em Direito; II – o efetivo exercício de advocacia, inclusive 

voluntária, mediante a participação anual mínima em 5 (cinco) atos privativos de advogado 

(Lei no 8.906, 4 de julho de 1994, art. 1o) em causas ou questões distintas; III – o exercício de 

cargos, empregos ou funções, inclusive de magistério superior, que exija a utilização 

preponderante de conhecimento jurídico; IV – o exercício da função de conciliador junto a 

tribunais judiciais, juizados especiais, varas especiais, anexos de juizados especiais ou de 

varas judiciais, no mínimo por 16 (dezesseis) horas mensais e durante 1 (um) ano; V – o 

exercício da atividade de mediação ou de arbitragem na composição de litígios120.  

 De acordo com os parágrafos do referido dispositivo normativo, restou vedada 

a contagem do estágio acadêmico ou qualquer outra atividade anterior à  obtenção do grau de 

bacharel em Direito e ainda a comprovação do tempo de atividade jurídica em cargos, 

empregos ou funções não privativos de bacharel em Direito será realizada mediante certidão 

circunstanciada, expedida pelo órgão competente, indicando as respectivas atribuições e a 

prática reiterada de atos que exijam a utilização preponderante de conhecimento jurídico.  

 Tal foi a maneira encontrada pelo Conselho Nacional de Justiça de trazer 

algum esclarecimento para atendimento à norma constitucional em análise, que trouxe 

parâmetro aberto para comprovação do dever de experiência dos pretendentes à carreira no 

Poder Judiciário. 

 Evidente que os tribunais trataram de disciplinar melhor as hipóteses nos seus 

editais de concurso ou mesmo nas suas regras regimentais, notadamente porque somente a 

realidade de cada corte é que poderá nortear suas necessidades e possibilidades, de acordo 

com as peculiaridades regionais. Consigna AGRA que: 
Não se está contestando a capacidade teórica daqueles que recentemente deixaram 
as Universidades, contudo, falta-lhes, em alguns casos, maturidade para enfrentar os 
complexos problemas que serão postos cotidianamente para sua resolução e, 
principalmente, experiência para a apreciação das questões apresentadas. O prazo de 
três anos de exercício de atividade jurídica é um tempo de maturação, se 
sedimentação do conhecimento acumulado durante o Curso de Direito. Um lapso 

                                                
120 Art. 59. BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução no 75, de 12 de maio de 2009. Diário da Justiça, 
Brasília, DF, 7 nov. 2011. pp. 2-18 (republicação). 
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temporal para que o bacharel possa colocar em prática o que aprendeu durante a sua 
preparação universitária121. 

 

 Com efeito, uma razoável fundamentação do decisório judicial passa pelo filtro 

da vivência humana, conquanto menos importa a clareza da norma aplicável ao caso e mais 

como dela se serviu o julgador para solucionar o litígio posto a julgamento. A exposição 

lúcida do seu raciocínio, portanto, estará presente nas razões de decidir e haverá de ser 

submetida ao convencimento ou, no mínimo, à aceitação da sociedade. 

 É certo que o julgador serve-se de normas para exercitar o seu labor. Estas, por 

sua vez, concentram-se num ordenamento, donde se faz necessário distinguir o que sejam e 

como devem ser manejadas aquelas, surgindo dúvidas. 

 Será, portanto, pela experiência de vida e pela vivência profissional que se terá 

algum norte nessa tarefa exegética, servindo para tanto as bagagens intelectual e emocional 

trazidas pelo aplicador até aquele instante, tendo ele passado pelas fases da infância, da 

adolescência e agora se apresentando em idade madura, perpassando por relacionamentos 

diversos e situações diversificadas. 

 Pelo que se pode extrair desse pensamento, o julgador, ao aplicar o direito, irá 

servir-se do texto da norma para torná-la racional e aceitável depois de submetida à sensatez 

do seu pensamento amadurecido, devendo se preocupar aquele exegeta em sustentar suas 

razões em argumentação coerente e razoável. A propósito, ESTEVÃO revela que: 
Outrossim, a teoria da argumentação impõe que, num discurso, sejam 
justificadas as posições defendidas, pois elas não resultam de verdades 
absolutas nem de imposições arbitrárias de um sistema fechado. 
Antes, decorrem de escolhas feitas a partir de valores e de regras, de 
reflexões, de finalidades e de crenças, ou seja, escolhas que decorrem 
da formação sociocultural e que são associadas a eventos concretos. 
Há clara diferença entre o discurso baseado no real e aquele que tem 
como fundamento os valores, pois o que se opõe ao verdadeiro só 
pode ser falso. Ora, o que é verdadeiro ou falso para alguns deve sê-lo 
para todos, pois não se tem de escolher entre o verdadeiro e o falso. 
Todavia, o que se opõe a um valor também é um valor, ainda que de 
menor relevância, o que não impede o seu eventual sacrifício para 
salvaguardar o primeiro. Demais disso, não há segurança de que a 
hierarquia de valores de uma pessoa será reconhecida por outra, além 
do que, durante a sua existência, o ser humano se transforma, e, em 
decorrência, sofre alteração sua escala de valores, que não são 
imutáveis122. 

 

                                                
121 AGRA, Walber de Moura. Curso de direito constitucional. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, pp. 574-
575. 
122 ESTEVÃO, Roberto da Freiria. A retórica do direito: a lógica da argumentação jurídica e o uso da 
retórica na interpretação. São Paulo: Letras Jurídicas, 2010, pp. 184-185. 
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 Por oportuno, não se pode deixar de ressaltar lúcida crítica de ALMEIDA 

quanto à inovação constitucional advinda da exigência do lapso temporal de 03 (três) anos de 

atividade jurídica. Sustenta o autor que um concurso público bem elaborado e um estágio de 

vitaliciamento estruturado seriam mais eficientes, prevenindo a elitização e a desigualdade 

entre os pretensos juízes. Para dito autor: 

 
a Constituição procurou resolver o problema na contramão da história. 
Gerou entraves de adaptação, de interpretação e de injustiças com a 
norma que exige três anos, no mínimo, de atividade jurídica dos 
candidatos à magistratura, quando o papel do Estado seria o de 
aperfeiçoar o método de recrutamento e de formação de magistrados, 
com a realização de concursos eficazes e com base científico-
metodológica, com objetivos claros de se selecionar um futuro juiz (e 
não um futuro jurista), com posterior formação institucionalizada. 
Todos fariam o concurso em pé de igualdade, e, depois, seriam 
submetidos a um rigoroso estágio probatório, com curso de formação 
eficientemente preparado. 
Não se olvide que, quanto mais se estreitam caminhos para o ingresso 
à magistratura, com exigências que não atendem à realidade social, 
mais e mais tomarão corpo a elitização e a insensibilidade no Poder 
Judiciário, malefício a uma sociedade que anseia por justiça123. 

 

 Sem dúvida, a necessidade de fazer cessar as tarefas do emprego regular ou de 

fazê-lo em paralelo a alguma atividade jurídica visando ao cumprimento de tal requisito 

constitucional pode trazer alguma distorção, privilegiando aqueles que se encontram em 

condição financeira mais confortável. Essa é a síntese da crítica que se faz a tal exigência, que 

poderia veicular viés ofensivo à isonomia entre os pretendentes à carreira na magistratura, 

dado que os menos abastados enfrentariam maior dificuldade para disputar uma vaga. 

 Ocorre que, bem ou mal, a regra está posta e há de ser observada pelos 

tribunais na fase de recrutamento. Embora a via escolhida não tenha sido a ideal, dada a 

inclusão de tal requisito pelo poder constituinte reformador, até porque esta não é uma 

matéria propriamente constitucional, o privilégio à experiência subsiste e deve ser observado 

pelos que desejam desempenhar a judicatura. 

 

3.1.4 Atributos do merecimento: produtividade e presteza 

 

                                                
123 ALMEIDA, José Maurício Pinto de. Recrutamento e formação de magistrados no Brasil. O polêmico 
requisito de três anos de atividade jurídica ao ingresso na carreira da magistratura. Curitiba: Juruá, 2010, 
p. 85. 
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 Ao lado da progressão ou a remoção na carreira pela objetiva cronologia da 

antiguidade, a Constituição brasileira também elegeu o critério do merecimento para fins de 

mobilidade entre as entrâncias do Poder Judiciário, bem assim para acesso aos tribunais. Para 

tanto, consignou que a aferição do merecimento deve ser feita conforme o desempenho do 

juiz e pelos critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício da jurisdição124. 

 Por mais isenta que seja a busca da avaliação da produtividade e da presteza 

dos magistrados para fins de aferição de merecimento visando à progressão funcional ou a 

remoção na mesma entrância, será inevitável um mínimo de subjetivismo nessa quantificação, 

notadamente porque produtividade e presteza estão associadas não só à rapidez ou à 

celeridade, mais também ao bom desempenho, o que invoca a necessidade de diligência, 

segurança e cuidado com os quais os julgadores devem conduzir os feitos sob sua 

responsabilidade. 

  Pouco útil à sociedade é o trabalho daquele julgador que mantém seu gabinete 

em dia às custas de decisões desprovidas de fundamentação ou sem emprego do devido 

estudo dos casos complexos que se lhe apresentam. 

 O resultado disso serão anulações ou reformas provenientes dos órgãos 

revisores, trazendo como consequência o retardamento na prestação jurisdicional final com a 

necessidade de reprodução da instrução processual ou o travamento da ulterior etapa de 

cumprimento da sentença por carência de liquidez no julgado, dentre outras situações. 

 Com efeito, assevera NALINI125 que a opção do constituinte reformador foi a 

priorização da produtividade, de modo que multiplicar sua produção é algo com que o juiz 

deverá se preocupar, porém sem se angustiar, estando ciente de que há entrâncias superiores 

que servirão para corrigir e aperfeiçoar sua prestação jurisdicional.  

 Assim, o bom desempenho do juiz não pode ser aquilatado tão somente pela 

sua agilidade, mas também pela qualidade do seu trabalho. E para pontuação dessa qualidade 

é que se apresenta um grau de subjetividade inegável. Por oportuno, importa tratar de ponto 

que muito preocupa aqueles que necessitam da prestação jurisdicional célere: a carência de 

julgadores. Esse aspecto tem total relação com a temática da produtividade e da presteza, 

pois, no mais das vezes, o julgador acumula a jurisdição entre 02 (duas) ou mais unidades 

jurisdicionais. Tal questão não passou despercebida por BONAVIDES. Afirma o professor 

que: 
                                                
124 Art. 93, II e III. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF, 5. out. 
1988. 
125 NALINI, José Renato. Ética geral e profissional. 10. ed. São Paulo: RT, 2013, p. 684. 
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Mas o problema central desse momento dificílimo que a Justiça 
Brasileira atravessa não se exaure naqueles elementos acima 
apontados; tem outra dimensão, em que se exterioriza, com igual 
intensidade, a insuficiência de magistrados. Enquanto se alarga e, até 
certo ponto, tende a aumentar em proporção geométrica o número de 
pleitos judiciais, o corpo de juízes se contrai ou tende a diminuir, 
provocando um descompasso ou desequilíbrio que atormenta e 
preocupa a sociedade. 
Do argumento matemático infere-se um risco de omissão e qualidade 
na prestação jurisdicional, fazendo o Poder Judiciário caminhar de 
costas para o povo, cujas necessidades e exigências se avolumam, 
determinando uma queda de teor democrático da função que esse 
Poder constitucional tem sido chamado a desempenhar na grave 
conjuntura brasileira, distanciando, assim, o país da concretização de 
um legítimo Estado de Direito126. 

 

 Não obstante tal cenário, válida foi a tentativa do Conselho Nacional de Justiça 

de traçar critérios objetivos para fins de aferição do merecimento para promoção, remoção e 

acesso. Contudo, o próprio texto da respectiva resolução editada traz consigo um amplo 

espectro de possibilidades, que findaram por majorar a abstração dessa modalidade de 

movimentação na carreira. 

 Observe-se que, pelo regramento editado, na votação, os membros votantes do 

tribunal deverão declarar os fundamentos de sua convicção, com menção individualizada aos 

critérios utilizados na escolha relativos à: I - desempenho (aspecto qualitativo da prestação 

jurisdicional); II - produtividade (aspecto quantitativo da prestação jurisdicional); III - 

presteza no exercício das funções; IV - aperfeiçoamento técnico; V - adequação da conduta ao 

Código de Ética da Magistratura Nacional (2008)127.  

 Abriram-se possibilidades múltiplas de pontuação, conquanto na avaliação da 

qualidade das decisões proferidas serão levados em consideração: a) a redação; b) a clareza; 

c) a objetividade; d) a pertinência de doutrina e jurisprudência, quando citadas; e) o respeito 

às súmulas do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores128. 

Para avaliação da produtividade, a resolução do Conselho Nacional de Justiça 

consigna que serão considerados os atos praticados pelo magistrado no exercício profissional, 

levando-se em conta os seguintes parâmetros: I - Estrutura de trabalho, tais como: a) 

compartilhamento das atividades na unidade jurisdicional com outro magistrado (titular, 

substituto ou auxiliar); b) acervo e fluxo processual existente na unidade jurisdicional; c) 
                                                
126 BONAVIDES, Paulo. Estudos de direito constitucional em homenagem a José Afonso da Silva. O poder 
judiciário e o parágrafo único do art. 1o. da Constituição do Brasil. São Paulo: Malheiros, 2003, pp. 82-83. 
127 Art. 4o. BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução no 106, de 6 de abril de 2010. Diário da Justiça, 
Brasília, DF, 7 abr. 2010. pp. 6-9. 
128 Art. 5o. BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução no 106, de 6 de abril de 2010. Diário da Justiça, 
Brasília, DF, 7 abr. 2010. pp. 6-9. 
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cumulação de atividades; d) competência e tipo do juízo; e) estrutura de funcionamento da 

vara (recursos humanos, tecnologia, instalações físicas, recursos materiais); II - Volume de 

produção, mensurado pelo: a) número de audiências realizadas; b) número de conciliações 

realizadas; c) número de decisões interlocutórias proferidas; d) número de sentenças 

proferidas, por classe processual e com priorização dos processos mais antigos; e) número de 

acórdãos e decisões proferidas em substituição ou auxílio no 2º grau, bem como em Turmas 

Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais; f) o tempo médio do processo na 

Vara129. 

Mais ainda, a presteza deve ser avaliada nos seguintes aspectos: I - dedicação, 

definida a partir de ações como: a) assiduidade ao expediente forense; b) pontualidade nas 

audiências e sessões; c) gerência administrativa; d) atuação em unidade jurisdicional definida 

previamente pelo Tribunal como de difícil provimento; e) participação efetiva em mutirões, 

em justiça itinerante e em outras iniciativas institucionais; f) residência e permanência na 

comarca; g) inspeção em serventias judiciais e extrajudiciais e em estabelecimentos prisionais 

e de internamento de proteção de menores sob sua jurisdição; h) medidas efetivas de incentivo 

à conciliação em qualquer fase do processo; i) inovações procedimentais e tecnológicas para 

incremento da prestação jurisdicional; j) publicações, projetos, estudos e procedimentos que 

tenham contribuído para a organização e a melhoria dos serviços do Poder Judiciário; k) 

alinhamento com as metas do Poder Judiciário, traçadas sob a coordenação do Conselho 

Nacional de Justiça. II - celeridade na prestação jurisdicional, considerando-se: a) a 

observância dos prazos processuais, computando-se o número de processos com prazo 

vencido e os atrasos injustificáveis; b) o tempo médio para a prática de atos; c) o tempo médio 

de duração do processo na vara, desde a distribuição até a sentença; d) o tempo médio de 

duração do processo na vara, desde a sentença até o arquivamento definitivo, 

desconsiderando-se, nesse caso, o tempo que o processo esteve em grau de recurso ou 

suspenso; e) número de sentenças líquidas prolatadas em processos submetidos ao rito 

sumário e sumaríssimo e de sentenças prolatadas em audiências130. 

 Percebe-se, pois, que não é tarefa fácil aquilatar os atributos do 

merecimento dos juízes para fins de movimentação na carreira pelos enunciados que o 

Conselho Nacional de Justiça tratou de apresentar para verificação da produtividade e da 

                                                
129 Art. 6o. BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução no 106, de 6 de abril de 2010. Diário da Justiça, 
Brasília, DF, 7 abr. 2010. pp. 6-9. 
130 Art. 7o. BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução no 106, de 6 de abril de 2010. Diário da Justiça, 
Brasília, DF, 7 abr. 2010. pp. 6-9. 
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presteza dos concorrentes à vaga. É certo, todavia, que é de grande valia o propósito de 

minimizar o quanto possível vetustas práticas de favorecimento por simpatia ou antipatia, que 

já não mais se admitem nos dias de hoje. 

 Também não se pode exigir um trabalho sobremaneira bem elaborado, 

quando se cobra pressa do julgador. Por assim dizer, BITTENCOURT131 alerta que se é 

verdade que nada mais desserve a Justiça do que a morosidade, é também certo que ela não se 

realiza sem respeito à ordem processual e ao decoro. 

 

3.1.5 Aspectos da imparcialidade 

 

 O julgador não pode ter interesse algum na causa, tanto é que o constituinte 

expressamente o vedou de receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em 

processo, muito menos auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou 

privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei132. Na mesma linha, alcançando o juiz 

vitalício depois de encerrada sua atuação como julgador, também lhe é vedado exercer a 

advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos três anos do 

afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração133. 

 É de se observar que o constituinte não abordou a imparcialidade como um 

valor destacado, pois buscou salientar alguns aspectos comportamentais que sugerem uma 

conduta judicial imparcial. A imparcialidade em sua essência, bem assim outras nuances 

desse princípio singular serão aprofundados oportunamente. Por ora, são analisadas apenas as 

facetas elencadas no texto constitucional, que não esgotam a temática. 

 No dizer de NALINI, a imparcialidade é virtude intelectual e moral 

imprescindível a quem, no processo, atuará como terceiro. Para o autor: 
A equidistância do juiz em relação aos litigantes, graficamente celebrizada no 
clássico triângulo chiovendiano, gera o dever de imparcialidade como elemento 
essencial à jurisdição. Mas a imparcialidade não significa distanciamento das partes. 
Ao contrário, sua relação com elas, a vivência profunda do caso, a assimilação 
interior de cada drama judicial, é fator valioso na conduta do juiz que tem seu 
fundamento no princípio da imediação134. 

 

                                                
131 BITTENCOURT, Edgard de Moura. O juiz. 3. ed. Campinas: Millennium, 2002, p. 174. 
132 Art. 95, Parágrafo único, II e IV. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
Brasília, DF, 5. out. 1988. 
133 Art. 95, Parágrafo único, V. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, 
DF, 5. out. 1988. 
134 NALINI, José Renato. Ética da magistratura: comentários ao código de ética da magistratura nacional - 
CNJ. 3. ed. São Paulo: RT, 2012, p. 99. 
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 O exercício da judicatura é múnus público que exige elevado grau de 

comprometimento dos juízes, de modo que, em sua atuação, devem estes evitar qualquer sorte 

de dúvida quanto à integridade do seu agir. Assim, SILVA135 assenta que as garantias de 

imparcialidade dos órgãos judiciários aparecem na Constituição sob forma de vedações aos 

juízes, denotando restrições formais a eles, contudo, em verdade, cuida-se aí de proteger a sua 

independência e, consequentemente, do próprio Poder Judiciário. 

 A respeito da necessária imparcialidade do julgador, ao analisar os dispositivos 

constitucionais que o proíbem de receber custas, participação, auxílios ou contribuições 

TAVARES136 consigna que estas vedações servem para preservar a neutralidade daquele, de 

modo que sua atividade seja custeada apenas pelo Poder Público e não pelos particulares 

direta ou indiretamente envolvidos ou interessados na solução dos conflitos. 

 Para TAVARES137, o objetivo da proibição é claro, eis que é impedir que haja 

subversão da finalidade da própria atividade jurisdicional, que deve guiar-se à solução da lide 

com inteira isenção em relação aos interesses das partes, de modo que há nítida finalidade 

moralizadora. 

 Já quanto à chamada quarentena, que seria o prazo de proibição por 03 (três) 

anos de exercício da advocacia no juízo ou tribunal do qual tenha o juiz se afastado, é passível 

de critica tal inovação trazida pela Emenda Constitucional no 45, de 30 de dezembro de 2004, 

porquanto tal regra. Ressalta TAVARES que tal imposição restringe direitos individuais dos 

juízes que se aposentaram ou foram exonerados, sem a salvaguarda de qualquer interesse 

público, acrescentando que: 
o elo entre a proibição implantada e o objetivo almejado, ou seja, a 
medida jurídica empregada e a realização objetivada, parece fraco, 
falecendo a necessária correlação lógica que se faz pressupor entre 
ambos os elementos. Em outras palavras, falta proporcionalidade. É 
que a presente medida não apresenta a salutar correlação que há de 
existir entre os meios e o fim a que se pretende atingir; é dizer, meios 
escolhidos não se afiguram aptos a atingir o fim determinado. 
A norma não se apresenta apta a inibir o exercício da advocacia nos 
termos estipulados, uma vez que juízes e promotores poderão utilizar 
outras pessoas para atuarem em seu nome. Ademais, não será pelo 
mero decurso do período de três anos (prazo temporal 
desacompanhado de qualquer outra exigência mais firme) que os 
possíveis laços de amizade e influência de um magistrado 
desaparecerão. Pelo contrário, o comum é que a mera passagem do 
tempo os fortaleça, se já existiam realmente. Se não existiam, o 

                                                
135 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 35. ed. São Paulo: Malheiros, 2012, pp. 
591-592. 
136 TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 953. 
137 TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 954. 
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problema não se põe e a restrição é inadmissível. Assim, a medida não 
se mostra eficaz na prática138. 

 

 Sendo o julgador depositário da confiança das partes numa justa solução dos 

conflitos que lhe são postos, é certo que sua imparcialidade é componente essencial nessa 

tarefa. É por isso que CALAMANDREI139 já asseverava que o juiz é o direito feito homem, 

somente dele podendo se esperar na vida prática a tutela que em abstrato a lei promete, 

conquanto ao ser por ele pronunciada a justiça será percebido que o direito não é uma sombra 

vã. 

 Não se pode deixar de enfocar o dever de imparcialidade dos julgadores sem 

consignar, numa perspectiva processual, conforme RODRIGUES e SILVA 140 , que a 

igualdade de tratamento entre as partes necessita ser compatível com a efetividade da 

prestação jurisdicional, o que somente será possível se for dispensado às partes um tratamento 

consentâneo com o direito material que ostentem, sob pena de um prolongamento da demanda 

além do razoável, com a quebra da isonomia entre os litigantes materialmente desiguais. 

 Mas é fato que, como alerta ARAÚJO141, a realidade demonstra que as partes 

nem sempre estão bem representadas no processo, exigindo atuação do juiz, ainda que 

discreta, para dar equilíbrio às forças de que dispõem as partes, de modo que a justiça seja 

distribuída de forma menos injusta, ou seja, com equilíbrio. Para tal autor, o contrário da 

parcialidade é julgar desapaixonadamente, ser reto, ser justo, ser imparcial, considerando que: 
quem assim age não sacrifica a sua opinião à própria conveniência, 
nem às conveniências de outrem. 
Parcial, do latim partiale, é o que faz a parte de um todo, que não é 
total. Parcial é aquele que é favorável a uma das partes, num litígio, 
numa questão, numa disputa qualquer. É aquele que não julga com 
isenção, que é injusto, partidário, apaixonado. É aquele com quem não 
se pode discutir, mas também não se pode confiar142. 

 

 Com isso, é certo que a imparcialidade do juiz está intimamente relacionada 

com a isenção, a independência para julgar e a responsabilidade funcional, como assinala 

                                                
138 TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 955. 
139 CALAMANDREI, Piero. Eles, os juízes, vistos por um advogado. Trad. de Eduardo Brandão. São Paulo: 
Martins Fontes, 2000, pp. 11-12. 
140 RODRIGUES, Mádson Ottoni de Almeida; SILVA, Maria dos Remédios Fontes. A dimensão ética da 
igualdade de tratamento entre as partes no processo civil e seu reflexo na efetividade da prestação jurisdicional. 
Revista Constituição e Garantia de Direitos, Natal: Edufrn, n. 1, p. 247, jul./dez. 2009. 
141 ARAÚJO, Francisco Fernandes de. A parcialidade dos juízes. Campinas: Edicamp, 2002, p. 124. 
142 ARAÚJO, Francisco Fernandes de. A parcialidade dos juízes. Campinas: Edicamp, 2002, pp. 9-10. 
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LEARDINI143, para quem o juiz, fazendo parte da sociedade, não pode ficar alheio a uma 

realidade injusta ou afastada do sentido do bem-comum. 

 

3.1.6 Capacitação contínua 

 

 A exigência de que os juízes frequentem com aproveitamento cursos oficiais 

ou reconhecidos de aperfeiçoamento também se revela como relevante diretriz ética com 

assento constitucional144. Embora tal preceito esteja inserido no contexto da progressão 

funcional, é certo que o julgador tecnicamente desatualizado ou inapto a administrar as novas 

ferramentas tecnológicas de gestão da sua unidade jurisdicional não cumpre sua missão 

institucional. 

 Elementos teóricos para capacitação dos magistrados em gestão de pessoas e 

em fluxos processuais são hoje imprescindíveis. Além de atributos intelectuais que lhe serão 

exigidos por ocasião do recrutamento, o julgador também precisa estar apto a assimilar novos 

conhecimentos voltados à administração do seu trabalho e da sua equipe. Neste cenário, as 

escolas de magistratura desempenham relevante tarefa, oportunizando o contato dos 

julgadores com novas ferramentas de processo eletrônico, relacionamento interpessoal, 

técnicas de solução conciliatória de conflitos, núcleos de pesquisas, sem olvidar das 

atualizações legislativas e dos estudos aprofundados ou de pós-graduação. Aqui, mais uma 

vez, com incisiva precisão, NALINI pontua que: 
o constituinte continua a mostrar ao juiz como é que ele tem de se 
aperfeiçoar: exige-lhe frequência a cursos reconhecidos de 
aperfeiçoamento. A escolaridade convencional é estimulada, ao lado 
da inevitável formação continuada sob a forma de autodidatismo. O 
integrante do Judiciário não pode considerar encerrada a sua carreira 
discente com o ingresso na Magistratura. É nesse momento que ele 
assume o compromisso de nunca mais parar de estudar. O estudo dos 
casos, dos processos, das causas, o levará à especialização. Queira ou 
não, se tornará um experto em soluções judiciais. Isso não o exime de 
se matricular e efetivamente comparecer aos cursos que as Escolas da 
Magistratura e a Universidade propiciam para o seu crescimento 
intelectual145. 

 

                                                
143 LEARDINI, Márcia. Recrutamento e formação de magistrados no Brasil. A importância da formação do 
magistrado para o exercício de sua função política. Curitiba: Juruá, 2010, pp. 128-129. 
144 Art. 93, II e IV. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF, 5. out. 
1988. 
145 NALINI, José Renato. Ética geral e profissional. 10. ed. São Paulo: RT, 2013, p. 686. 
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 O dever de capacitação continuada já se revela ao recém-ingresso na carreira 

da magistratura ao se deparar com a obrigatoriedade de frequentar cursos oficiais de formação 

inicial ou para fins de vitaliciamento. 

 Com efeito, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 

Magistrados, por meio de resolução, disciplina a realização de cursos de formação inicial, 

destinados aos tribunais que não optaram pelo curso oficial de ingresso, que seria parte 

integrante do concurso de recrutamento. Conforme regramento oriundo dessa escola nacional, 

os cursos de formação inicial deverão seguir as diretrizes traçadas para os conteúdos 

programáticos mínimos dos cursos oficiais de ingresso, além de carga horária apropriada e a 

avaliação de aproveitamento146. 

 Mais ainda, o mesmo ato normativo daquela escola nacional prevê que, durante 

o biênio de vitaliciamento, também devem se submeter os novos juízes a cursos de 

aperfeiçoamento voltado especificamente ao vitaliciamento, visando a sedimentar nos novos 

magistrados a vocação para o exercício da jurisdição147. 

 Sobremaneira interessante é a proposta pedagógica desse curso, conquanto seu 

conteúdo programático deve incluir, no mínimo, estudos relacionados a: I – alterações 

legislativas; II – ética; III – filosofia do direito; IV – hermenêutica jurídica; V – deontologia 

da magistratura; VI – métodos alternativos de solução de conflitos e sistemas de conciliação; 

VII – prática forense e conhecimento da estrutura e funcionamento das serventias judiciais; 

VIII – utilização da informática e noções básicas do sistema digital de processamento e 

julgamento; IX – conhecimentos mínimos acerca das atividades administrativas do Diretor de 

Foro; X – noções básicas acerca das serventias extrajudiciais (notas, registro de imóveis, 

títulos e documentos e serviços de protesto de títulos); XI – noções acerca da estrutura, 

competência, atuação e metas do Conselho Nacional de Justiça; XII – comunicação social148. 

 Há crítica, todavia, quanto à falta de inovação ou mesmo a pouca criatividade 

na formatação de alguns cursos voltados aos magistrados, seja quando inexiste foco direto em 

sua atividade judicante, seja quanto as temáticas oferecidas não revelam algo novo, que possa 

vir a ser útil ou mesmo atrativo ao magistrado. 

                                                
146 Art. 6o. BRASIL. Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Resolução no 3, de 4 de 
dezembro de 2013. Diário da Justiça Eletrônico do STJ, Brasília, DF, 17 dez. 2013. 
147 Art. 7o. BRASIL. Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Resolução no 3, de 4 de 
dezembro de 2013. Diário da Justiça Eletrônico do STJ, Brasília, DF, 17 dez. 2013. 
148 Art. 11. BRASIL. Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Resolução no 3, de 4 de 
dezembro de 2013. Diário da Justiça Eletrônico do STJ, Brasília, DF, 17 dez. 2013. 
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 Não é por outra razão que RODRIGUES149 ressalta que há falta de critérios, 

não-obrigatoriedade de frequência ou irrelevância em termos de carreira, porquanto muitos 

desses cursos, por falta de estruturação e planejamento, são meras repetições do saber jurídico 

já conquistado, não apresentando nada de novo, revelando ainda preocupante desinteresse dos 

juízes em pesquisa. 

 Nesse ambiente, aspecto que também precisa ser aquilatado é a ocorrência ou 

não de homogeneidade de diretrizes sobre a matéria, oriundas da Escola Nacional de 

Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, conquanto que, por imposição normativa, a sua 

Direção-Geral cumpre mandato bienal, de modo a ensejar mudanças de foco na transição 

entre gestões. 

 As escolas de magistratura, em regra, mantém bom intercâmbio de 

informações entre suas afins, sobretudo em função da harmonia dos propósitos de que 

compartilham. Entretanto, os dados consistentes nos eventos em si, tais como cursos, 

palestras, seminários, congressos, simpósios e painéis têm sido difundidos com certa 

limitação, de modo que não se pode afirmar que estejam todas as escolas oficiais seguindo 

adequado padrão estabelecido pelo órgão constitucional fiscalizador. 

 

3.1.7 Residência na comarca 

 

 A Emenda Constitucional no 45, de 30 de dezembro de 2004, trouxe a inclusão 

no rol de regras constitucionais voltadas aos juízes o seu dever de residir na comarca, salvo 

autorização do tribunal em sentido diverso150. Não se trata, propriamente, de uma inovação, 

haja vista que tal regra já existia no texto da Lei Orgânica da Magistratura Nacional151. 

 Longe de ser matéria essencialmente constitucional, o texto ainda ignorou o 

fato de que apenas a Justiça Comum Estadual é que adota a terminologia de comarcas para o 

fracionamento da jurisdição no espaço territorial. Contudo, tratou o constituinte reformador 

de introduzir na Lei Maior essa regra de duvidosa eficácia. 

 Embora seja indiscutível que melhor labora o julgador que bem conhece seus 

jurisdicionados, não menos certo é que os tempos hoje de macro-criminalidade exigem uma 

releitura desse contato tão estreito. Poucos são os tribunais que dispõem de aparato de 

                                                
149 RODRIGUES, Roberto Barbosa. O juiz e a ética. São Paulo: Iglu, 2010, pp. 148-149. 
150 Art. 93, VII. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF, 5. out. 1988. 
151 Art. 35, V. BRASIL. Lei Complementar no 35, de 14 de março de 1979. Diário Oficial da União, Brasília, 
DF, 14 mar. 1979. 



 

 

79 

segurança própria para salvaguardar os juízes que, de um modo geral, lidam com questões 

sensíveis às emoções humanas. No mais das vezes, os magistrados que atuam em locais 

distantes encontram-se abandonados à própria sorte, sendo inclusive recomendável que não 

exponham suas famílias a tamanha vulnerabilidade. 

 Atento a essa inegável realidade, o Conselho Nacional de Justiça determinou 

aos tribunais que constituíssem Comissões de Segurança, além de um Fundo Estadual de 

Segurança dos Magistrados, afora outras urgentes medidas para reforço da segurança nos 

ambientes forenses. Interessante observar que, na consideranda do respectivo ato normativo, 

tal órgão reconheceu que: 
a criminalidade tratada pelo Poder Judiciário sofreu profunda 
modificação nos últimos tempos, sendo cada vez mais comuns os 
crimes de base organizativa apurados nos processos criminais, 
compreendendo corrupção sistêmica nas esferas municipal, estadual e 
federal, tráfico internacional de drogas, armas e pessoas e a 
impressionante rede de lavagem de dinheiro, com ampla ramificação 
em territórios estrangeiros152. 

 

 Mais ainda, em outro item da mesma resolução, assentou o Conselho Nacional 

de Justiça ainda que: 
faz algum tempo, em razão mesmo dessa mudança de perfil da 
criminalidade que é apurada pelo Judiciário, passaram a ser 
registrados, com frequência cada vez maior e preocupante, os casos de 
ameaças e atentados aos juízes que exercem as suas atribuições nas 
varas criminais, sem embargo da morte de alguns magistrados153. 

 

 Assim, muito mais relevante do que a preocupação com o local de residência 

na comarca é a verificação da integração do julgador com a comunidade a qual serve, pois de 

nada adianta o juiz que reside do outro lado da rua do fórum, mas que não atende aos 

mínimos rigores dos seus deveres funcionais. 

 Na verdade, essa questão da residência ou não na localidade de trabalho 

deveria se resumir à seara da convivência, pouco importando se o magistrado se deslocará por 

longa ou curta distância até o gabinete de trabalho. Ademais, a época de hoje se caracteriza 

pela velocidade das comunicações, de modo que o julgador poderá deferir uma medida de 

urgência, estando a quilômetros de distância, bastando-lhe o comando nos sistemas 

informatizados dos tribunais conectados via rede integrada de computadores. 

                                                
152 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução no 104, de 6 de abril de 2010. Diário da Justiça, Brasília, 
DF, 18 nov. 2010. pp. 5-6. 
153 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução no 104, de 6 de abril de 2010. Diário da Justiça, Brasília, 
DF, 18 nov. 2010. pp. 5-6. 
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 A fragilidade de tal comando é tal que, por exemplo, se o juiz trabalha e reside 

em uma grande cidade, pode levar horas se deslocando de um local para outro, sobretudo se o 

caminho for percorrido de automóvel em meio a intenso trânsito. Ao reverso, se o magistrado 

reside em cidade próxima melhor estruturada, mas integrante de comarca diversa, dando-se 

seu deslocamento em poucos estantes, estará infringindo tal imposição comportamental se não 

obtiver autorização do tribunal para tanto. 

 Vale dizer que, dentro da ampla discricionariedade que é conferida para se 

negar tal consentimento, já que não foram arroladas as hipóteses de recusa, poderá o julgador 

se ver tolhido no seu direito de ir e vir, sendo-lhe retirada a possibilidade de poder escolher o 

local mais apropriado para abrigar sua família, sob critérios essencialmente pessoais. 

 Em definitivo, não é a vinculação física do juiz com o seu local de trabalho que 

servirá de receita de sucesso, sobretudo porque, como assenta BITTENCOURT: 
Para grande número de magistrados, a atuação funcional e social não 
constitui problema. Nem mesmo sabem que possa existir. Certas 
criaturas humanas são possuidoras de elevado grau de capacidade de 
dominância psicológica. Com isso, o trato com as pessoas lhes impõe 
facilmente a autoridade, pela simples força da presença. São, 
naturalmente, respeitadas ou até temidas. Respeitadas, quando a 
sensatez, a bondade, a compreensão e o zelo funcional superam o 
interesse próprio e, sobretudo, quando a energia imanente controla as 
exteriorizações, reservadas às oportunidades reais154. 

  

 Desse modo, a fixação de residência do juiz junto ao seu local de trabalho, 

antes de atender à melhor sintonia desde com o jurisdicionado, deve pressupor ambiente 

seguro para si e para sua família, de modo que apenas se exige do militar a exposição de sua 

vida no cumprimento dos seus deveres funcionais155. 

 

3.1.8 Publicidade e motivação das decisões 

 

 Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e 

fundamentadas as suas decisões. É o que impõe o texto constitucional, sob pena de estarem os 

atos desconformes passíveis de invalidação156. 

                                                
154 BITTENCOURT, Edgard de Moura. O juiz. 3. ed. Campinas: Millennium, 2002, p. 101. 
155 Por meio de solene juramento à bandeira nacional, em regra, o militar brasileiro promete cumprir as ordens 
das autoridades a que estiver subordinado, respeitar seus superiores hierárquicos e se dedicar ao serviço da 
pátria, cujas honra e integridade promete defender com o sacrifício da própria vida. 
156 Art. 93, IX. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF, 5. out. 1988. 
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 Para PERELMAN157, o juiz deve formar sua convicção sobre a materialidade 

dos fatos dos quais depende a solução do processo, daí porque é distinto o raciocínio do 

julgador, pois está submetido às regras do processo civil ou penal, diferentemente do 

pesquisador, cujas únicas preocupações são de ordem científica para o estabelecimento de 

uma verdade objetiva. 

 De logo, cumpre asseverar que publicidade e fundamentação da decisão 

judicial estão diretamente associadas ao produto da interpretação que o julgador faz do objeto 

interpretado, isto é, do caso sob exame. Interpretação jurídica, conforme BARROSO: 
consiste na atividade de revelar ou atribuir sentido a textos ou outros 
elementos normativos (como princípios implícitos, costumes, 
precedentes), notadamente para o fim de solucionar problemas. 
Trata-se de uma atividade intelectual informada por métodos, técnicas 
e parâmetros que procuram dar-lhe legitimidade, racionalidade e 
controlabilidade. A aplicação de uma norma jurídica é o momento 
final do processo interpretativo, sua incidência sobre os fatos 
relevantes. Na aplicação se dá a conversão da disposição abstrata em 
uma regra concreta, com a pretensão de conformar a realidade ao 
Direito, o ser ao dever ser158. 

 

 A exposição do raciocínio desenvolvido pelo juiz intérprete, portanto, há de ser 

explicitado, a fim de que possa ser aferido seu labor, daí porque a motivação da decisão, com 

a sua conclusão, deve vir a público. Na tarefa de decidir, necessariamente se impõe ao Poder 

Judiciário interpretar. E, como sustenta MAXIMILIANO159, em termos gerais, interpretar é 

explicar; esclarecer, dar o significado de vocábulo, atitude ou gesto; reproduzir por outras 

palavras um pensamento exteriorizado; mostrar o sentido verdadeiro de uma expressão; 

extrair, de frase, sentença ou norma, tudo o que na mesma se contém. Mais precisamente, para 

o autor, interpretar uma expressão em Direito 
não é simplesmente tornar claro o respectivo dizer, abstratamente 
falando; é, sobretudo, revelar o sentido apropriado para a vida real, e 
conducente a uma decisão reta. 
Não se trata de uma arte para simples deleite intelectual, para o gozo 
das pesquisas e o passatempo de analisar, comparar e explicar os 
textos; assume, antes, as proporções de uma disciplina eminentemente 
prática, útil na atividade diária, auxiliar e guia dos realizadores 
esclarecidos, preocupados em promover o progresso, dentro da ordem; 
bem como dos que ventilam nos pretórios os casos controvertidos, e 
dos que decidem os litígios e restabelecem o Direito postergado160. 

                                                
157 PERELMAN, Chaïm. Lógica jurídica: nova retórica. Trad. de Vergínia K. Pupi. São Paulo: Martins Fontes, 
1998, p. 35. 
158 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e 
a construção do novo modelo. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, pp. 292-293. 
159 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 9. 
160 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 
10. 
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 Nessa senda, é que o julgador há de desenvolver dentro da linguagem 

apropriada um enredo racional de cujas razões se possa extrair um resultado correlato. Nessa 

tarefa, é certo que suas ideias deverão ser expostas de maneira inevitavelmente compreensível 

para os técnicos e, o quanto possível, para os leigos. 

 O uso do vernáculo é, por certo, exigível para que se torne inteligível o escrito, 

além de ser seu manejo de força obrigatória, conforme regra processual vigente161, mantida no 

novel regramento que está prestes a entrar em vigor162. Outrossim, o próprio constituinte 

originário já havia assentado ser a língua portuguesa o idioma oficial brasileiro163. 

 Ao se utilizar das ferramentas linguísticas postas, haverá o juiz de se fazer 

compreender quando houver de decidir. No dizer de PERELMAN, o raciocínio jurídico 

manifesta-se no processo judiciário e, de fato: 
o papel específico dos juízes é dizer o direito – e não o criar – embora 
freqüentemente a obrigação de julgar, imposta ao juiz, leve-o a 
completar a lei, a reinterpretá-la e a torná-la mais flexível. Desde a 
Revolução Francesa, no direito continental, o juiz também tem a 
obrigação de motivar. O estudo dessas técnicas de motivação é que 
permite discernir o raciocínio judiciário nos diferentes ramos do 
direito, bem também nas diversas entrâncias hierarquicamente 
organizadas. 
Os resultados da análise da motivação serão diferentes conforme a 
idéia que se tiver do direito e do papel do juiz em relação ao 
legislador, concepções que vimos variarem muito conforme as épocas; 
aliás, podem variar numa mesma época, nos diversos sistemas de 
direito. (...) 
A importância da motivação das decisões judiciais é considerada hoje 
essencial à boa administração da justiça164. 

 

 Embora possa ser visto como um dever, a exposição pública da motivação da 

decisão judicial também revela um direito do julgador em se fazer compreender ao tomar a 

medida. Caso lhe fosse vedado expor suas razões, toda sorte de elucubrações poderiam 

malferir a própria honra do julgador. Ao esclarecer com clareza os motivos pelos quais 

chegou a tal ou qual resultado, ainda de que modo sucinto, o magistrado terá a tranquilidade 

de poder deixar registrado o produto da exegese elaborada, podendo inclusive vir a repensar 

sobre aquelas razões em um momento futuro, caso tenha o ensejo de reanalisar caso 

                                                
161 Art. 156. BRASIL. Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil). Diário Oficial da 
União, Brasília, DF, 17 jan. 1973. 
162 Art. 192. BRASIL. Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). Diário Oficial da 
União, Brasília, DF, 17 mar. 2015. 
163 Art. 13. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF, 5. out. 1988. 
164 PERELMAN, Chaïm. Lógica jurídica: nova retórica. Trad. de Vergínia K. Pupi. São Paulo: Martins Fontes, 
1998, pp. 209-210. 
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assemelhado sob nova ótica, mas aí será um novo julgamento, reabrindo-se as possibilidades, 

sem que se deixe desgarrar do dever de coerência. 

  

3.1.9 Dedicação exclusiva 

 

 O juiz brasileiro, ainda que em disponibilidade, só pode exercer o magistério, 

afora sua atividade principal na judicatura165. Dadas as exigências do cargo e a recorrente 

quantidade de demandas postas sob análise do Poder Judiciário, ainda que queira, o 

magistrado responsável não encontra tempo para desenvolver muitas outras atividades fora do 

seu gabinete ou da sua sala de audiências. 

 O trabalho na judicatura exige muito estudo e o juiz consciente da sua missão 

institucional não prescinde do aprofundamento na análise dos casos difíceis, nem dispensa seu 

aperfeiçoamento funcional. Isto exige tempo e dedicação. A par disso, a atividade acadêmica, 

tanto como estudante de pós-graduação, quanto como professor, resultam no exercício da 

aprendizagem que lhe completa a formação na graduação. 

 O contato do magistrado com o ambiente acadêmico é extremamente salutar à 

abertura do conhecimento para o novo, conquanto a ciência do direito encontra no espaço das 

universidades um local propício ao crescimento profissional do julgador. 

 Nem todo juiz tem vocação para ensinar, mas é natural que aqueles dotados 

dessa habilidade e desenvoltura possam dar sua contribuição, inclusive para fazer o necessário 

contraponto ao que é ensinado nos bancos das universidades pelos demais bacharéis em 

direito, como os delegados de polícia, advogados, procuradores e membros do Ministério 

Público. 

 Importa aqui ressaltar que, no eixo da formação jurídica prática, subsiste o 

estágio curricular supervisionado por núcleos de prática jurídica, abrangendo a aprendizagem 

e a prática, real e simulada, nas diversas atividades desempenhadas pelas várias profissões 

jurídicas. Logo, o quanto possível, a prática deve estar vinculada a situações reais da vida 

profissional, tanto nos serviços de assistência judiciária, quanto nos estágios externos, 

mediante convênios166. 

                                                
165 Art. 95, Parágrafo único, I. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, 
DF, 5. out. 1988. 
166 RODRIGUES, Horácio Wandelei; JUNQUEIRA, Eliane Botelho. Ensino do direito no Brasil: diretrizes 
curriculares e avaliação das condições de ensino. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2002, p. 100. 
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 Caso fosse completamente vedada a atividade docente pelos integrantes do 

Poder Judiciário, não seria possível a formulação de convênios que propiciam estudos que 

associam a teoria e a prática, a exemplo do Programa de Residência Judiciária local167. 

 Assim, o ambiente mais propício ao contato do estudante de direito com a 

atividade judicante é o estudo direto junto ao serviço forense ou, não sendo possível o estágio 

nas secretarias e gabinetes judiciários, pelo menos que haja contato com o juiz em sala de 

aula. 

 O exercício do magistério pelos juízes foi, inclusive, objeto de ato normativo 

editado pelo Conselho Nacional de Justiça, tendo sido exigida a compatibilidade de horários 

entre a atividade acadêmica e o expediente forense, com a obrigatoriedade de comunicação do 

exercício da docência ao órgão fiscalizador do tribunal junto ao qual atua o magistrado168. 

 Ainda dentro do dever de conduta voltado à dedicação exclusiva à judicatura, 

importa consignar que a Lei Orgânica da Magistratura Nacional veda o exercício do comércio 

ou a participação do juiz em sociedade comercial, inclusive de economia mista, exceto como 

acionista ou quotista, bem assim lhe proíbe de exercer cargo de direção ou técnico de 

sociedade civil, associação ou fundação, de qualquer natureza ou finalidade, salvo de 

associação de classe, e sem remuneração169. 

 O escopo de tais restrição certamente diz respeito ao intento de manter o juiz 

focado em sua atividade profissional principal, deixando de se envolver em questões de 

natureza administrativa relacionadas a tais ou quais pessoas jurídicas, além do que se busca 

prevenir eventuais alegações de suspeição ou impedimento do magistrado ao ter que julgar 

casos relacionados àquelas atividades. 

 Por oportuno, importa consignar que chegou a ser concedida pelo Supremo 

Tribunal Federal uma medida liminar em mandado de segurança impetrado por 

desembargador na ativa que acumulava sua função judicante perante o Tribunal de Justiça de 

São Paulo com cargo diretivo relevante junto à Maçonaria170. 

                                                
167 Referido programa foi criado por meio da Resolução no 7, de 30 de janeiro de 2013, do Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Norte, visando à oferta de curso de pós-graduação lato sensu em parceria com a Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, com a previsão de aulas teóricas e atividades práticas junto às unidades 
jurisdicionais do Poder Judiciário, ficando cada residente sob a preceptoria de um magistrado, a quem incumbe 
orientar e avaliar o despenho do seu orientando.  
168 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução no 34, de 24 de abril de 2007. Diário da Justiça, Brasília, 
DF, 26 abr. 2007. p. 131. 
169 Art. 36, I e II. BRASIL. Lei Complementar no 35, de 14 de março de 1979. Diário Oficial da União, 
Brasília, DF, 14 mar. 1979. 
170 O MS 26551 DF, cuja relatoria esteve a cargo da Min. Cármen Lúcia Antunes Rocha, foi julgado extinto em 
9 de fevereiro de 2010, sem resolução de mérito, considerando ter-se expirado o lapso temporal de exercício do 
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 Embora não haja sido julgado o mérito da impetração, dada a perda 

superveniente do seu objeto, evidente que a Corte Suprema sinalizou pelo temperamento do 

excessivo rigor da restrição contida na lei complementar, conquanto a leitura dos dispositivos 

legais em tela ora deve ser feita sob os influxos dos direitos personalíssimos de igualdade e 

liberdade de consciência, de crença e de convicção filosófica171. Desse modo, sem dúvida, 

viola direito fundamental dos juízes a vedação de atividade diretiva em entidade que não 

tenha qualquer vinculação com a atuação profissional daquele, notadamente quando 

inspiradas nas aludidas garantias constitucionais. 

 

3.1.10 Abstenção política 

 

 Longe de qualquer orientação de natureza partidária, o julgador deve decidir 

com independência, inclusive examinando lides e disputas eleitorais172. 

 Assim como outros impedimentos traçados na Constituição à magistratura, 

tem-se a abstenção política como mais uma garantia de insuspeição e isenção de ânimo, para 

usar as expressões de FERREIRA173. Trata-se, portanto, de mais uma regra voltada à proteção 

dos jurisdicionados, vez que se espera que o julgador não passe a decidir com o fito de 

atender a correligionários de partido. 

 Em que pese não estejam impedidos de ter sua própria opinião político-

partidária, na condição de eleitores que são, no dizer de TAVARES: 
os juízes não podem acompanhar os políticos em suas campanhas 
eleitorais, não podem, em seus processos, adotar decisões com base 
em determinada ideologia partidária (ainda que tenham sido 
designados para compor um Tribunal por ato do Chefe do Executivo, 
que, necessariamente, pertencerá a algum partido), não podem 
subsidiar candidatos, não podem apoiar, seja em seu nome, como 
magistrado, ou em nome do Judiciário, determinado partido ou 
candidato174. 

 

 É evidente o propósito da Constituição de fazer com que os julgadores 

mantenham distância das questões de natureza eleitoral que lhes cabe julgar. Certamente 
                                                                                                                                                   
cargo de Grão-Mestre da Maçonaria pelo impetrante. Durante a vigência daquela decisão proferida em 23 de 
abril de 2007, ficou vedada a adoção de qualquer medida ou providência punitiva por parte do Conselho 
Nacional de Justiça contra o magistrado pela referida acumulação. 
171 Art. 5º, VI e VIII. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF, 5. out. 
1988. 
172 Art. 95, Parágrafo único, III. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, 
DF, 5. out. 1988. 
173 FERREIRA, Pinto. Curso de direito constitucional. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1991, p. 481. 
174 TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 953. 
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haveria suspeição sobre o magistrado que, filiado a partido político, alegasse que não tem 

interesse na causa. 

 Há, inclusive, quem defensa a necessidade de fixação de lapso temporal entre o 

afastamento do julgador das suas funções judicantes e o seu ingresso em partido político. 

Como defende DALLARI 175, exatamente porque muitas das suas decisões têm nítido 

significado político, no sentido de político-partidário, é importante que o juiz só possa filiar-

se a um partido depois de observada uma quarentena. Para dito autor, o juiz que ainda no 

exercício das funções jurisdicionais já entrou em contato com um partido para filiar-se logo 

que deixar o cargo será inevitavelmente influenciado por esses entendimentos, daí porque os 

casos que lhe forem submetidos e nos quais o partido ou os dirigentes partidários tenham 

interesse serão conduzidos e decididos sob essa influência, comprometendo seriamente a 

independência e  imparcialidade do juiz. 

 Compreende-se a necessidade de distanciamento dos juízes em relação às 

questões político-partidárias, todavia o resultado prático disto é desastroso para o Poder 

Judiciário, que não se vê adequadamente representado nas Casas Legislativas. Impossibilitado 

de filiar-se a partido político, não pode o juiz na ativa concorrer a qualquer cargo eletivo, 

ficando alijado de participar ativamente dos processos de debate e elaboração das leis. 

 Ainda que sejam convidados a opinar ou a participar de comissões, tal atuação 

não deixa de ser coadjuvante, pois não há qualquer vinculação dos demais agentes políticos 

em relação ao produto desse trabalho de apoio ou assessoramento. 

 Com efeito, o que se tem visto são pressões de toda ordem vindas sobretudo do 

Congresso Nacional, ameaçando a retirada de prerrogativas ou direitos dos magistrados, 

conquanto estes sabidamente desagradam parte da classe política quando adotam 

determinadas decisões. 

 

3.2 DIRETRIZES ÉTICAS CONTIDAS NA LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA 

NACIONAL 

 

 O advento da Constituição da República inaugurou uma nova conformação 

política e organizacional para o estado brasileiro, a partir do novo texto promulgado pela 

Assembleia Nacional Constituinte de 1988. Este relevante contributo histórico também trouxe 

                                                
175 DALLARI, Dalmo de Abreu. Juízes no palanque: quarentena necessária. Jornal do Brasil, São Paulo, 27 de 
fevereiro de 2014. 
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um novo cenário para o Poder Judiciário, ampliando-o estruturalmente e melhor definindo sua 

missão dentre os órgãos formatados176. 

 Verifica-se que os juízes brasileiros encontram no texto constitucional um 

porto seguro quanto às prerrogativas do cargo, notabilizando-se estas como verdadeiros 

sustentáculos da democracia, conquanto tais prerrogativas são muito mais do interesse da 

sociedade, a fim de que a função judicante seja plena para todos. 

 A propósito, impõe-se relembrar que as normas contidas no texto 

constitucional gozam de supremacia. Como assevera TAVARES177, o Direito Constitucional 

diferencia-se das demais parcelas do Direito, à medida que o conjunto de suas normas ocupa 

posição de destaque exclusivo dentro do ordenamento jurídico, eis que as normas jurídicas 

estão distribuídas por escalões, cada qual com grau próprio na hierarquia, cabendo à 

Constituição legitimar todo o ordenamento jurídico. Logo, exsurgindo uma nova conformação 

à estrutura do Poder Judiciário, todas as normas subordinadas ao texto constitucional 

passaram a merecer nova leitura hermenêutica. 

 Afora a estruturação organizacional própria do texto constitucional quanto ao 

Poder Judiciário, previu o constituinte originário a necessária edição de uma lei complementar 

acerca do estatuto da magistratura, sendo tal ato de iniciativa da mais elevada Corte brasileira, 

o Supremo Tribunal Federal178. 

 Diante do permissivo constitucional, o Presidente do Supremo Tribunal 

Federal, em dezembro de 2014, distribuiu entre os demais integrantes daquela elevada corte 

uma minuta de anteprojeto de novo estatuto da magistratura, cujo conteúdo foi amplamente 

divulgado pela imprensa179. O anteprojeto em questão, após discutido e aprovado no âmbito 

do Supremo Tribunal Federal, será submetido ao Congresso Nacional. 

 Percebe-se, com isso, que não há sequer uma previsão de data para que se 

aprove o novel estatuto, que virá a substituir a lei vigente180. Por oportuno, cumpre consignar 

a crítica de BENETI, a respeito do regramento atual. O autor assenta que: 
A Lei Orgânica da Magistratura, de origem francamente hostil ao Juiz, 
produto do regime militar e sobrevivente à liberalização constitucional 
de 1988, foi elaborada com base no trabalho do Procurador Geral da 
República do Governo do Presidente Ernesto Geisel, Henrique 
Fonseca de Araújo, Procurador de Justiça aposentado do Rio Grande 

                                                
176 Art. 92. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF, 5. out. 1988. 
177 TAVARES, André Ramos. Teoria da justiça constitucional. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 56. 
178 Art. 93. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF, 5. out. 1988. 
179 Disponível em: http://s.conjur.com.br/dl/estatuto-magistratura-juizes-loman-stf.pdf 
180 BRASIL. Lei Complementar no 35, de 14 de março de 1979. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 14 mar. 
1979. 
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do Sul e então Advogado, de animosidade não escondida à 
Magistratura, então alijada do processo autoritário de elaboração de 
normas jurídicas. Recorde-se que a Lei Orgânica da Magistratura 
Nacional foi promulgada ao ensejo de alteração constitucional 
realizada por meio da Emenda Constitucional n. 7, de 13 de abril de 
1977, baixada pelo Presidente da República, com fundamento, 
expressamente declarado, no Ato Complementar n. 102, de 1o de abril 
de 1977, que decretou o recesso do Congresso Nacional, e no art. 2o, § 
1o, do Ato Institucional n. 5, de 13 de dezembro de 1968181. 

  

 Acrescenta BENETI que os deveres contidos na Lei Orgânica da Magistratura 

Nacional são estritos e fechadíssimos, aprisionando o juiz, pois o tornam um profissional 

recluso, avesso à participação em geral182. Sem dúvida, a realidade do Poder Judiciário de 

hoje é consideravelmente diversa daquela vivenciada à época da norma em vigor. Além do 

incremento do próprio sistema normativo, com a edição novas leis que tutelam direitos antes 

não contemplados alusivos aos consumidor, ao idoso, à probidade administrativa, entre 

outros, o crescimento da população também tem exigido mais larga atuação jurisdicional. Na 

mesma linha crítica à Lei Orgânica da Magistratura ainda vigente, NALINI reforça que: 
a Carta Política não esgota os mandamentos éticos destinados ao juiz. 
A LOMAN – Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que – reitere-se 
– chegou a ser considerada a camisa de força do juiz brasileiro, vez 
que editada por força da E.C. n. 7/1977, foi pródiga em disciplinar 
vida e conduta do magistrado. O STF, em sua composição antiga, 
reafirmara a recepção desse Estatuto pela ordem constitucional 
vigente e manteve a orientação em sua atual configuração. Melhor 
seria que o STF apressasse a incumbência de elaborar o Estatuto da 
Magistratura, para prover a nova Justiça de uma nova disciplina. Não 
aquela produzida, queira-se ou não, em período de arbítrio183. 

 

 É, portanto, inequívoca a mora legislativa quanto à edição de um novo estatuto 

para os juízes brasileiros, que aguardam um instrumento legal moderno e alinhado com os 

temos atuais desde a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

 Vale ressaltar que tal atraso se deve, primeiramente, ao próprio Poder 

Judiciário, que não encontra condições político-institucionais apropriadas para discutir e 

aprovar um texto definitivo para o anteprojeto pendente de encaminhamento ao Poder 

Legislativo. 

 Uma vez que ainda está pendente de aprovação o texto conclusivo do 

anteprojeto de estatuto da magistratura, o regime disciplinar contido na minuta que foi 

                                                
181 BENETI, Sidnei Agostinho. Da conduta do juiz. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 155. 
182 BENETI, Sidnei Agostinho. Da conduta do juiz. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 155. 
183 NALINI, José Renato. Ética da magistratura: comentários ao código de ética da magistratura nacional - 
CNJ. 3. ed. São Paulo: RT, 2010, p. 50. 
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divulgada revela apenas uma expectativa de renovação das regras deontológicas voltadas aos 

juízes. Não cabe, portanto, um detalhamento maior quanto aos pontos encartados naquele 

esboço em discussão, eis que está sujeito a toda sorte de reformulações. 

 Por ora, cumpre pontuar que foram traçados na redação provisória da proposta 

em debate alguns deveres, vedações e infrações disciplinares, dentre os quais há a reprodução 

de várias diretrizes já contempladas no ordenamento jurídico vigente, seja na Constituição, 

seja na Lei de Organização Judiciária vigente.  

 No que se pode dizer por novidade, entre os deveres do juiz, previu-se o de 

manter conduta ilibada na vida pública e particular, o de zelar pelo prestígio da Justiça e pela 

dignidade da função. Mais ainda, propôs-se seu dever de assegurar a razoável duração do 

processo, de zelar pela idoneidade na nomeação de peritos e outros auxiliares e de coibir o 

abuso de direito processual e a litigância de má-fé. 

 A respeito das vedações, estas são praticamente repetitivas em comparação 

com as regras já conhecidas e vigentes. E, por derradeiro, quanto às infrações disciplinares, 

estas foram relacionadas em ações e omissões fragmentadas de acordo com sua gravidade, 

com a previsão de penalidades que vão desde a advertência ou censura até a perda do cargo, 

que representa uma novidade, eis que a punição administrativa mais severa em vigor esbarra 

na aposentadoria compulsória. 

 Dentro da liberdade própria inerente à função legislativa, é certo que a 

Constituição apresenta certos limites que haverão de ser observados na edição no novel 

estatuto. É como assenta TAVARES: 
O legislador continuaria a ser livre, mas não soberano. A Constituição surge como 
limite ao legislador e, pois, como o único parâmetro (jurídico) para promover seu 
controle. Oferece tanto padrões formais como materiais (axiológicos), de obediência 
obrigatória pelos poderes de um Estado (não apenas pelo legislador, mas igualmente 
por este)184. 

 

 Embora apresente alguns avanços, o fato é que o anteprojeto de novo estatuto 

da magistratura ainda não tem previsão para entrar em vigor. Desse modo, cumpre analisar 

alguns dos preceitos do regramento ainda vigente, no que toca à temática das diretrizes éticas 

direcionadas aos magistrados nele contidas. 

 Importa consignar que alguns dos dispositivos contidos no Lei Orgânica da 

Magistratura Nacional foram reproduzidos no texto constitucional, daí porque somente serão 

adiante pontuados aqueles que já não foram objeto de análise no tópico precedente. 

                                                
184 TAVARES, André Ramos. Teoria da justiça constitucional. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 114. 
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3.2.1 Operatividade 

 

 Na sua atuação profissional, o juiz precisa ser operativo com relação aos feitos 

que estão sob sua presidência, zelando para que os serviços judiciários sejam oferecidos 

dentro da normalidade e com eficácia. Para tanto, compete-lhe cumprir e fazer cumprir as 

disposições legais e os atos de ofício, comparecer regularmente ao expediente forense, além 

de fiscalizar seus colaboradores, inclusive quanto à cobrança de custas e emolumentos185. 

 Sem dúvida, cumpre ao julgador agir de modo a propiciar que tal serviço 

público atenda à demanda que lhe chega pelos jurisdicionados, os quais, na condição de 

contribuintes, custeiam essa dispendiosa atividade estatal por meio do recolhimento de 

tributos. No dizer de CRUZ: 
Os atos judiciais devem ser praticados pelo juiz, que exigirá de outros 
sujeitos do processo, especialmente seus auxiliares, que também 
cumpram suas atribuições legais. Temos feito várias referências à 
independência do magistrado, salientando que as garantias 
constitucionais se voltam para preservar tão fundamental atributo da 
magistratura. Logo, todo juiz deve agir com independência, até em 
relação à instância superior, sabido que esta só possui, em relação ao 
órgão de grau inferior, competência de derrogação. Claro, não se 
exclui o pode disciplinar, mas não se interferindo diretamente na 
atuação do juiz em matéria processual. Independência não quer dizer 
rispidez, arrogância ou incivilidade: os destinatários da atividade 
jurisdicional merecem respeito, devido, também, a todos aqueles que 
tenham qualquer contato com qualquer magistrado. Exatidão no 
cumprimento das disposições legais corresponde ao equilíbrio, 
restando, quando muito, mínima margem de reparos e divergências186. 

 

 A independência, a serenidade e a exatidão na prática da sua atividade laboral 

são da essência da própria função judicante, conquanto desconfiguraria a natureza do ato 

praticado pelo juiz que, sob o falso amparo em texto de lei, age com parcialidade, 

exacerbação, destempero, açodamento ou imprecisão. Esses aspectos serão melhor 

enfrentados em tópicos próprios. 

 Outrossim, o contato ainda que simplesmente visual com o juiz no ambiente 

forense, por si só, já confere às partes e aos advogados que acorrem ao fórum o sentimento de 

que aquele agente político está fazendo jus à confiança que lhe foi depositada na solução dos 

conflitos pendentes. Do mesmo modo, na presença do juiz, os servidores se esmeram no 
                                                
185 Art. 35, I, VI e VII. Lei Complementar no 35, de 14 de março de 1979. Diário Oficial da União, Brasília, 
DF, 14 mar. 1979. 
186 CRUZ, José Raimundo Gomes da. A lei orgânica da magistratura nacional interpretada. 2. ed. São Paulo: 
Juarez de Oliveira, 2002, pp. 61-62. 
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trabalho, sobretudo quando do atendimento em balcão, cientes de que eventual desacerto 

poderá ser prontamente comunicado ao responsável pelos serviços daquela unidade 

jurisdicional. 

 É certo que, muitas vezes, o juiz participa de atividades fora do seu gabinete 

relacionadas às suas funções, como o comparecimento em solenidades, reuniões, palestras, 

encontros, bibliotecas ou cursos. Certamente, aquele não haverá de ser encontrado no fórum 

todos os dias da semana, a todo instante, sempre. Aliás, salutar é que possa buscar um espaço 

tranquilo onde consiga melhor estudar os casos mais delicados que lhe exigem uma decisão. É 

comum, portanto, que autos processuais acompanhem o juiz até sua residência, onde se 

encontram livros ou apontamentos úteis ao seu trabalho. 

 Não é demasiado consignar também que muitos magistrados permanecem em 

seus gabinetes trabalhando durante o lapso temporal que seria dedicado ao intervalo do 

almoço. Alguns fazem um breve lanche, outros nem tanto. Assim, é natural que cheguem ao 

fórum depois de iniciado o expediente ou saiam antes do seu encerramento, até para que 

possam se dedicar a alguma atividade física ou lúdica, que lhe trará melhor equilíbrio, saúde e 

bem estar. 

 Nesse viés de operatividade, não pode ser esquecida a necessidade de que o 

magistrado esteja atendo aos novos sistemas de informação, ferramentas estas hoje 

indispensáveis para promover a agilidade nos julgamentos. A propósito, NALINI assevera 

que a revolução das tecnologias da comunicação e da informática é irreversível, de modo que: 
É imperativo ético do juiz brasileiro desvendar esse novo ambiente e 
manter-se com ele conectado. É necessário, mas não suficiente, 
dominar a operabilidade dele. Espera-se que o juiz vá além. A 
conectividade não pode estar desvinculada da criatividade, da ousadia, 
da vocação inovadora187. 

 

 O que se espera, portanto, é que, estando no ambiente forense ou fora dele em 

alguma atividade correlata, o julgador possa ser operativo, isto é, aja como gestor de casos e 

de pessoas, fazendo com que o seu trabalho apresente resultados eficazes para aqueles que 

acorrem aos serviços judiciários. 

 

3.2.2 Agilidade 

 

                                                
187 NALINI, José Renato. Ética para um judiciário transformador. São Paulo: RT, 2011, pp. 57-58.  
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 Por meio da Emenda Constitucional no 19, de 4 de junho de 1998, foi 

introduzida a eficiência dentre os princípios constitucionais voltados à Administração 

Pública188. O serviço judiciário não pode estar alheio a tal enfoque, devendo se estruturar para 

desempenhar seu papel da melhor maneira possível. 

 Ocorre que, em regra, as medidas administrativas destinadas a promover tal 

eficiência na máquina estatal não estão sob o poder decisório do juiz. A presidência das cortes 

é que tem o dever de interceder nessa seara, restando ao magistrado trabalhar com a estrutura 

que lhe é oferecida. 

 Em verdade, os juízes se esforçam para não exceder injustificadamente os 

prazos para sentenciar ou despachar, não negligenciando quanto à adoção das providências 

necessárias para que os atos processuais se realizem a termo189. Vale dizer que, recebendo 

visitas constantes dos órgãos correcionais a que está submetido, não se sente o juiz 

confortável em ter que apresentar reiteradas justificativas quanto a eventual retardamento. 

Oportuno é o esclarecimento de NALINI, neste ponto: 

O juiz brasileiro tem o dever legal da eficiência. A proximidade 
gráfica dos verbetes faz com que haja alguma confusão entre 
eficiência, eficácia e efetividade. Para os efeitos desta ética revisitada, 
são conceitos diferentes. Eficiência é a produção do máximo de 
rendimento com o mínimo de dispêndio. Eficácia é segurança de bom 
resultado. Efetividade é a capacidade de atingir o efeito real. 
Existe uma intensificação nos resultados eficientes. Não se cuida 
apenas de obter a finalidade prevista. Esta tem de ser obtida mediante 
o método menos dispendioso, mais rápido, suscetível de gerar o 
melhor resultado. 
Eficiente, portanto, não é apenas o juiz que julga depressa. É aquele 
que consegue decidir rapidamente, mas de forma a obter a melhor 
justiça. Está conexa à eficiência a decisão mais justa. A obtenção da 
eficiência é um compromisso permanente do juiz brasileiro. Mesmo 
para aquele que se considera excelente juiz. Sempre há condições de 
tornar ainda melhor o que já é bom190. 

 

 Os tribunais também se aparelharam para se fazerem mais próximos dos 

jurisdicionados, oferendo serviços de ouvidoria ou até mesmo disponibilizando fácil acesso da 

população às corregedorias, seja por meio telefônico ou eletrônico, dispensando assim a 

presença física da pessoa interessa ao tribunal para registro de sua reclamação. 

 Logo, aqueles que se sentem prejudicados podem formalizar pedido para que 

seja dada atenção ao feito que esteja com prazo excedido. Na medida do possível, será 
                                                
188 Art. 37. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF, 5. out. 1988. 
189 Art. 35, II e III. Lei Complementar no 35, de 14 de março de 1979. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 
14 mar. 1979. 
190 NALINI, José Renato. Ética para um judiciário transformador. São Paulo: RT, 2011, pp. 55-56. 
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providenciado o impulso processual pendente, eis que muitas vezes o processo pode até se 

encontrar despachado, mas eventual deficiência de pessoal prejudica o pronto cumprimento, 

ocasionando retardo, que não pode ser atribuído unicamente ao julgador. 

 É preciso que se registre, contudo, que há a necessidade de se aguardar o fluxo 

natural do andamento dos feitos, sendo comum a determinação dos órgãos correcionais para 

que sejam priorizados os processos mais antigos, inclusive vindo a sistemática da ordem 

cronológica de conclusão para julgamento a ser adotada como regra pela novel norma 

processual, que está em vias de entrar em vigor191. 

 

3.2.3 Recato 

 

 Ao tempo em que deve o juiz atender e tratar com urbanidade as partes e os 

demais participantes da cena jurídica, também lhe incumbe manter conduta irrepreensível na 

vida pública e particular 192, sem olvidar de que não pode manifestar, por qualquer meio de 

comunicação, opinião sobre processo pendente de julgamento, nem fazer juízo depreciativo 

sobre o trabalho de colegas, ressalvada a crítica nos autos e em obras técnicas ou no exercício 

do magistério193. 

 Essa postura hígida, respeitosa e austera compõe o dever de recato do julgador, 

conquanto o mesmo é exigível das pessoas em geral em relação àquele, sejam partes, patronos 

ou serventuários, enfim, há de subsistir a bilateralidade do tratamento minimamente educado. 

Nada obsta que exsurjam divergências de natureza técnico-jurídica, todavia a exposição dos 

pontos de vista, por mais discrepantes que sejam, deve se dar com urbanidade. 

 Tanto se exige uma postura digna do juiz no fórum quanto, minimamente, na 

sua vida privada, eis que corrói sua credibilidade e arranha a sua imagem a postura desregrada. 

O magistrado apanhado em repetidas situações de embriagues ou flagrado em ato de 

descompostura mancha ou denigre a imagem de honradez construída a muito custo pelos seus 

colegas. 

 Despreza o recato o julgador que age com soberba e orgulho, arriscando-se a se 

expor desnecessariamente. Vale, pois, o alerta de CALAMANDREI: 
                                                
191 Art. 12. BRASIL. Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). Diário Oficial da 
União, Brasília, DF, 17 mar. 2015. 
192 Art. 35, IV e VIII. BRASIL. Lei Complementar no 35, de 14 de março de 1979. Diário Oficial da União, 
Brasília, DF, 14 mar. 1979. 
193 Art. 36, III. BRASIL. Lei Complementar no 35, de 14 de março de 1979. Diário Oficial da União, Brasília, 
DF, 14 mar. 1979. 
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Grave defeito num juiz é a soberba; mas talvez seja uma doença 
profissional. 
Não sei se há juízes que, quando julgam, se crêem infalíveis; mas, se 
há, é justo reconhecer que nosso rito judiciário e, além dele, nosso 
costume forense parecem feitos de propósito para induzir o juiz à 
tentação do orgulho. A solenidade da audiência, as togas com as 
borlas douradas, o segredo místico da câmara de conselho, a 
unanimidade institucional da decisão, bem com as fórmulas de 
deferência tradicional pelas quais os advogados chamam os juízes de 
“excelentíssimos” e suas frases de exagerada humildade - “vós me 
ensinais”, “lembro a mim mesmo”, “vossa iluminada sapiência”, e 
assim por diante - , tudo isso concorre para dar aos juízes uma opinião 
de si talvez um pouco superior à realidade. Sem querer, todas aquelas 
cerimônias produzem em torno deles uma atmosfera de oráculos194. 

 

 Outrossim, inadequada e gravosa é a ofensa perpetrada pelo julgador que, 

visando a se destacar por sua inteligência ou perspicácia, se posta a tecer comentários 

depreciativos acerca do trabalho desenvolvido por outros julgadores. A propósito, CRUZ 

aponta que: 

A crítica favorável ou não, mas feita de modo adequado e pelos 
veículos convenientes, sempre concorrerá para aperfeiçoamento das 
diversas instituições, entre as quais as ligadas ao Poder Judiciário. O 
pluralismo democrático de opiniões convive com a crítica e até 
precisa dela para sua oxigenação. Só o autoritarismo a teme e tenta, 
quando possível, vedá-la. Nem podemos ver, no dispositivo ora 
comentado, indesejável adoção de práticas corporativistas, quando 
apenas proíbe juízo depreciativo sobre despachos, sentenças e votos 
de órgãos judiciais. A rigor, também não se deveria admitir juízo 
favorável ou elogioso. A depreciação ou a censura, contudo, traduz 
imediato desprestígio em face do público leigo. Daí a total 
conveniência de que, para os profissionais e estudiosos do Direito, nos 
autos e em obras técnicas, ou no exercício do magistério, a crítica se 
exerça sem restrições195. 

 

 Impõe-se, portanto, ao julgador que procure agir com cautela, resguardo, 

recolhimento, modéstia, simplicidade e pudor, conquanto são estes sinônimos de recato196. 

Desse modo, adotando tal conduta, estará o juiz cumprindo melhor o seu papel. 

 

3.2.4 Transparência 

 

                                                
194 CALAMANDREI, Piero. Eles, os juízes, vistos por um advogado. Trad. de Eduardo Brandão. São Paulo: 
Martins Fontes, 2000, pp. 62.63. 
195 CRUZ, José Raimundo Gomes da. A lei orgânica da magistratura nacional interpretada. 2. ed. São Paulo: 
Juarez de Oliveira, 2002, p. 67 
196 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Mini Aurélio: o dicionário da língua portuguesa. 8. ed. 
Curitiba: Positivo, 2010, p. 644. 
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 O produto da atividade judicante há de ser continuamente avaliado, ao menos 

sob a ótica da produtividade, pelos órgãos correcionais, já que a qualidade das decisões será 

objeto de apreciação por meio de recursos próprios. 

 É por isso que se impõe aos magistrados responsáveis pelos seus respectivos 

juízos de primeiro e segundo grau que remetam aos órgãos de controle informações 

estatísticas a respeito dos feitos em seu poder, cujos prazos para despacho ou decisão hajam 

sido excedidos, bem como indiquem a situação de sua correlata unidade jurisdicional, 

inclusive com a contabilização dos seus atos197. 

 O Conselho Nacional de Justiça, por sua vez, tratou de unificar o tratamento 

estatístico dos órgãos jurisdicionais brasileiros por meio do Sistema de Estatísticas do Poder 

Judiciário - SIESPJ. Os tribunais, portanto, passaram a ter o dever de informar seus dados de 

produtividade, mensalmente. Vale dizer que, conforme disposto no próprio ato que o criou, tal 

sistema é regido pelos princípios da publicidade, eficiência, transparência, obrigatoriedade de 

informação e presunção de veracidade dos dados estatísticos e, ainda, pela atualização 

permanente dos indicadores conforme aprimoramento da gestão198. 

 Não mais se admite que a atividade do julgador fique ao largo da fiscalização 

feita pela sociedade, diretamente, tendo em conta a veiculação das referidas informações em 

meios de comunicação de fácil acesso, nem pelos órgãos de controle e fiscalização dos 

tribunais, que são responsáveis pela correção de rumo, em se constatando eventual desajuste, 

até mesmo para prestar apoio às unidades com maiores dificuldades. 

 

4 A CONDUTA JUDICIAL ÉTICA EM INSTRUMENTOS PROPOSITIVOS 

 

4.1 OS PRINCÍPIOS DE BANGALORE DE CONDUTA JUDICIAL 

 

 A convite do Centre for International Crime Prevention (Centro para a 

Prevenção do Crime Internacional), vinculado às Nações Unidas, o Judicial Group on 

Strengthening Judicial Integrity (Grupo de Fortalecimento da Integridade Judicial) reuniu-se 

na cidade de Viena (Áustria), de 15 a 16 de abril do ano 2000, por ocasião do 10th United 

                                                
197 Arts. 37 e 39. Lei Complementar no 35, de 14 de março de 1979. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 14 
mar. 1979. 
198 Art. 2o. BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução no 76, de 12 de maio de 2009. Diário da Justiça, 
Brasília, DF, 10 jun. 2009. 
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Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (10o Congresso 

das Nações Unidas sobre Prevenção ao Crime e Tratamento de Ofensores)199. 

 Na ocasião debateu-se a respeito da perda de confiança das pessoas nos seus 

sistemas judiciais, com base em pesquisas de opinião pública. Teria sido aquele o primeiro 

encontro promovido pelas Nações Unidas com o objetivo de enfocar a responsabilidade 

judicial, sua independência, bem assim visando a incrementar a confiança nos juízes. 

 Resultou do encontro a percepção de que os órgãos judiciários deveriam 

fortalecer a integridade judicial, necessitando de uma declaração universalmente aceita 

contendo padrão judicial compatível com o princípio da independência, sem intervenção dos 

Poderes Executivo ou Legislativo. A partir daí, foram analisados instrumentos de conduta 

adotados em países diversos, bem assim outros de abrangência regional ou internacional. 

 Aquele primeiro encontro, em verdade, serviu como momento preparatório 

para a segunda reunião do Grupo de Fortalecimento da Integridade Judicial, que veio a se 

realizar entre os dias 24 a 26 de fevereiro de 2001, na cidade de Bangalore (Índia)200. Nesta 

ocasião, a discussão desenvolveu-se acerca de como orientar a atuação dos juízes, buscando 

fortalecer a integridade judicial e a autoridade moral dos magistrados. Como produto do 

trabalho, foi editado um anteprojeto contendo princípios de conduta judicial. 

 Ocorre que, tendo sido o anteprojeto elaborado por juízes representantes de 

nações de tradição centrada na common law, sentiu-se a necessidade de que o trabalho fosse 

submetido à análise de juízes de outras tradições, a fim de lhe dar conotação internacional. 

 Assim, depois de ampla divulgação entre 75 países, tanto do modelo de 

common law, quanto de civil law, revisões foram levadas e efeito em conferências e reuniões 

que se sucederam. Enfim, versão aprovada daquele anteprojeto, depois de revisada e burilada, 

saiu de importante encontro realizado na sede da Corte Internacional de Justiça, em Haia 

(Holanda), entre os dias 25 e 26 de novembro de 2002, tratando-se de uma mesa redonda na 

qual tomaram parte presidentes de tribunais superiores de diversos países201. 

                                                
199 Integraram o primeiro encontro do Grupo de Fortalecimento da Integridade Judicial representantes judiciários 
dos tribunais constitucionais de Bangladesh, da Índia, do Nepal, da Nigéria, da África do Sul, da Tanzânia e 
Uganda, sob a presidência do Vice-Presidente da Corte Internacional de Justiça, atuando ainda como secretário 
um membro da Corte Superior da Austrália, além de outros observadores. 
200 Integraram o segundo encontro do Grupo de Fortalecimento da Integridade Judicial representantes judiciários 
dos tribunais constitucionais da Índia, do Reino Unido, de Bangladesh, do Nepal, da Nigéria, da África do Sul, 
Sri Lanka, da Tanzânia, de Uganda e do Canadá, sob a presidência do Vice-Presidente da Corte Internacional de 
Justiça, atuando ainda como secretário um membro da Corte Superior da Austrália, além de outros observadores. 
201 Sob a presidência do mesmo antigo Vice-Presidente da Corte Internacional de Justiça, participaram dessa 
reunião representantes judiciários dos tribunais constitucionais da República Checa, do Egito, da França, do 
México, de Moçambique, da Holanda, da Noruega, das Filipinas, de Madagascar, da Hungria, da Alemanha, de 
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 Numa etapa seguinte, os então chamados The Bangalore Principles of Judicial 

Conduct (Princípios de Bangalore de Conduta Judicial) foram informados para fins de 

consideração por parte dos países-membros das Nações Unidas e das organizações 

governamentais e não-governamentais, por meio de resolução editada pela Comissão de 

Direitos Humanos das Nações Unidas202. 

 Os Princípios de Bangalore de Conduta Judicial correspondem, assim, ao 

documento mais abrangente e internacionalmente difundido sobre a temática do 

comportamento do juiz. Ele é produto de sucessivos debates entre juízes do mundo inteiro 

com o propósito de analisar formas de reforçar as instituições e os procedimentos judiciais. 

Envolveram-se no trabalho magistrados de nações de tradição na common law e na civil law, 

representando ainda hoje ferramenta indispensável para no trato da ética judicial, eis que ser 

de relevante diretriz para o fortalecimento da ética profissional do julgador. 

 Os enunciado de princípios foram articulados em torno de valores 

fundamentais e indeclináveis da judicatura, tais como independência, imparcialidade, 

integridade, decoro, igualdade, competência e diligência. São tais valores esperados por parte 

dos juízes, daí porque seu propósito se voltou a inspirar os órgãos de cúpula do Poder 

Judiciário dos diversos países a estabelecerem códigos de conduta judicial, caso ainda não os 

tenham criado, ou a implementá-los com efetividade. 

 Tratam os princípios de Bangalore de diretrizes gerais de ética judicial que 

devem inspirar o comportamento dos juízes, proporcionando o fortalecimento da confiança do 

jurisdicionado no Poder Judiciário. Tais princípios consubstanciam propostas, de modo que 

não trazem consequências punitivas. 

 Cumprirá, desse modo, aos tribunais do mundo inteiro desenvolverem regras 

assentadas naqueles princípios, cuja transgressão resultem na imposição de eventual 

penalidade. No caso do Brasil, está consignado no texto constitucional que lei complementar 

de iniciativa do Supremo Tribunal Federal disporá sobre o estatuto da magistratura203. Sem 

dúvida, tal norma jurídica, que é tão aguardada pelos juízes brasileiros, será o instrumento 

                                                                                                                                                   
Serra Leoa, do Reino Unido e dos Estados Unidos. Do Brasil, tomaram parte o então Presidente do Tribunal 
Regional Federal da 4a. Região, Desembargador Vladimir de Freitas, e o Ministro do Supremo Tribunal Federal 
Francisco Rezek (aposentado). 
202 Em 29 de abril de 2003, a Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas adotou a Resolução no 
43/2003, com a anotação dos Princípios de Bangalore de Conduta Judicial. Em 27 de julho de 2006, o Conselho 
Econômico e Social das Nações Unidas adotou a Resolução no 23/2006, contendo princípios básicos para o 
fortalecimento da conduta judicial, endossando assim o ato anterior. 
203 Art. 93. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF, 5. out. 1988. 
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apropriado para veicular as regras comportamentais voltadas à judicatura, certamente com 

inspiração nos Princípios de Bangalore de Conduta Judicial. 

 A chancela das Nações Unidas sobrelevou a importância dos Princípios de 

Bangalore de Conduta Judicial, oficializando-os e os tornando difundidos em todo o mundo, 

daí porque os valores universais nele contidos veiculam padrões comportamentais 

consensuais inspiradores de outros instrumentos propositivos contemporâneos ou ulteriores 

àqueles. 

 Das discussões que resultaram no texto final contendo os Princípios de 

Bangalore de Conduta Judicial, foram eleitos os valores da independência, da imparcialidade, 

da integridade, da idoneidade, da igualdade, da competência e a diligência, estando estas duas 

últimas associadas como um só valor.  

 Insta consignar que as informações assentadas quanto às etapas antecedentes à 

aprovação e à divulgação dos Princípios de Bangalore de Conduta Judicial, bem como os 

comentários seguintes acerca do preâmbulo e dos valores estabelecidos foram sistematizados 

a partir de relevante documento complementar produzido em setembro de 2007 pelo 

Escritório Contra Drogas e Crime (UNODC) das Nações Unidas (ONU) intitulado 

Comentários aos Princípios de Bangalore de Conduta Judicial, o qual foi traduzido para a 

língua portuguesa ano seguinte para divulgação nacional pelo Conselho da Justiça Federal204. 

 Assim sendo, tão importante quanto o rol de valores consensualmente 

destacados, apresenta-se o texto dos comentários àqueles relevante fonte de esclarecimento 

quanto ao conteúdo dos debates levados a efeito nos sucessivos encontros ocorridos 

envolvendo representantes judiciários de todo o mundo, que resultaram na inserção de 

aspectos comportamentais diversos como desdobramentos de cada um dos princípios 

aprovados.  

 Desde o seu preâmbulo, já se extrai forte carga valorativa a partir do 

reconhecimento de balizas mestras advindas da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

bem assim da Convenção Internacional de Direitos Civis e Políticos. 

 Relembra-se, primeiramente, que todos têm igual direito a um julgamento justo 

e público promovido por órgão judicial independente, imparcial 205  e competente, sem 

                                                
204 NAÇÕES UNIDAS (ONU). Escritório contra drogas e crime (UNODC). Comentários aos princípios de 
Bangalore de conduta judicial. Trad. de Marlon da Silva Malha e Ariane Emílio Kloth. Brasília: Conselho da 
Justiça Federal: 2008. 
205 WHEREAS the Universal Declaration of Human Rights recognizes as fundamental the principle that 
everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the 
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adiamento injustificado206, sendo tais princípios reconhecidos tanto em instrumentos regionais 

que veiculam direitos humanos, como as convenções intercontinentais, quanto nas 

constituições dos países, em normas infraconstitucionais e no direito consuetudinário207. 

 Na sequência, ainda no preâmbulo, restou assentado que a implementação dos 

direitos humanos e demais direitos depende de uma administração apropriada da justiça208 

pelos órgão judiciários, cabendo a estes a defesa do constitucionalismo e da lei209. Ademais, a 

confiança dos jurisdicionados na autoridade moral e na integridade do sistema judiciário210 

também se associa ao esforço que há de ser despendido pelos juízes em honrar aquela 

confiança, sobrelevando o respeito destes a tal cargo público211. 

                                                                                                                                                   
determination of rights and obligations and of any criminal charge. (CONSIDERANDO que a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos reconhece como fundamental o princípio de que todos têm o direito em 
completa igualdade a um julgamento justo e público por um tribunal independente e imparcial, na determinação 
de direitos e de qualquer acusação penal). 
206 WHEREAS the International Covenant on Civil and Political Rights guarantees that all persons shall be 
equal before the courts, and that in the determination of any criminal charge or of rights and obligations in a 
suit at law, everyone shall be entitled, without undue delay, to a fair and public hearing by a competent, 
independent and impartial tribunal established by law. (CONSIDERANDO que a Convenção Internacional de 
Direitos Civis e Po- líticos garante que todas as pessoas serão iguais perante as cortes e que na determinação de 
qualquer acusação criminal ou de direitos e obrigações em um processo todos terão o direito, sem nenhum adia- 
mento injustificado, a um julgamento público e justo por um tribunal competente, independente e imparcial 
estabelecido pela lei). 
207 WHEREAS the foregoing fundamental principles and rights are also recognized or reflected in regional 
human rights instruments, in domestic constitutional, statutory and common law, and in judicial conventions and 
traditions. (CONSIDERANDO que os princípios fundamentais retromencionados são também reconhecidos ou 
refletidos nos instrumentos regionais sobre direitos humanos, na constituição nacional, estatutos, common law e 
em convenções judiciais e tradições). 
208 WHEREAS the importance of a competent, independent and impartial judiciary to the protection of human 
rights is given emphasis by the fact that the implementation of all the other rights ultimately depends upon the 
proper administration of justice. (CONSIDERANDO a importância de um Judiciário competente, indepen- 
dente e imparcial para a proteção dos direitos humanos, é dado ênfase ao fato de que a implementação de todos 
os outros direitos, ao final, depende acima de tudo de uma administração apropriada da justiça). 
209 WHEREAS a competent, independent and impartial judiciary is likewise essential if the courts are to fulfil 
their role in upholding constitutionalism and the rule of law. (CONSIDERANDO que, para haver um Judiciário 
competente, independente e imparcial, é essencial que as cortes cumpram seu papel de defender o 
constitucionalismo e a lei). 
210 WHEREAS public confidence in the judicial system and in the moral authority and integrity of the judiciary 
is of the utmost importance in a modern democratic society. (CONSIDERANDO que a confiança do público no 
sistema judicial, na autoridade moral e na integridade do Judiciário é de suma importância em uma sociedade 
democrática moderna). 
211 WHEREAS it is essential that judges, individually and collectively, respect and honour judicial office as a 
public trust and strive to enhance and maintain confidence in the judicial system. (CONSIDERANDO ser 
essencial que juízes, individual e coletivamente, respeitem e honrem o cargo com uma confiança pública e 
esforcem-se em realçar e manter a confiança no sistema judicial). 
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 Em remate de tão significativo introito, consignou-se que pertence ao Poder 

Judiciário a promoção e a manutenção de altos padrões de conduta212, sendo os Estados os 

destinatários dos princípios universais inerentes à independência daquele Poder213. 

 Ato contínuo, antes de relacionar os valores adotados como princípios, o 

documento não deixa qualquer dúvida ao explicitar que se pretende definir padrões de 

conduta judicial ética para orientar os juízes, os quais estão submetidos às suas próprias 

instituições e, desse modo, tais princípios vêm a suplementar e não a invalidar regras 

comportamentais já existentes214. 

 Inequívoca foi a contribuição dos Princípios de Bangalore para que a temática 

da ética na conduta judicial passasse à ordem do dia, considerando-se que a qualidade da 

prestação jurisdicional está diretamente atrelada à qualificação técnica e moral dos que 

prestam tal serviço. 

 

4.1.1 Independência 

 

 A independência215 foi o primeiro valor eleito. A partir dela são extraídos 

desdobramentos, tais como a assertiva de que aquele valor não revela um privilégio do cargo 

de juiz, mas sim decorre da responsabilidade a ele atribuída, de modo que o cerne desse 

                                                
212 WHEREAS the primary responsibility for the promotion and maintenance of high standards of judicial 
conduct lies with the judiciary in each country. (CONSIDERANDO que a primeira responsabilidade pela 
promoção e ma- nutenção de altos padrões de conduta judicial permanece com o Judiciário de cada país.). 
213 AND WHEREAS the United Nations Basic Principles on the Independence of the Judiciary are designed to 
secure and promote the independence of the judiciary, and are addressed primarily to States. (E 
CONSIDERANDO que os Princípios Básicos das Nações Unidas para a Independência do Judiciário pretendem 
assegurar e promover a independência do Judiciário e são destinados primeiramente aos Estados). 
214 THE FOLLOWING PRINCIPLES are intended to establish standards for ethical conduct of judges. They are 
designed to provide guidance to judges and to afford the judiciary a framework for regulating judicial conduct. 
They are also intended to assist members of the executive and the legislature, and lawyers and the public in 
general, to better understand and support the judiciary. These principles presuppose that judges are accountable 
for their conduct to appropriate institutions established to maintain judicial standards, which are themselves 
independent and impartial, and are intended to supplement and not to derogate from existing rules of law and 
conduct which bind the judge. (OS SEGUINTES PRINCÍPIOS pretendem definir padrões para a conduta ética 
dos juízes. Eles foram elaborados com o propósito de orientar os juízes e proporcionar ao Judiciário uma 
estrutura para regular a conduta judicial. Visam também ajudar membros do Executivo e do Legislativo, 
advogados e do público em geral a ter um melhor entendimento e a apoiar o Judiciário. Esses princípios 
pressupõem que os juízes devem também responder por seus atos a instituições próprias, estabelecidas para 
manter os padrões judiciais, que são, por si sós, in- dependentes e imparciais, e que visam suplementar e não 
derrogar as regras legais e de conduta existentes que limitam o juiz). 
215 Judicial independence is a pre-requisite to the rule of law and a fundamental guarantee of a fair trial. A 
judge shall therefore uphold and exemplify judicial independence in both its individual and institutional aspects. 
(A independência judicial é um pré-requisito do estado de Direito e uma garantia fundamental de um julgamento 
justo. Um juiz, consequentemente, deverá apoiar e ser o exemplo da independência judicial tanto no seu aspecto 
individual quanto no aspecto institucional). 
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princípio seria a completa liberdade do julgador para ouvir e decidir, sem que haja 

interferência do governo, de grupo de pressão, de indivíduo ou mesmo de outro juiz216. 

 Em acréscimo, a independência judicial de que trata este princípio tanto toca ao 

juiz individualmente, quanto à corte a qual integra, conquanto a independência institucional 

pressupõe a não influência de outros órgãos governamentais; pois, mais do que um estado 

mental, a independência institucional impõe um distanciamento em relação a outros, 

particularmente da corte em relação ao governo217. Logo, não pode uma força externa 

interferir na atividade dos juízes, nas sessões ou nas pautas da corte, ainda que se admita a 

possibilidade de alguma relação institucional com outros órgãos, como o Poder Executivo218, 

todavia sem qualquer ingerência deste da atividade essencialmente jurisdicional. 

 Sobre a distinção entre a independência externa e interna, pondera 

CAMPILONGO que: 
independência da magistratura é autogoverno. Mas pode-se pensar, 
também na liberdade do juiz singularmente considerado. Aqui, a 
independência diz respeito à não interferência de poderes externos 
(Executivo ou Legislativo) e internos (pressões dos tribunais ou 
Cortes Superiores sobre o juiz) no processo decisório judicial. A 
independência externa – quer por sua maior visibilidade institucional 
quer por se referir a situações específicas – é mais facilmente 
garantida do que a independência interna. Por isso, a violação da 
independência interna – ou, nas palavras de um ex-magistrado como 
Zaffaroni, o prevalecer-se de uma posição hierárquica superior para 
divertir-se “aterrorizando” os colegas das instâncias inferiores – é de 
maior gravidade219. 

 

 Longo percurso se passou até a consolidação atual desse ideal de 

independência, conforme demonstrou FERREIRA: 
A princípio a justiça era administrada através da delegação real 
(barões, condes ou príncipes da igreja) ou pelo arbítrio popular. No 
antigo regime, o monarca tinha os seus delegados, prepostos do rei 
que lhes satisfaziam a vontade, a seu bel-prazer. Sendo a magistratura 
eletiva, como na antiguidade grego-romana, ou por delegação real, 
como no antigo regime, a justiça estava assim sujeita às condições da 
sua investidura. 

                                                
216 NAÇÕES UNIDAS (ONU). Escritório contra drogas e crime (UNODC). Comentários aos princípios de 
Bangalore de conduta judicial. Trad. de Marlon da Silva Malha e Ariane Emílio Kloth. Brasília: Conselho da 
Justiça Federal: 2008, p. 45. 
217 NAÇÕES UNIDAS (ONU). Escritório contra drogas e crime (UNODC). Comentários aos princípios de 
Bangalore de conduta judicial. Trad. de Marlon da Silva Malha e Ariane Emílio Kloth. Brasília: Conselho da 
Justiça Federal: 2008, pp. 45-56. 
218 NAÇÕES UNIDAS (ONU). Escritório contra drogas e crime (UNODC). Comentários aos princípios de 
Bangalore de conduta judicial. Trad. de Marlon da Silva Malha e Ariane Emílio Kloth. Brasília: Conselho da 
Justiça Federal: 2008, p. 48. 
219 CAMPILONGO, Celso Fernandes. Política, sistema jurídico e decisão judicial. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 
2011, pp. 46-47. 
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Muitas vezes os juízes pusilânimes condenavam as partes somente 
porque usavam o direito de petição e se recusavam a pagar impostos 
ilegais não exigidos pelo Parlamento220.   

 

 O advento da independência, portanto, transformou a configuração do próprio 

Poder Judiciário. No dizer de CAMPILONGO221, aquele foi concebido como uma estrutura 

rigidamente hierarquizada, operativamente fechada, orientada por uma lógica legal-racional e 

atuando num contexto de centralidade da atuação estatal, todavia, com a afirmação da 

independência judicial, houve o desenvolvimento de fórmulas desconcentradas de controle da 

constitucionalidade, a incorporação de novas referências normativas e própria democratização 

interna do Poder Judiciário; desse modo, a hierarquia deixou de expressar controle vertical 

para ser vista como mecanismo de divisão operativa do sistema de recursos processuais. 

 As garantias da estabilidade no cargo e a segurança financeira, ao lado da já 

mencionada independência institucional, são condições mínimas para caracterização da 

independência judicial222, eis que a confiança dos jurisdicionados no sistema perpassa pela 

percepção de que a decisão judicial está isenta de influências externas, devendo ser tomada 

sem medo, tendenciosidade ou sem o propósito de agradar ao público223. 

 Não se quer com isso que o juiz fique isolado da comunidade a que serve, pois 

necessariamente está exposto às opiniões das pessoas e da mídia, devendo assim levar em 

conta o pluralismo crescente na sociedade224, contudo ele deve preservar o necessário 

distanciamento em relação aos interesses veiculados e decidir com consciência e isenção de 

ânimo. Ainda que o juiz possa considerar a opinião de outro órgão julgador, a decisão a ser 

adotada por aquele há de ser autônoma e exclusivamente fundada em sua consciência, 

porquanto a responsabilidade pelo julgamento é do juiz individualmente considerado, ainda 

que componha órgão colegiado225. Conforme acentua FERREIRA FILHO: 

                                                
220 FERREIRA, Pinto. Curso de direito constitucional. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1991, p. 477. 
221 CAMPILONGO, Celso Fernandes. Política, sistema jurídico e decisão judicial. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 
2011, p. 29. 
222 NAÇÕES UNIDAS (ONU). Escritório contra drogas e crime (UNODC). Comentários aos princípios de 
Bangalore de conduta judicial. Trad. de Marlon da Silva Malha e Ariane Emílio Kloth. Brasília: Conselho da 
Justiça Federal: 2008, p. 47. 
223 NAÇÕES UNIDAS (ONU). Escritório contra drogas e crime (UNODC). Comentários aos princípios de 
Bangalore de conduta judicial. Trad. de Marlon da Silva Malha e Ariane Emílio Kloth. Brasília: Conselho da 
Justiça Federal: 2008, pp. 48-49. 
224 NAÇÕES UNIDAS (ONU). Escritório contra drogas e crime (UNODC). Comentários aos princípios de 
Bangalore de conduta judicial. Trad. de Marlon da Silva Malha e Ariane Emílio Kloth. Brasília: Conselho da 
Justiça Federal: 2008, p. 51. 
225 NAÇÕES UNIDAS (ONU). Escritório contra drogas e crime (UNODC). Comentários aos princípios de 
Bangalore de conduta judicial. Trad. de Marlon da Silva Malha e Ariane Emílio Kloth. Brasília: Conselho da 
Justiça Federal: 2008, p. 57. 
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A independência do Judiciário é uma necessidade da liberdade 
individual. Que existam no Estado órgãos independentes que possam 
aplicar a lei, inclusive contra o governo e contra a administração, é 
condição indispensável para a liberdade e a proteção dos direitos 
humanos. E não foi outra a razão que levou a doutrina clássica a erigir 
o Judiciário em poder do Estado, com função própria. De fato, que 
argumento melhor havia para retirar das mãos do governo a 
administração da Justiça do que afirmá-la, por natureza distinta da a 
ele confiada? 
Cientificamente falando, não existe uma função jurisdicional diversa 
da administrativa. Politicamente falando, para a salvaguarda da 
liberdade individual, a aplicação da lei em casos concretos deve ser 
sempre confiada em última análise a órgãos independentes e 
imparciais, não subordinados ao governo mas somente ao direito 
impessoal226. 

 

 Não obstante exista organização administrativa entre os juízes, não pode este 

se deixar influenciar ao decidir pelo seu grau ou posição dentro da carreira, eis que não há 

hierarquia entre eles, tanto é que os juízes não são obrigados a reportar suas razões de decidir 

a outros membros do Poder Judiciário, estando estas lançadas no processo227. Caso a parte não 

se conforme com o resultado do julgamento, em regra há previsão de recurso, de modo que 

haverá natural apreciação do julgado por órgão revisor, sem que isto implique submissão do 

juiz a outros órgãos judiciais. 

 

4.1.2 Imparcialidade 

 

 A imparcialidade228 vem na sequência entre os valores consubstanciados em 

princípios, traduzindo a ideia de abstenção de parcialidade, seja real ou aparente 229 . 

Imparcialidade está estreitamente ligada à ideia de independência, sendo esta necessária para 

subsistir aquela e, com efeito, a imparcialidade tanto deve existir de fato, quanto deve se fazer 

                                                
226 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 1996, 
pp. 213-214. 
227 NAÇÕES UNIDAS (ONU). Escritório contra drogas e crime (UNODC). Comentários aos princípios de 
Bangalore de conduta judicial. Trad. de Marlon da Silva Malha e Ariane Emílio Kloth. Brasília: Conselho da 
Justiça Federal: 2008, p. 58. 
228 Impartiality is essential to the proper discharge of the judicial office. It applies not only to the decision itself 
but also to the process by which the decision is made. (A imparcialidade é essencial para o apropriado 
cumprimento dos deveres do cargo de juiz. Aplica-se não somente à decisão, mas também ao processo de 
tomada de decisão). 
229 NAÇÕES UNIDAS (ONU). Escritório contra drogas e crime (UNODC). Comentários aos princípios de 
Bangalore de conduta judicial. Trad. de Marlon da Silva Malha e Ariane Emílio Kloth. Brasília: Conselho da 
Justiça Federal: 2008, p. 46. 



 

 

104 

percebida por meio do comportamento do juiz na corte ou nas suas atividades externas, 

reforçando assim a confiança do público no sistema judicial230. 

 A inclinação ou a predisposição do juiz em direção a um lado ou a um 

resultado particular revela sua parcialidade, seja fundada nas suas relações pessoais com a 

parte, seja no seu interesse quanto ao resultado do processo ou ainda por manifestação de 

preconceito, eis que se espera do juiz imparcial que este tenha a mente aberta à convicção, 

sem inclinação231. 

 Deve, portanto, o julgador esforçar-se para não expressar parcialidade, seja 

verbal ou fisicamente. Isto é, precisa o juiz policiar-se para não transmitir palavras que 

sugiram tendência, nem para se utilizar de linguagem corporal que possa indicar aprovação ou 

reprovação pelo que lhe é dito por ou pelo que por ele é percebido. Há de se reconhecer que 

não é fácil encontrar a medida exata desse comportamento. Faz-se necessário um equilíbrio 

preciso, pois do juiz se espera que conduza o processo evitando criar na mente dos 

observadores qualquer impressão ou suspeita de falta de imparcialidade232. 

 Muitos outros aspectos podem ser relacionados com o princípio da 

imparcialidade, contudo NALINI reforça justamente a impressão que o julgador deve 

transmitir aos litigantes, ao consignar que: 
A imparcialidade deflui do senso comum. Seria inconcebível uma 
justiça parcial, tendenciosa e desequilibrada, com reforço de um dos 
pratos da balança em detrimento do outro. Ao menos sem existir um 
poderoso argumento que imponha ao juiz reduzir o descompasso entre 
os litigantes. Aqui, já se estaria a contemplar o princípio da isonomia, 
que propõe exatamente distinguir entre as desigualdades e reequilibrar 
equações judiciais díspares. 
Em tese, todo juiz sabe que o sistema dele exige imparcialidade. Nem 
por isso consegue atingi-la de forma eficaz. É que é próprio ao ser 
humano tomar partido. Posicionar-se. Adotar posturas. Perfilhar-se de 
um dos lados da questão. Essa inclinação espontânea é indomável. Do 
juiz se exige um distanciamento que não é natural233. 

 

                                                
230 NAÇÕES UNIDAS (ONU). Escritório contra drogas e crime (UNODC). Comentários aos princípios de 
Bangalore de conduta judicial. Trad. de Marlon da Silva Malha e Ariane Emílio Kloth. Brasília: Conselho da 
Justiça Federal: 2008, pp. 65-66. 
231 NAÇÕES UNIDAS (ONU). Escritório contra drogas e crime (UNODC). Comentários aos princípios de 
Bangalore de conduta judicial. Trad. de Marlon da Silva Malha e Ariane Emílio Kloth. Brasília: Conselho da 
Justiça Federal: 2008, p. 67. 
232 NAÇÕES UNIDAS (ONU). Escritório contra drogas e crime (UNODC). Comentários aos princípios de 
Bangalore de conduta judicial. Trad. de Marlon da Silva Malha e Ariane Emílio Kloth. Brasília: Conselho da 
Justiça Federal: 2008, p. 69. 
233 NALINI, José Renato. Ética da magistratura: comentários ao código de ética da magistratura nacional - 
CNJ. 3. ed. São Paulo: RT, 2012, p. 100. 
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 Percebe-se, pois, a dificuldade de se distanciar das partes para ter equilíbrio ao 

julgar. Com ênfase, CALAMANDREI234 já afirmava que, se o juiz for escrupuloso, terá tanto 

medo de que a amizade possa induzi-lo inconscientemente a ser parcial a favor do amigo, que 

naturalmente se sentirá levado, por reação, a ser injusto contra ele, sendo exigível muito mais 

força de espírito para dar razão ao amigo do que para não lhe dar. 

 Reduz-se também a percepção de imparcialidade do juiz e, consequentemente, 

a confiança dos jurisdicionados na conduta judicial, quando aquele adentra em questões 

controvertidas de natureza político-partidárias, especialmente fora do ambiente forense235. 

 Em havendo evidente conflito de interesse pessoal do juiz com o seu dever de 

julgar imparcialmente, é de se esperar que o julgador se afaste do caso, prevenindo assim que 

subsistam ilações que venham a macular a confiança dos jurisdicionados no julgamento justo 

e equidistante. Vale dizer que, mesmo havendo aprovação das partes quanto à permanência do 

juiz à frente do caso, este deve preservar o interesse público na administração imparcial da 

justiça, declarando-se inabilitado a julgar se isto lhe preservar a imparcialidade236. 

 Ainda que haja arguição de suspeita contra o juiz, este deve se esforçar para 

não considerar aquela desqualificação veiculada como uma afronta pessoal, devendo atentar, 

primeiramente, para as percepções levantadas por aquele que provoca seu afastamento do 

caso, senão será o julgador tomado pela emoção ou pelo ressentimento, acendendo assim a 

alegada suspeição237. 

 A imparcialidade também transmite o sentido de que o juiz não pode prejulgar, 

seja porque já emitiu juízo de valor prévio sobre o caso, seja porque tem conhecimento 

pessoal anterior acerca dos fatos, seja porque participou antes de algum modo na causa, seja 

porque há algum interesse seu diretamente relacionado com o resultado do seu trabalho. 

 

4.1.3 Integridade 

 

                                                
234 CALAMANDREI, Piero. Eles, os juízes, vistos por um advogado. Trad. de Eduardo Brandão. São Paulo: 
Martins Fontes, 2000, pp. 202-203. 
235 NAÇÕES UNIDAS (ONU). Escritório contra drogas e crime (UNODC). Comentários aos princípios de 
Bangalore de conduta judicial. Trad. de Marlon da Silva Malha e Ariane Emílio Kloth. Brasília: Conselho da 
Justiça Federal: 2008, p. 70. 
236 NAÇÕES UNIDAS (ONU). Escritório contra drogas e crime (UNODC). Comentários aos princípios de 
Bangalore de conduta judicial. Trad. de Marlon da Silva Malha e Ariane Emílio Kloth. Brasília: Conselho da 
Justiça Federal: 2008, p. 76. 
237 NAÇÕES UNIDAS (ONU). Escritório contra drogas e crime (UNODC). Comentários aos princípios de 
Bangalore de conduta judicial. Trad. de Marlon da Silva Malha e Ariane Emílio Kloth. Brasília: Conselho da 
Justiça Federal: 2008, p. 79. 
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 A integridade238 é o terceiro valor elencado dentre os princípios, estando 

relacionada ao ser correto, bom e virtuoso tanto no cumprimento pelo juiz dos seus deveres 

funcionais, quanto no seu comportamento e no seu caráter239. 

 Incumbe ao julgador manter altos padrões de conduta na sua vida pública e na 

sua vida privada, padrões esses que, embora não possam ser aferidos com precisão, são 

aceitos pela comunidade, aos olhos de um observador razoável, justo e informado240. 

 Revelam condutas ofensivas à necessária integridade, entre outras, a alteração 

substancial das razões de uma decisão oralmente proferida, a transcrição com alteração do 

texto correto, a comunicação com outro órgão jurisdicional que irá revisar determinações 

suas, a oferta de cargo oficial a parente ou a quem não reúna aptidão apropriada241.  

 O bom juiz também precisa ser uma boa pessoa, pois a confiança no Poder 

Judiciário é fundada também na integridade e na correção moral dos seus membros, haja vista 

que o juiz não apenas promete servir aos ideais de justiça e verdade, como também deve 

incorporá-los242. 

 Em verdade, o público exige do juiz uma conduta irrepreensível, em patamar 

mais elevado em relação aos concidadãos, pois se espera que o magistrado, a quem se 

incumbiu a missão de julgar os atos alheios, vá além do julgamento que outros poderiam 

fazer, em exercendo tal ofício243. A conduta judicial, portanto, há de reafirmar a confiança das 

pessoas no Poder Judiciário, dado que o comprometimento pessoal do julgador em muito se 

agrega ao seu proceder na vida pessoal. 

 Ao examinar a postura mental do julgador em seu labor, sendo esta um 

componente da sua integridade, NALINI ressalta que: 

                                                
238 Integrity is essential to the proper discharge of the judicial office. (A integridade é essencial para a apropriada 
desincumbência dos deveres do ofício judicial). 
239 NAÇÕES UNIDAS (ONU). Escritório contra drogas e crime (UNODC). Comentários aos princípios de 
Bangalore de conduta judicial. Trad. de Marlon da Silva Malha e Ariane Emílio Kloth. Brasília: Conselho da 
Justiça Federal: 2008, p. 87. 
240 NAÇÕES UNIDAS (ONU). Escritório contra drogas e crime (UNODC). Comentários aos princípios de 
Bangalore de conduta judicial. Trad. de Marlon da Silva Malha e Ariane Emílio Kloth. Brasília: Conselho da 
Justiça Federal: 2008, p. 88. 
241 NAÇÕES UNIDAS (ONU). Escritório contra drogas e crime (UNODC). Comentários aos princípios de 
Bangalore de conduta judicial. Trad. de Marlon da Silva Malha e Ariane Emílio Kloth. Brasília: Conselho da 
Justiça Federal: 2008, p. 90. 
242 NAÇÕES UNIDAS (ONU). Escritório contra drogas e crime (UNODC). Comentários aos princípios de 
Bangalore de conduta judicial. Trad. de Marlon da Silva Malha e Ariane Emílio Kloth. Brasília: Conselho da 
Justiça Federal: 2008, p. 91. 
243 NAÇÕES UNIDAS (ONU). Escritório contra drogas e crime (UNODC). Comentários aos princípios de 
Bangalore de conduta judicial. Trad. de Marlon da Silva Malha e Ariane Emílio Kloth. Brasília: Conselho da 
Justiça Federal: 2008, p. 91. 
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Imbuir-se do espírito de juiz que se propõe a ampliar o ingresso das 
pessoas à proteção da Justiça é resultado de desforço meramente 
pessoal. É o íntimo de suas convicções, a cena de batalha em que se 
contrapõem argumentos propendentes à visão clássica do julgador 
passivo e neutro e a assunção de um compromisso real com a 
concretização da Justiça. 
Um exame de consciência pode contribuir para dilatar as fronteiras 
com as quais o juiz trabalha, além de servir como calibração para a 
atitude prática direcionada a favorecer o acesso de todos à Justiça244. 

 

 Sem dúvida, complementa a integridade do juiz a sua conduta prudente. Não é 

sem razão que ARAÚJO245 ressalta que o prudente arbítrio significa a liberdade que tem o 

juiz para decidir em certos limites, devendo agir com cuidado e ponderação, pois prudência é 

qualidade de quem age com moderação, comedimento, precaução e sensatez. 

 Ademais, o dever de agir com veracidade se estende a todos os operadores do 

processo, consoante ressalta SOUZA246, para quem tal dever se justifica visando a prevenir a 

mentira processual, já que o processo é instrumento do Estado e está a serviço da 

concretização do direito. 

 

4.1.4 Idoneidade 

 

 A idoneidade também integra o rol dos relevantes princípios destacados e que 

mereceu desdobramento interpretativo. Deve o juiz se esforçar tanto para ser idôneo, quanto 

para transmitir tal imagem aos jurisdicionados. Logo, além da idoneidade, a exteriorização da 

idoneidade também é exigível do juiz como um valor relevante247. 

 O juiz deve ter a necessária sensibilidade para perceber se o seu proceder 

transmitirá indicativo de vantagem a alguma das partes envolvidas num processo. Além disso, 

deve evitar certos contatos com lugares ou pessoas que deem margem à especulação, 

conformando-se com restrições pessoais que lhe são decorrentes da função248. 

 O autocontrole, a discrição e a sensatez são, igualmente, marcas distintivas da 

postura do juiz idôneo. Certamente haverá prejuízo à boa impressão que o juiz deve externar 

                                                
244 NALINI, José Renato. O juiz e o acesso à justiça. São Paulo: RT, 1994, p. 53. 
245 ARAÚJO, Francisco Fernandes de. A parcialidade dos juízes. Campinas: Edicamp, 2002, p. 8. 
246 SOUZA, Carlos Aurélio Mota de. Poderes éticos do juiz: a igualdade das partes e a repressão ao abuso 
no processo. Porto Alegre: Fabris, 1987, p. 49. 
247 Propriety, and the appearance of propriety, are essential to the performance of all of the activities of a judge. 
(A idoneidade e a aparência de idoneidade são essenciais ao desempenho de todas as atividades do juiz). 
248 NAÇÕES UNIDAS (ONU). Escritório contra drogas e crime (UNODC). Comentários aos princípios de 
Bangalore de conduta judicial. Trad. de Marlon da Silva Malha e Ariane Emílio Kloth. Brasília: Conselho da 
Justiça Federal: 2008, p. 94. 
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se for costumeiramente visto entre praticantes de infrações ou desarmonia social, bem assim 

em meio a discussões sobre casos que aguardem seu pronunciamento. 

 Ainda dentro dessa perspectiva da idoneidade, deve o juiz ter o cuidado em 

suas relação com litigantes frequentes e também se recusar a atuar nos casos em que membros 

de sua família tenham alguma participação ou interesse249. 

 A moderação e a parcimônia também integram o valor da idoneidade à medida 

que os comentários lançados em público pelo juiz podem ser tomados como institucionais, 

sendo difícil às vezes externar com precisão uma opinião puramente pessoal, sem que sejam 

consideradas do Poder Judiciário em geral250. 

 O juiz não deve valer-se do prestígio do seu cargo para se promover, nem para 

advogar interesses pessoais ou de outrem, nem permitir que terceiros se apresentem em 

posição privilegiada capaz de influenciá-lo nas suas atividades251, de modo que não haja 

tratamento preferencial em razão do status da função judicante. Do mesmo modo, a exposição 

excessiva do juiz na mídia ou em eventos públicos enfraquece a idoneidade que se espera 

daquele, haja vista que a discrição é marca comportamental recomendável. 

 A confidencialidade sobre as questões que vêm ao conhecimento do juiz 

também se insere entre as cautelas esperadas daquele, pois o julgador pode adquirir 

informações de valor que não estão à disposição do público, de modo que não deve utilizar tal 

acesso para ganho ou qualquer outro propósito desvinculado dos seus deveres252. 

 Não é, do mesmo modo, recomendável que o juiz ou pessoas próximas 

recebam presente, doação, empréstimo ou favor relacionado a algo conexo com o 

desempenho da atividade judicante253. Entretanto, com isso não está o magistrado proibido de 

aceder a algum ato desinteressado de hospitalidade ou de reconhecimento, muito comuns em 

                                                
249 NAÇÕES UNIDAS (ONU). Escritório contra drogas e crime (UNODC). Comentários aos princípios de 
Bangalore de conduta judicial. Trad. de Marlon da Silva Malha e Ariane Emílio Kloth. Brasília: Conselho da 
Justiça Federal: 2008, p. 99. 
250 NAÇÕES UNIDAS (ONU). Escritório contra drogas e crime (UNODC). Comentários aos princípios de 
Bangalore de conduta judicial. Trad. de Marlon da Silva Malha e Ariane Emílio Kloth. Brasília: Conselho da 
Justiça Federal: 2008, p. 103. 
251 NAÇÕES UNIDAS (ONU). Escritório contra drogas e crime (UNODC). Comentários aos princípios de 
Bangalore de conduta judicial. Trad. de Marlon da Silva Malha e Ariane Emílio Kloth. Brasília: Conselho da 
Justiça Federal: 2008, p. 106. 
252 NAÇÕES UNIDAS (ONU). Escritório contra drogas e crime (UNODC). Comentários aos princípios de 
Bangalore de conduta judicial. Trad. de Marlon da Silva Malha e Ariane Emílio Kloth. Brasília: Conselho da 
Justiça Federal: 2008, p. 110. 
253 NAÇÕES UNIDAS (ONU). Escritório contra drogas e crime (UNODC). Comentários aos princípios de 
Bangalore de conduta judicial. Trad. de Marlon da Silva Malha e Ariane Emílio Kloth. Brasília: Conselho da 
Justiça Federal: 2008, p. 120. 
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cidades pequenas, pois em certas situações a recusa pode ser entendida como ato de 

desconsideração ou desprezo. 

 Na colocação de BITTENCOURT254, o julgador não pode pensar em si, mas 

sim nas partes, no instante em que sua consciência constrói a sentença, pois a boa sentença 

não é senão aquela que faz justiça, daí porque acrescenta que a judicatura é manifestação pura 

de altruísmo, implicando dignidade e fé na utilidade humana da própria obra, sem a qual não 

se pode aspirar a estima dos seus semelhantes. 

 Enfim, estimulam o incremento da confiança no Poder Judiciário atividades 

como escrever, dar palestras, ensinar e participar de eventos relacionados ao sistema 

judiciários e à administração da justiça255, conquanto tais participações promovem uma maior 

integração do julgador na comunidade, fortalecendo sua respeitabilidade.  

 

4.1.5 Igualdade 

 

 A igualdade 256  se apresenta como relevante valor a ser observado pelo 

magistrado.  Muitos são os instrumentos normativos que estabelecem a vedação de tratamento 

discriminatório ou desequilibrado entre os envolvidos em uma causa. Do mesmo modo, 

muitas são as formas em que pode se exteriorizar a desigualdade de tratamento, seja por 

questões étnicas, sexuais, culturais, religiosas, de idade, de estado civil, de condição social, 

entre outras. 

 Assim, o juiz deve evitar comentários depreciativos, expressões, gestos ou 

comportamentos que possam ser interpretados como desrespeitosos ou insensíveis para com 

alguém257. Destarte, além de demonstrar educação no trato com as pessoas, o julgador estará 

transmitindo consideração para com a diversidade e cortesia para com aqueles que precisam 

dos serviços judiciários. Estes usuários têm o direito de serem tratados com igualdade, 

dignidade e respeito. Acentua NALINI viés constitucional dessa igualdade, ao pontuar que: 

                                                
254 BITTENCOURT, Edgard de Moura. O juiz. 3. ed. Campinas: Millennium, 2002, p. 92. 
255 NAÇÕES UNIDAS (ONU). Escritório contra drogas e crime (UNODC). Comentários aos princípios de 
Bangalore de conduta judicial. Trad. de Marlon da Silva Malha e Ariane Emílio Kloth. Brasília: Conselho da 
Justiça Federal: 2008, p. 110. 
256 Ensuring equality of treatment to all before the courts is essential to the due performance of the judicial 
office. (Assegurar a igualdade de tratamento de todos perante as cortes é essencial para a devida execução do 
ofício judicial). 
257 NAÇÕES UNIDAS (ONU). Escritório contra drogas e crime (UNODC). Comentários aos princípios de 
Bangalore de conduta judicial. Trad. de Marlon da Silva Malha e Ariane Emílio Kloth. Brasília: Conselho da 
Justiça Federal: 2008, p. 125. 
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Do juiz se exige não apenas equilibrar as situações díspares, mas 
ainda oferecer seu talento, desforço pessoal e inteligência para 
ampliação real do rol dos atendidos pela Justiça. E para isso é 
necessário desenvolver uma concepção consentânea do princípio 
fundamental da isonomia. Não é uma opção preferencial pelos pobres, 
no sentido da teologia da libertação. Mas a constatação de que a 
pobreza extrema é inconciliável com o exercício da igualdade e da 
liberdade258. 

 A igualdade também deve se fazer presente no instante do julgamento. Para 

MELLO: 
Não se podem interpretar como desigualdades legalmente certas 
situações, quando a lei não haja “assumido” o fator tido como 
desequiparador. Isto é, circunstâncias ocasionais que proponham 
fortuitas, acidentais, cerebrinas ou sutis distinções entre categorias 
de pessoas não são de considerar. 
Então, se a lei se propôs distinguir pessoas, situações, grupos, e se 
tais diferenciações se compatibilizam com os princípios expostos, 
não há como negar os discrimens. Contudo, se a distinção não 
procede diretamente da lei que instituiu o benefício ou exonerou de 
encargo, não tem sentido prestigiar interpretação que favoreça a 
contradição de um dos mais solenes princípios constitucionais259. 

 

 Ao desdobrar o sentido do dever de observar a igualdade, ALEXY260 acentua 

que toda norma jurídica deve ser aplicada a todos os casos que sejam abrangidos por seu 

suporte fático e, ao mesmo tempo, não seja aplicada a nenhum caso que não seja por ela 

abrangido. 

 Assim como o próprio julgador deve vigiar a sua postura, preservando a 

igualdade de tratamento entre todos, também se faz necessário que não permita que seus 

colaboradores, os quais estão sob seu controle e orientação, ajam de modo diverso, nem pode 

deixar de prevenir os advogados para que suas manifestações não incorram em ofensas 

discriminatórias, preservando assim o decoro no ambiente forense261. 

 Ainda dentro da perspectiva de trazer a igualdade à conduta judicial, ressalta 

CAMPILONGO262 que a aparentemente simples operação de aplicar a norma ao fato é, 

verdadeiramente, de enorme complexidade, haja vista a proibição de denegação de justiça 

(non liquet), estando o julgador a um só tempo compelido a decidir sem desprezar a 

                                                
258 NALINI, José Renato. O juiz e o acesso à justiça. São Paulo: RT, 1994. p. 21. 
259 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. O conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 3. ed. São Paulo: 
Malheiros, 1995, p. 45. 
260 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. de Virgílio Afonso da Silva. 2. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2011, p. 394. 
261 NAÇÕES UNIDAS (ONU). Escritório contra drogas e crime (UNODC). Comentários aos princípios de 
Bangalore de conduta judicial. Trad. de Marlon da Silva Malha e Ariane Emílio Kloth. Brasília: Conselho da 
Justiça Federal: 2008, p. 127. 
262 CAMPILONGO, Celso Fernandes. Política, sistema jurídico e decisão judicial. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 
2011, pp. 34-35. 
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completude e a unidade do ordenamento jurídico, bem assim permite ao Poder Judiciário 

atuar como intérprete, criador e construtor do direto.  

 Não se pode olvidar de que, ao decidir, o julgador adota conduta valorativa, de 

modo que o agir com isonomia neste instante é de extrema importância para se atingir o ideal 

de justiça. Com razão, pondera CRETELLA JÚNIOR que: 
a sentença judiciária passou a ser encarada de maneira muito mais 
profunda pelos cultores da filosofia do direito. O instituto da sentença 
é muito mais complexo, não se reduzindo a mero silogismo, mas, ao 
contrário, refletindo constantes tomadas de posição em todo o decurso 
da lide, resultante final de uma série infinita de atitudes valorativas. 
A natureza axiológica da sentença judiciária tem sido posta em relevo 
pelos filósofos do direito, unânimes em proclamar a vivência 
normativa nela refletida e toda a riqueza de conteúdo que resulta do 
confronto que o magistrado faz da lei e do fato, mas iluminados pela 
valoração dos interesses em conflito e da própria norma263. 

 

 Sob esse prisma jus-filosófico, importa acrescentar que, no dizer de 

BATIFFOL264, é antes de tudo o respeito à pessoa, na vida social, que exprime a aspiração à 

justiça como fim último do direito, sendo a igualdade voltada à relação entre pessoas, daí 

porque uma solução oposta a tal sentimento iria de encontro de uma obrigação evidente e 

significaria o desprezo à pessoa, sendo desastroso tal desequilíbrio, pois destruiria toda a 

confiança e toda a previsibilidade. 

  

4.1.6 Competência e diligência 

 

 Competência e diligência265 estão reunidas em um único valor dentre os 

princípios estabelecidos. A primeira está associada à capacidade física e mental para o 

exercício do cargo, sendo desejável que não haja prejuízo decorrente de eventual vício ou 

problema de personalidade do julgador. De outro lado, a diligência seria correlacionada à 

sobriedade, à prevenção de abuso do processo e à sensata execução dos deveres judiciais266. 

 Para prevenir embaraço ao desenvolvimento do seu trabalho com competência 

e diligência, o juiz precisa se preocupar com seu bem-estar físico e mental, além de buscar 

                                                
263 CRETELLA JÚNIOR, José. Curso de filosofia do direito. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 244. 
264 BATIFFOL, Henri. A filosofia do direito. Trad. de Neide de Faria. São Paulo: Difusão Europeia do Livro, 
1968, pp. 111-112. 
265 Competence and diligence are prerequisites to the due performance of judicial office. (Competência e 
diligência são pré-requisitos da devida execução do ofício judicante). 
266 NAÇÕES UNIDAS (ONU). Escritório contra drogas e crime (UNODC). Comentários aos princípios de 
Bangalore de conduta judicial. Trad. de Marlon da Silva Malha e Ariane Emílio Kloth. Brasília: Conselho da 
Justiça Federal: 2008, p. 129. 
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incrementar suas habilidades e seu conhecimento, desvencilhando-se do estresse advindo da 

sua profissão267. 

 Compreende também os valores ora analisados o empenho do juiz em priorizar 

sua atividade judicante em detrimento de outras extrajudicias268, dado que o Poder Judiciário 

se presta a servir à comunidade prestando sua atividade fim, com exclusividade. É, portanto, 

indelegável o dever de julgar, daí porque são destacados aqueles agentes políticos para se 

desincumbirem desse importante mister, sendo assim gerada a expectativa de que possam 

responder à confiança neles depositada e ao investimento feito na estruturação de todo o 

organismo judiciário. 

 A competência e a diligência do julgador na sua conduta profissional exige a 

exposição das suas razões de decidir, de modo que a motivação do decisório poderá revelar 

alguma nuance da personalidade do magistrado. 

 Assevera PERELMAN269 que são os juízos de valor, relativos ao caráter 

adequado da decisão, que guiam o juiz em sua busca daquilo que, no caso específico, é justo e 

conforme ao direito; com isso, o raciocínio jurídico deixa de ser uma simples dedução 

silogística cuja conclusão se impõe, pois a tarefa do juiz será buscar uma síntese que leve em 

conta o valor da solução e sua conformidade ao direito. 

 Além de decidir, do juiz também se espera que bem administre a condução dos 

processos, resguardando o conteúdo do que lhe é exibido e administrando o patrimônio sob 

sua gestão, de modo que deve tomar todas as medidas necessárias para prevenir que os autos 

sejam resguardados, sem que desapareçam ou sejam indevidamente retidos270. 

 Por fim, a capacitação contínua do juiz também revela nuance importante 

quando se discute sobre a competência e a diligência daquele. Muito embora já apresente 

natural habilidade para o desempenho da função aferida por ocasião do recrutamento, o 

                                                
267 NAÇÕES UNIDAS (ONU). Escritório contra drogas e crime (UNODC). Comentários aos princípios de 
Bangalore de conduta judicial. Trad. de Marlon da Silva Malha e Ariane Emílio Kloth. Brasília: Conselho da 
Justiça Federal: 2008, p. 130. 
268 NAÇÕES UNIDAS (ONU). Escritório contra drogas e crime (UNODC). Comentários aos princípios de 
Bangalore de conduta judicial. Trad. de Marlon da Silva Malha e Ariane Emílio Kloth. Brasília: Conselho da 
Justiça Federal: 2008, p. 130. 
269 PERELMAN, Chaïm. Lógica jurídica: nova retórica. Trad. de Vergínia K. Pupi. São Paulo: Martins 
Fontes, 1998, p. 114. 
270 NAÇÕES UNIDAS (ONU). Escritório contra drogas e crime (UNODC). Comentários aos princípios de 
Bangalore de conduta judicial. Trad. de Marlon da Silva Malha e Ariane Emílio Kloth. Brasília: Conselho da 
Justiça Federal: 2008, p. 131. 
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magistrado precisa se submeter a treinamentos a cargo do próprio Poder Judiciário, 

mesclando sua experiência com a assimilação de novos conhecimentos271. 

 Aspectos outros atinentes à operatividade, à transparência, ao decoro, ao 

empenho e à dedicação do juiz podem ser inseridos nos valores em análise, conquanto a 

prestação jurisdicional há de ser oferecida por agentes conscientes do seu singular papel, 

convictos da gravidade da sua má conduta para com a excelência da função. 

 

4.2 UNIVERSALIZAÇÃO DE VALORES COMPORTAMENTAIS DO MAGISTRADO 

 

 O padrão ético de conduta judicial está disposto em princípios e regras 

deontológicos com assento constitucional, pois muitos dos valores destacados como 

imprescindíveis para o desejável desempenho da função judicante estão embutidos em texto 

constitucional ou em normas infraconstitucionais consentâneas com o sistema constitucional, 

senão seriam expurgadas do ordenamento. 

 Seja com status constitucional, seja por meio de veiculação em lei, é fato que o 

comportamento ideal esperado pela sociedade em relação aos juízes é de conhecimento 

público. Não se pode, portanto, alegar ignorância daquelas normas jurídicas, sob o pretexto de 

inobservá-las. 

 Na verdade, a abordagem que se fez em relação aos valores de conduta judicial 

articulados e analisados, tanto extraídos do texto constitucional, quanto dos Princípios de 

Bangalore refletem um sentimento comum aos povos, pois a figura do juiz exerce o mesmo 

papel de pacificação social em todos os sistemas democráticos de direito, de modo que do 

magistrado se espera um padrão comportamental ideal. 

 Por oportuno, em tom de crítica aos exagerados deveres deontológicos 

dirigidos aos juízes, PERELMAN sintetiza os principais elementos da postura judicial perfeita 

ao afirmar: 
A venda que cobre os olhos da estátua da Justiça simboliza essa 
atitude desinteressada: julgam-se não pessoas, que não se vêem, mas 
seres que se enquadram nesta ou naquela categoria jurídica. O juiz é 
imparcial, pois não faz acepção das pessoas. O julgamento será o 
mesmo, em se tratando de amigos ou de inimigos, de poderosos ou de 
miseráveis, de ricos ou de pobres. Todos aqueles aos quais se aplica a 
mesma regra devem ser tratados da mesma forma, sejam quais forem 
as conseqüências. A máquina não tem paixões; não se pode nem 

                                                
271 NAÇÕES UNIDAS (ONU). Escritório contra drogas e crime (UNODC). Comentários aos princípios de 
Bangalore de conduta judicial. Trad. de Marlon da Silva Malha e Ariane Emílio Kloth. Brasília: Conselho da 
Justiça Federal: 2008, p. 135. 
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intimidá-la, nem corrompê-la, nem, aliás, despertar-lhe a piedade. 
Dura lex, sed lex. A regra é a igualdade, ou seja, a permutabilidade 
dos indivíduos sujeitos à justiça; suas particularidades não serão 
levadas em consideração senão na medida em que a lei as torna uma 
condição de aplicação. Essa é a concepção formal da justiça, à qual 
seu próprio formalismo confere uma estrutura lógica272.   

 

 É certo que o juiz perfeito não existe, motivo pelo qual deve o magistrado 

empreender sincero esforço para se esmerar, procurando adotar escolhas tendentes a valorizar 

e dignificar a sua distinta função. 

 Não obstante, o sistema constitucional admite que diversos valores 

deontológicos sejam exigidos do magistrado, ainda que não estejam contemplados em normas 

jurídicas. Trata-se do reconhecimento de que distintos instrumentos propositivos podem 

difundir princípios e regras deontológicos adicionais igualmente esperados dos magistrados. 

 À medida que se percebe não ser possível o emolduramento perfeito de todas 

as possíveis posturas dentro de um texto normativo, o sistema constitucional suporta a 

disseminação de outros valores em instrumentos inspiradores voltados aos juízes, 

especialmente quando são editados pelos próprios juízes, consensualmente. 

 Os próprios juízes são hoje, provavelmente, os agentes mais ativos no que 

ALLARD e GARAPON chamam de mundialização do direito, considerando-os engenheiros 

da sua transformação, pois, para ditos autores, antes confinados ao território nacional: 
os juízes passam, de agora em diante, a estabelecer entre eles, e 
através das fronteiras, relações cada vez mais sólidas e confiantes. 
Estas relações podem tomar as formas mais diversas: referência a 
julgamentos estrangeiros em decisões de âmbito nacional, intercâmbio 
de argumentos, formações comuns, diálogo entre tribunais, criação de 
associações transnacionais, de clubes ou sindicatos de juízes, 
capitalizações informais de jurisprudências, etc. É neste contexto que, 
nos últimos anos, relativamente a matérias tão sensíveis como a 
homossexualidade, a eutanásia ou o financiamento das campanhas 
eleitorais puderam vez juízes europeus socorrerem-se de argumentos 
dos seus homólogos americanos e juízes americanos basearem-se em 
demonstrações dos seus colegas europeus273.   

 

 Assim, o trânsito de informações entre os juízes favorece a discussão sobre os 

rumos do direito, sem olvidar do enfoque na deontologia, conquanto a conduta judicial é 

sempre objeto de preocupação daqueles que se ocupam com a elevada qualidade da prestação 

jurisdicional. 

                                                
272 PERELMAN, Chaïm. Ética e direito. Trad. de Maria Ermantina de Almeida Prado Galvão. 2. ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2005, p. 69. 
273 ALLARD, Julie; GARAPON, Antoine. Os juízes da mundialização: a nova revolução do direito. Trad. de 
Rogério Alves. Lisboa: Piaget, 2005, 8-9. 



 

 

115 

 A utilização de princípios extraídos de outros sistemas jurídicos nesse 

comércio entre juízes, para ALLARD e GARAPON274, não constitui ameaça, desde que a sua 

utilização se dê numa sociedade democrática, aberta, evolutiva, centrada no intercâmbio e na 

autoridade persuasiva, abrindo-se um mundo de possibilidades. 

 Importa salientar a singular característica de inexistência de previsão 

sancionatória nos instrumentos propositivos que veiculam preceitos deontológicos destinados 

aos magistrados. Na verdade, o escopo dessas diretrizes infraconstitucionais e infralegais é 

muito mais o de exortar os juízes, no dizer de NALINI, para quem: 
A codificação ética passa a ser um reforço na conscientização do juiz 
brasileiro de que dele se espera uma conduta compatível com a 
relevância das funções cometidas ao julgador. 
Reacende-se a discussão a respeito da eficácia dos Códigos de Ética. 
Ao delimitarem algumas condutas, eles poderiam permitir que um 
largo espaço para comportamentos não previstos recaiam na 
amoralidade. Renova-se também o debate sobre a pertinência de se 
pretender inculcar ética em qualquer consciência. Há quem defensa a 
inviabilidade de se incutir reflexão moral a quem já não possua um 
sentimento ético profundamente entranhado na mente. Outra corrente 
se posiciona em senso diverso: é urgente a luta pela conversão ética 
do maior número de pessoas. Notadamente aquelas que detêm 
autoridade e importância para se tornarem paradigmas275. 

 

 Destarte, à medida em que são alinhados valores harmoniosamente aceitos 

pelos próprios juízes em textos propositivos de conduta judicial, ganham força os Princípios 

de Bangalore de Conduta Judicial, bem assim outros instrumentos internacionais àquele 

assemelhados, muitas vezes inspirados uns nos outros, tais como o Estatuto Universal do Juiz 

e o Código Ibero-americano de Ética Judicial, os quais são produtos de discussões entre 

integrantes da corporação judicial. 

 A partir do instante em que são propostos enunciados deontológicos 

consensuais entre os juízes, colhendo-se a anuência de representantes oficiais de cortes 

jurisdicionais de países distintos, aqueles enunciados assumem maior vigor e, pode-se dizer, 

passam a ser englobados pelo sistema constitucional. 

 Ao tratar da emancipação do juiz em relação a sua subordinação à lei, no que 

chamou desnacionalização do direito, GARAPON276 sentencia que a teoria de que a lei é a 

expressão da soberania popular, estando o juiz àquela limitado, está superada, tanto em razão 
                                                
274 ALLARD, Julie; GARAPON, Antoine. Os juízes da mundialização: a nova revolução do direito. Trad. de 
Rogério Alves. Lisboa: Piaget, 2005, p. 83. 
275 NALINI, José Renato. Ética da magistratura: comentários ao código de ética da magistratura nacional - 
CNJ. 3. ed. São Paulo: RT, 2012, pp. 62-63. 
276 GARAPON, Antoine. O guardador de promessas. Trad. de Francisco Aragão. Lisboa: Piaget, 1996, pp. 36-
37. 
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dos textos legais mal preparados, com conteúdo pouco claro, quanto por conta da nossa 

integração numa comunidade política supranacional. 

 Ora, se os próprios órgãos jurisdicionais livremente incorporam princípios e 

regras de conduta que não estão assentados em textos normativos, mas sim em instrumentos 

concordes elaborados por eles próprios ou àqueles aderem, não se pode afastar a possibilidade 

de que os órgãos administrativos desses próprios tribunais possam exercer o controle sobre o 

cumprimento de tais diretrizes. 

 Ao assinarem o compromisso de observar e fazer cumprir valores concordes 

entre os juízes, estarão as cortes autorizadas a exigir dos juízes que as integram sua 

observância, desdobrando assim tais valores em atos internos de conteúdo administrativo, sob 

pena de ofensa à legalidade ou à independência dos magistrados.  

 Mas a maneira adequada de julgar os juízes por falta ética não é tarefa simples. 

Sugere GARAPON277 a criação de estruturas de autogestão da justiça, como os conselhos 

superiores de magistratura, nos quais houvesse equilíbrio na composição entre designações 

políticas e representantes da magistratura, estes em proporção minoritária, de modo a evitar o 

corporativismo. 

 É possível que tal ideia tenha inspirado o modelo do Conselho Nacional de 

Justiça, que é órgão constitucional que exercer o controle externo do Poder Judiciário, 

contudo as normas de conteúdo deontológico a serem observadas pelos juízes não podem ser 

editadas pelo mesmo ente aplicador. 

 Neste particular, vale salientar que, enquanto os Princípios de Bangalore de 

Conduta Judicial, o Estatuto Universal do Juiz e o Código Ibero-americano de Ética Judicial 

foram extraídos do trabalho conjunto de componentes do Poder Judiciário, o mesmo não 

ocorreu com o Código de Ética da Magistratura Nacional, porquanto sua edição adveio de 

órgão cuja composição não é integralmente delineada por membros do dito Poder. 

 É bem verdade que compõem o Conselho Nacional de Justiça o Presidente do 

Supremo Tribunal Federal, um Ministro do Superior Tribunal de Justiça, um Ministro do 

Tribunal Superior do Trabalho, um desembargador de Tribunal de Justiça, um juiz estadual, 

um juiz de Tribunal Regional Federal, um juiz federal, um juiz de Tribunal Regional do 

Trabalho, um juiz do trabalho. Ocorre que personagens alheios à carreira da magistratura 

também integram tal colegiado, tais como um membro do Ministério Público da União, um 

membro do Ministério Público estadual, dois advogados e dois cidadãos de notável saber 
                                                
277 GARAPON, Antoine. O guardador de promessas. Trad. de Francisco Aragão. Lisboa: Piaget, 1996, p. 274. 
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jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado 

Federal278. 

 A participação de integrantes de outras carreiras na edição do Código de Ética 

da Magistratura Nacional não invalida o escopo propositivo da sua existência, todavia 

fragiliza consideravelmente a exigibilidade daquele entre os juízes. 

 Ademais, é oportuno consignar ser de duvidosa constitucionalidade a 

veiculação de uma resolução 279  contendo exigências funcionais advinda do Conselho 

Nacional de Justiça, que é órgão constitucional idealizado para exercer o controle da atuação 

administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos 

juízes280, não lhe competindo, portanto, criar deveres ou obrigações. 

 Tanto esta assertiva se sustenta que o próprio constituinte reformador 

expressou sua inequívoca anuência de que o Conselho Nacional de Justiça possa expedir atos 

regulamentares ou recomendações para dar efetividade aos ditames do estatuto da 

magistratura281. Neste sim é que sem estar assentados os princípios e regras de natureza 

cogente, dentro da sistemática constitucional brasileira. 

 Muito embora o Código de Ética da Magistratura elaborado pelo Conselho 

Nacional de Justiça possa não dispor de eficácia constitucional para servir como instrumento 

hábil de controle da atividade jurisdicional, o fato é que ele não trouxe qualquer novidade em 

termos de valores assentes nas discussões desenvolvidas apenas entre os juízes, a exemplo os 

Princípios de Bangalore de Conduta Judicial, o Estatuto Universal do Juiz e o Código Ibero-

americano de Ética Judicial. 

 Ao contrário, pode-se dizer com segurança que tal instrumento editado pelo 

órgão de controle externo do Poder Judiciário nada mais faz do que compilar princípios e 

regras que traduzem valores consensuais entre os juízes, daí porque seria até mesmo 

dispensável. 

 Enfim, pelo menos teve o Conselho Nacional de Justiça o cuidado de consignar 

na relação de consideranda do texto, que estava levando em conta a necessidade de 

                                                
278 Art. 103-B. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF, 5. out. 1988. 
279 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução no 60, de 19 de setembro de 2008. Diário da Justiça, 
Brasília, DF, 30 set. 2008. 
280 Art. 103-B, § 4º. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF, 5. out. 
1988. 
281 Art. 103-B, § 4º, I. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF, 5. out. 
1988. 
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minudenciar os princípios erigidos nas normas jurídicas a que faz alusão expressa, quais 

sejam a Constituição da República e a Lei Orgânica da Magistratura Nacional282. 

 O Código de Ética da Magistratura Nacional sofreu indisfarçável influência 

dos Princípios de Bangalore de Conduta Judicial, em especial. Verifica-se logo dentre os itens 

componentes da consideranda do Código de Ética da Magistratura Nacional, no primeiro 

deles, que restou evidenciado o escopo do Conselho Nacional de Justiça de incrementarem a 

confiança da sociedade na autoridade moral dos juízes283, sendo precisamente este um dos 

propósitos contidos na já analisada consideranda dos Princípios de Bangalore de Conduta 

Judicial. 

 De acordo com a codificação advinda do referido órgão de controle externo do 

Poder Judiciário, o exercício da magistratura exige conduta compatível com os preceitos 

desse instrumento e do estatuto da magistratura, norteando-se pelos princípios da 

independência, da imparcialidade, do conhecimento e capacitação, da cortesia, da 

transparência, do segredo profissional, da prudência, da diligência, da integridade profissional 

e pessoal, da dignidade, da honra e do decoro. 

 Destarte, são válidas as diretrizes veiculadas no Código de Ética da 

Magistratura Nacional apenas naquilo em que não colida com as normas jurídicas exigentes, 

revelando-se como instrumento propositivo apto a inspirar os juízes a manter uma conduta 

judicial de excelência, todavia sem lhes ter o poder de impor àqueles qualquer sorte de 

restrição ou penalidade. 

 

4.2.1 Estatuto Universal do Juiz 

 

 A União Internacional de Magistrados - UIM é uma associação sem escopo 

político-eleitoral ou de lucro criada por 06 (seis) corporações de juízes representativas dos 

países fundadores, em Salzburgo (Áustria), em 6 de setembro de 1953, tendo a independência 

do Poder Judiciário como principal objetivo a ser defendido, por considerá-la valor essencial 

da função jurisdicional e garantia indissociável dos direitos humanos e da liberdade284. 

                                                
282 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução no 60, de 19 de setembro de 2008. Diário da Justiça, 
Brasília, DF, 30 set. 2008. 
283 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução no 60, de 19 de setembro de 2008. Diário da Justiça, 
Brasília, DF, 30 set. 2008. 
284 Informações básicas extraídas do sítio eletrônico da União Internacional de Magistrados, sediada em Roma. 
Disponível em: <http://www.iaj-uim.org/es/historia/>. Acesso em: 21 dez. 2015.    
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 Delegações de magistrados do Brasil, da Alemanha, da Itália, da França, de 

Luxemburgo e da Áustria foram as participantes do histórico encontro, contando ainda, na 

condição de observadores, com representantes da Bélgica, da Irlanda e da região de Sarre. A 

representação brasileira foi, na oportunidade, exercida por membro do Supremo Tribunal de 

Federal, Ministro Edgard Costa, então eleito vice-presidente da primeira composição da 

União Internacional de Magistrados285. 

 Hoje a União Internacional de Magistrados é órgão consultivo das Nações 

Unidas e conta com a participação de 84 (oitenta e quatro) países dos 05 (cinco) continentes 

mundiais, dentre eles o Brasil, que sediou o penúltimo encontro do Conselho Central em 

novembro de 2014, na cidade de Foz do Iguaçu-PR. A última reunião do órgão se deu em 

Barcelona (Espanha), no ano de 2015 e a próxima ocorrerá na Cidade do México, nos dias 23 

a 28 de outubro de 2016.  

 Trata-se, portanto, de uma organização profissional que congrega 

agrupamentos de magistrados de diversos países e não juízes individualmente, reunindo-se 

anualmente para tratar de assuntos divididos em 04 (quatro) Comissões de Estudos: Justiça e 

Estatuto dos Magistrados;  Direito Civil e Processo Civil; Direito Penal e Processo Penal; 

Direito Público e Social. 

 Percebe-se, pois, que a primeira Comissão de Estudos tem enfocado nos seus 

últimos encontros temas atinentes à administração do Poder Judiciário, dentro do enfoque 

ético da conduta judicial. Já foram abordadas investigações sobre: a forma como a nomeação 

e avaliação dos juízes pode ser feita sem afetar a independência judicial (2006); a relação 

entre a economia, a jurisdição e a independência (2005); as regras éticas de conduta dos 

juízes, sua aplicação e observância (2004); a independência do juiz perante sua própria 

organização (2000); a revalorização das relações entre o Poder Judiciário e os outros Poderes 

do Estado para uma melhor desempenho da Justiça (1999); o recrutamento e o treinamento de 

juízes numa sociedade moderna (1996); a participação do Poder Judiciário na administração 

de justiça (1994)286. 

 O intercâmbio entre os magistrados proporcionado pela União Internacional de 

Juízes tem influenciado diretamente na própria atividade judicial, notadamente por 

                                                
285 BRÖLL, Heinrich. The foundation of the International Association of Judges in Salzburg in the year 1953. 
Disponível em: <http://www.iaj-uim.org/iuw/wp-content/uploads/2013/07/foundation-IAJ-1953_E.pdf>. Acesso 
em: 21 dez. 2015. 
286  MURA, Antonio. The International Association of Judges in the XXIst Century. Disponível em: 
<http://www.iaj-uim.org/iuw/wp-content/uploads/2013/02/Mura.pdf>. Acesso em: 21 dez. 2015. 
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possibilitar a visualização de um mesmo aspecto de estudo através de diferentes culturas, 

buscando-se uma convergência de significado para ideias comuns, como a independência 

judicial, que é de inequívoco interesse dos povos. 

 Por ocasião da reunião anual do Conselho Central da União Internacional de 

Magistrados ocorrida em Taipei (Taiwan), em 17 de novembro de 1999, foi editado o Estatuto 

Universal do Juiz, contendo diretrizes de conduta judicial ética de caráter universal. Já em seu 

preâmbulo, tal instrumento propositivo ressalta a participação das associações de juízes 

integrantes da UIM no estabelecimento de valores consensuais mínimos a serem difundidos, 

destacando-se que o texto foi aprovado à unanimidade287. 

 Verifica-se, pois, que todos os princípios já abordados por ocasião no estudo 

dos Princípios de Bangalore de Conduta Judicial estão, de certo modo, contemplados no 

Estatuto Universal do Juiz, reforçando o fenômeno da universalização de valores 

comportamentais esperados do magistrado integrante de qualquer sistema de justiça. Do 

mesmo modo, percebe-se a mesma preocupação de que os gestores do Poder Judiciário e dos 

outros Poderes constituídos atentem para a independência judicial em seus diversos 

desdobramentos. 

 O Art. 1.º do estatuto trata diretamente da independência, asseverando que, no 

conjunto das suas atividades, os juízes devem garantir os direitos de todas as pessoas a um 

processo justo. Devem acionar todos os meios disponíveis para permitir que os assuntos sejam 

apreciados em audiência pública num prazo razoável, perante um tribunal independente e 

imparcial estabelecido por lei, a fim de determinar os direitos e obrigações em matéria civil, 

ou a realidade das acusações em matéria penal. A independência do juiz resulta indispensável 

para o exercício de uma justiça imparcial no respeito pela lei. A independência é indivisível. 

Todas as instituições e autoridades, nacionais ou internacionais, deverão respeitar, proteger e 

defender esta independência288. 

 Na sequência, ingressando na concretização da aludida independência,  o Art. 

2.º do estatuto estabelece que a independência do juiz deve estar garantida por uma lei 
                                                
287 O texto integral do Estatuto Universal do Juiz é acessível em 05 (cinco) idiomas no sítio eletrônico da União 
Internacional de Magistrados. Disponível em: < http://www.iaj-uim.org/es/carta-universal-de-los-jueces/>. 
Acesso em: 21 dez. 2015. 
288 En el conjunto de sus actividades, los jueces deben garantizar los derechos de toda persona a un proceso 
justo. Deben poner en marcha todos los medios de que dispongan para permitir que los asuntos sean vistos en 
audiencia pública en un plazo razonable, ante un tribunal independiente e imparcial establecido por la ley, a fin 
de determinar los derechos y obligaciones en materia civil o la realidad de los cargos en materia penal. La 
independencia del juez resulta indispensable para el ejercicio de una justicia imparcial en el respeto de la ley. 
La independencia es indivisible. Todas las instituciones y autoridades, nacionales o internacionales, deberán 
respetar, proteger y defender esta independencia. 
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específica, que lhe assegure uma independência real e efetiva em relação aos demais poderes 

do Estado. O juiz, como depositário da autoridade judicial, deverá poder exercer as suas 

funções com total independência relativamente a todas as forças sociais, econômicas e 

políticas, e independentemente dos demais juízes e da administração da justiça289.  

 Ao tratar da submissão do magistrado à lei, em seu Art. 3.º, o estatuto reza que, 

no exercício da sua atividade profissional, o juiz apenas dever estar submetido à lei, decidindo 

apenas de acordo com esta290. Ao passo que, no Art. 4.º, dispondo sobre a autonomia pessoal 

do julgador, determina que ninguém deve dar ou tentar dar ordens ou instruções de qualquer 

tipo ao juiz. Esta proibição não se aplica às instâncias superiores quando têm competência 

para, em recurso, apreciar e alterar as decisões das instâncias inferiores291.  

 Já no Art. 5.º do estatuto, a imparcialidade e o dever de reserva do magistrado 

são abordados, ao se assentar que o juiz deve ser e mostrar-se imparcial no exercício da sua 

atividade jurisdicional. Deve desempenhar os seus deveres com moderação e dignidade, com 

respeito pela sua função e das pessoas envolvidas292. Sobre a eficácia do trabalho judicial, o 

Art. 6.º do estatuto preceitua que o juiz deve cumprir as suas obrigações profissionais num 

prazo razoável e acionar todos os meios necessários que assegurem uma maior eficácia293. 

 Ao abordar outras atividades inerentes à judicatura, o Art. 7.º reza que o juiz 

não pode exercer nenhuma outra função pública ou privada, remunerada ou não, que não seja 

plenamente compatível com os seus deveres e o seu estatuto. O juiz não pode ser nomeado 

para o exercício de funções alheias ao exercício judicial sem o seu prévio acordo294. 

 Quanto à proteção do estatuto à função judicante, o Art. 8.º estabelece que o 

juiz não pode ser transferido, suspenso ou destituído das suas funções, salvo nos casos 

previstos na lei e apenas na sequência de decisão tomada em processo disciplinar. O juiz é 

nomeado sem limitação de tempo ou por um período limitado em determinadas  
                                                
289 La independencia del juez debe estar garantizada por una ley específica, que le asegure una independencia 
real y efectiva con respecto a los demás poderes del Estado. El juez, como depositario de la autoridad judicial, 
deberá poder ejercer sus funciones con total independencia respecto a todas las fuerzas sociales, económicas y 
políticas, e independientemente de los demás jueces y de la administración de justicia. 
290 En el ejercicio de su actividad profesional, el juez no debe estar sometido mas que a la ley y no puede decidir 
mas que con respecto a esta. 
291 Nadie debe dar o intentar dar órdenes o instrucciones de cualquier tipo al juez. Esta prohibición no se aplica 
a las instancias superiores cuando tienen competencia para reformar las decisiones del juez inferior. 
292 El juez debe ser y aparecer imparcial en el ejercicio de su actividad jurisdiccional. Debe cumplir sus deberes 
con moderación y dignidad respecto de su función y de cualquier persona afectada. 
293 El juez debe cumplir sus obligaciones profesionales en un plazo razonable y poner en marcha todos los 
medios necesarios que tiendan a la mayor eficacia. 
294 El juez no puede dedicarse a ninguna otra función pública o privada, remunerada o no, que no sea 
plenamente compatible con sus deberes y su estatuto. El juez no podrá ser nombrado para el ejercicio de 
funciones ajenas al ejercicio judicial sin su previo acuerdo. 
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condições, desde que não comprometa a independência da justiça. Qualquer alteração 

referente à idade da aposentadoria não poderá ter efeitos retroativos295. 

 Ao tratar da nomeação do magistrado, o Art. 9.º do estatuto ressalta que o 

ingresso na carreira e cada uma das nomeações do juiz devem fazer-se segundo critérios 

objetivos e transparentes fundados na sua capacidade profissional. Quando tal não se encontra 

assegurado por outras vias, como consequência de uma tradição estabelecida e provada, a 

nomeação deve ser assegurada por um órgão independente que integre uma parte substancial 

e representativa de juízes296.  

 O Art. 10 aborda a responsabilidade civil e penal, ao acentuar que, tanto a ação 

civil dirigida contra um juiz, quando seja admitida, como a ação penal, e neste caso a 

detenção, devem ser exercidas em condições que não possam ter qualquer influência sobre a 

sua atividade jurisdicional297.  

 Já o Art. 11 aborda a administração e princípios em matéria disciplinar, 

consignando que a gestão administrativa e disciplinar dos membros do Poder Judiciário deve 

exercer-se em condições que permitam preservar a sua independência, e fundamenta-se, na 

prática, na aplicação de critérios objetivos e adequados. Quando tal não esteja devidamente 

assegurado por outras vias resultantes de uma provada tradição, a administração judicial e a 

ação disciplinar devem ser da competência de um órgão independente integrado por uma 

parte substancial e representativa de juízes.  As sanções disciplinares contra os juízes não 

podem adoptar-se a não ser pelos motivos inicialmente previstos pela lei, e observando as 

regras processuais previamente determinadas298. 

                                                
295 El juez no puede ser desplazado, suspendido o destituido de sus funciones mas que en los casos previstos por 
la ley y con respeto del procedimiento disciplinario. El juez es nombrado sin limitación de tiempo o por un 
periodo limitado en condiciones determinadas, a reserva de que ello no comprometa la independencia de la 
justicia. Cualquier cambio referente a la edad de jubilación no podrá tener efecto retroactivo. 
296 El ingreso en la carrera y cada uno de los nombramientos del juez deben hacerse según criterios objetivos y 
transparentes fundados en su capacidad profesional. Cuando esto no esté ya asegurado por otras vías como 
consecuencia de una tradición establecida y probada, la elección debe estar asegurada por un órgano 
independiente integrado por una parte sustantiva y representativa de jueces. 
297 Tanto la acción civil dirigida contra un juez, cuando sea admitida, como la acción penal, y en su caso la 
detención, deberán ser ejercidas en condiciones que no puedan tener como objetivo ninguna influencia sobre su 
actividad jurisdiccional. 
298 La gestión administrativa y disciplinaria de los miembros del poder judicial debe ejercerse en condiciones 
que permitan preservar su independencia, y se fundamenta sobre la puesta en práctica de criterios objetivos y 
adaptados. Cuando esto no está suficientemente asegurado por otras vías resultantes de una probada tradición, 
la administración judicial y la acción disciplinaria deben ser competencia de un órgano independiente 
integrado por una parte sustancial y representativa de jueces. Las sanciones disciplinarias frente a los jueces no 
pueden adoptarse mas que por motivos inicialmente previstos por la ley, y observando reglas de procedimiento 
predeterminadas. 
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 Ao se aproximar do seu desfecho, o Art. 12 do estatuto passa a tratar de temas 

gerais, tais como as associações de juízes, segundo o qual o direito de associação profissional 

dos juízes deve ser reconhecido, para lhes permitir que sejam consultados sobre a 

determinação das suas normas estatutárias, éticas e outras, e os recursos da justiça, que lhes 

permita a defesa dos seus legítimos interesses299.  

 No Art. 13, abordando a remuneração e aposentadoria, o estatuto assevera que 

o juiz deve receber uma remuneração que seja suficiente para assegurar a sua independência 

econômica. A remuneração não deve depender do resultado da atividade como juiz e não deve 

ser reduzida enquanto preste serviço profissional. O juiz tem direito a se aposentar e a receber 

uma pensão que corresponda à sua categoria profissional. Depois da aposentadoria, não se lhe 

pode vedar o exercício de outra atividade profissional jurídica, devido à sua anterior atividade 

judicial300. 

 Os dispositivos finais tratam dos meios materiais para a atividade do juiz, bem 

assim sobre a equiparação dos membros do Ministério Público. Reza o Art. 14 que 

corresponde a outros poderes públicos do Estado proporcionar ao poder judicial os recursos 

necessários à sua atuação. O poder judicial deve poder participar o ser ouvido no que respeita 

às decisões relativas aos recursos materiais301. E o Art. 15 que, nos países em que os membros 

do Ministério Público estão equiparados aos juízes, os princípios anteriores são-lhes 

aplicáveis, considerando a natureza da sua função302. 

 Revela-se, assim, o Estatuto Universal do Juiz como relevante e destaca 

ferramenta voltada ao tratamento da conduta judicial, em perfeita harmonia com o sistema 

constitucional brasileiro. 

 

4.2.2 Código Ibero-americano de Ética Judicial 

                                                
299 El derecho de asociación profesional del juez debe ser reconocido, para permitir a los jueces ser consultados 
fundamentalmente sobre la determinación de sus normas estatutarias, éticas u otras, los recursos de la justicia, 
y para permitir asegurar la defensa de sus intereses legítimos. 
300 El juez debe recibir una remuneración que sea suficiente para asegurar su independencia económica. La 
remuneración no debe depender del resultado de la actividad del juez y no debe ser reducida mientras preste 
servicio profesional. El juez tiene derecho a jubilarse y percibir una pensión que se corresponda con su nivel de 
responsabilidad. Después de la jubilación, no se le puede prohibir el ejercicio de otra actividad profesional 
jurídica por el solo hecho de su previa actividad judicial. 
301 Corresponde a otros poderes públicos del Estado proporcionar al poder judicial los recursos necesarios 
para su actuación. El poder judicial debe poder participar o poder ser oído en lo que respecta a las decisiones 
relativas a los medios materiales. 
 
302 En los países en que los miembros del Ministerio Público están asimilados a los jueces, los anteriores 
principios les son aplicables, en consideración a la naturaleza de su función. 
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 A Cúpula Judicial Ibero-americana é uma estrutura de cooperação, ajustes e 

intercâmbio de experiências, que se articula através dos órgãos máximos das instâncias do 

Poder Judiciário de países integrantes da região Ibero-americana, incluindo o Brasil, tendo por 

principal objetivo a adoção de projetos e ações consensuais, tendo por meta contribui para o 

fortalecimento do Poder Judiciário e, consequentemente, da democracia303. 

 Assim, de acordo com as normas de funcionamento304 da entidade, aprovadas 

por ocasião do seu encontro na cidade de Montevideo (Uruguai), em abril de 2010, os 

Presidentes das Cortes Supremas e dos Conselhos de Magistratura dos países participantes 

latino-americanos, em linhas gerais, procuram através do diálogo e da solidariedade fortalecer 

seus sistemas judiciários, promovendo a administração da justiça de forma independente, 

imparcial e justa305. 

 Dentre os objetivos da entidade contidos nas suas referidas normas de 

funcionamento, destaca-se o de gerar normas, referências ou modelos, validados 

internacionalmente, nos quais se identifiquem os valores, princípios e instituições que devam 

inspirar reformas e estimular esforços nacionais de desenvolvimento do Poder Judiciário na 

região, promovendo mecanismos conducentes a dar seguimento e avaliação da sua 

aplicação306. Neste sentido, sobreleva-se o propósito propositivo da Cúpula por meio das suas 

diretrizes, englobando a possibilidade de edição de instrumentos propositivos de conduta 

judicial. 

 Em verdade, antes mesmo da consolidação normativa de tal objetivo, no 

âmbito específico da conduta judicial ética, já havia ocorrido encontro na República 

                                                
303 Informações básicas extraídas do sítio eletrônico da Cúpula Ibero-americana, sediada na Espanha. Disponível 
em: < http://www.cumbrejudicial.org/web/guest/quienes_somos>. Acesso em: 21 dez. 2015. 
304 O texto integral das normas de funcionamento da Cúpula Judicial Ibero-americana é acessível no sítio 
eletrônico da entidade. Disponível em: <http://www.cumbrejudicial.org/c/document_library/get_file?uuid 
=90a026cd-f3fd-4bf5-8027-8f6d0b33 e18f&groupId=10124>. Acesso em: 21 dez. 2015. 
305 La Cumbre Judicial Iberoamericana reúne a los Presidentes de los Tribunales y Cortes Supremas de 
Justicia y de los Consejos de la Judicatura o de la Magistratura de los países iberoamericanos, con un 
propósito de concertación y cooperación en el ámbito de sus competencias, sustentado en el diálogo, la 
solidaridad y la adopción de proyectos y acciones concertadas, desde la convicción de que la existencia de un 
acervo cultural común constituye un instrumento privilegiado que, sin menoscabo del necesario respeto a la 
diferencia, contribuye al fortalecimiento del Poder Judicial y, por extensión, del sistema democrático, mediante 
la reafirmación de postulados compartidos que aseguren una administración de justicia independiente e 
imparcial, accesible al ciudadano, eficaz, eficiente, pronta y equitativa, que garantice los derechos humanos y el 
respeto a la seguridad jurídica. 
306 Generar estándares, referentes o modelos, validados internacionalmente, en los que se identifiquen los 
valores, principios e instituciones que deben inspirar las reformas y estimular los esfuerzos nacionales que 
desarrollan los Poderes Judiciales de la región, promoviendo así mismo mecanismos conducentes a dar 
seguimiento y evaluación a su aplicación. 
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Dominicana, em junho de 2006, no qual a Cúpula Judicial Ibero-americana definira a 

formatação de um Código Ibero-americano de Ética Judicial, que veio a ser reformado em 

abril de 2014, por ocasião de ulterior reunião da entidade, na cidade de Santiago (Chile). 

 O escopo original de tal instrumento foi expressado por ATIENZA e VIGO307, 

juristas responsáveis por sua elaboração, como sendo o de desenhar um quadro de deveres 

éticos positivos ou negativos com o propósito de buscar a excelência na prestação de serviço 

judicial ibero-americano, buscando-se aprofundar e avançar na temática da ética judicial. 

 Do trabalho desenvolvido exsurgiu uma exposição de motivos, uma parte 

seguinte dedicada especificamente às exigências éticas e, por fim, uma parte final com o 

objetivo servir como marco institucional oferecido à ética judicial. Importa, portanto, ao 

presente estudo apontar os valores eleitos para compor aludido instrumento, conquanto o 

desdobramento de cada um deles reitera o que já analisou quando do estudo dos Princípios de 

Bangalore de Conduta Judicial e o Estatuto Universal do Juiz.  

 Ao esclarecer a sistemática adotada para apresentação sequenciada dos valores 

eleitos para integrar os princípios integrantes do instrumento elaborado, ATIENZA e VIGO 

aduziram que: 
Na primeira parte, estão as exigências éticas judiciais propriamente 
ditas, e para isso foi escolhida a via formal do que na doutrina juris-
filosófica contemporânea se denomina “princípios”, isto é, núcleos 
concentrados da ética nos quais não se explicitam os supostos fáticos 
que se pretende regular nem as conseqüências que a sua geração 
acarretaria. Assim sendo, chegamos a incluir um total de treze 
“princípios”, e para cada um desses adotou-se o seguinte esquema: no 
primeiro dos artigos, começamos especificando a finalidade da 
exigência; em seguida, fornecemos sua definição e as projeções ou 
aplicações do princípio a algumas situações particulares mais 
significativas; e, por último, assinalamos algumas atitudes – virtudes – 
favorecedoras do cumprimento do princípio308. 

 

 Desse modo, os valores articulados como Princípios da Ética Judicial Ibero-

americana foram os seguintes: Independência; Imparcialidade; Motivação; Conhecimento e 

Capacitação; Justiça e Equidade; Responsabilidade Institucional; Cortesia; Integridade; 

Transparência; Segredo Profissional; Prudência; Diligência; e Honestidade Profissional309. 

                                                
307 ATIENZA, Manuel; VIGO, Rodolfo Luís. Código ibero-americano de ética judicial. Trad. de Rosa Maria 
Severino. Brasília: CJF, 2008, p. 8. 
308 ATIENZA, Manuel; VIGO, Rodolfo Luís. Código ibero-americano de ética judicial. Trad. de Rosa Maria 
Severino. Brasília: CJF, 2008, p. 11. 
309 O texto integral reformado do Código Ibero-americano de ética judicial é acessível no sítio eletrônico da 
entidade. Disponível em: <http://www.tsjbaires.gov.ar/ciej/sites/default/files/axiologicos/ 
CIEJ_reformado_2014.pdf>. Acesso em: 21 dez. 2015. 
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 Logo, para que não haja reiteração do que já foi tratado nos tópicos 

precedentes, ao serem abordados os desdobramentos de cada um dos valores eleitos, é de se 

referenciar adiante para fins de apresentação das diretrizes éticas em si somente os enunciados 

de cada um dos princípios, sem o detalhamento subsequente, eis que foram editados 

exaustivos 94 (noventa e quatro) artigos no Código Ibero-americano de Conduta Judicia. 

 O Capítulo I trata do princípio da Independência, destacando que as 

instituições que, no âmbito do Estado constitucional, garantem a independência judicial não 

estão dirigidas a situar o juiz numa posição de privilégio. Sua finalidade é garantir aos 

cidadãos o direito de serem julgados com parâmetros jurídicos, como forma de evitar a 

arbitrariedade e de realizar os valores constitucionais e salvaguardar os direitos 

fundamentais310. 

 Adiante, o Capítulo II aborda a Imparcialidade judicial, que tem o seu 

fundamento no direito das partes, que devem ser tratadas com equidade e, portanto, não serem 

discriminadas no que se refere ao desenvolvimento da função jurisdicional311. Por sua vez, o 

Capítulo III trata da Motivação, de modo que a obrigação de motivar as decisões tem por 

objetivo assegurar a legitimidade do juiz, o bom funcionamento de um sistema de 

impugnações processuais, o adequado controle do poder do qual os juízes são titulares e, 

finalmente, a justiça das decisões judiciais312. 

 Quanto ao Capítulo IV, este congrega o Conhecimento e a Capacitação, 

acentuando que a exigência de conhecimento e de capacitação permanente dos juízes tem 

como fundamento o direito das partes e da sociedade em geral em obter um serviço de 

qualidade na administração da justiça313. A Justiça e a Equidade são abordadas no Capítulo V, 

consignando-se que o fim último da atividade judicial é realizar a justiça por meio do Direito, 

acrescentando-se que a exigência de equidade provém da necessidade de moderar, com 

                                                
310 Las instituciones que, en el marco del Estado constitucional, garantizan la independencia judicial no están 
dirigidas a situar al juez en una posición de privilegio. Su razón de ser es la de garantizar a los ciudadanos el 
derecho a ser juzgados con parámetros jurídicos, como forma de evitar la arbitrariedad y de realizar los valores 
constitucionales y salvaguardar los derechos fundamentales. 
311 La imparcialidad judicial tiene su fundamento en el derecho de los justiciables a ser tratados por igual y, por 
tanto, a no ser discriminados en lo que respecta al desarrollo de la función jurisdiccional. 
312 La obligación de motivar las decisiones se orienta a asegurar la legitimidad del juez, el buen funcionamiento 
de un sistema de impugnaciones procesales, el adecuado control del poder del que los jueces son titulares y, en 
último término, la justicia de las resoluciones judiciales. 
313 La exigencia de conocimiento y de capacitación permanente de los jueces tiene como fundamento el derecho 
de los justiciables y de la sociedad en general a obtener un servicio de calidad en la administración de justicia. 
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critérios de justiça, as consequências pessoais, familiares ou sociais desfavoráveis surgidas 

pela inevitável abstração e generalidade das leis314. 

 A Responsabilidade Institucional é tratada no Capítulo VI, considerando-se 

que o bom funcionamento do conjunto das instituições judiciais é condição necessária para 

que cada juiz possa desempenhar adequadamente a sua função315. O Capítulo VII assenta que 

os deveres de Cortesia têm o seu fundamento na moral e o seu cumprimento contribui para 

um melhor funcionamento da administração de justiça316. 

 Na sequência, o Capítulo VIII trata da Integridade, destacando que a 

integridade da conduta do juiz fora do estrito âmbito da atividade jurisdicional contribui para 

uma fundamentada confiança dos cidadãos na judicatura317. Já o Capítulo IX consigna que a 

Transparência das atuações do juiz é uma garantia da justiça nas suas decisões318. Com efeito, 

o Capítulo X aborda o Segredo Profissional, que tem como fundamento salvaguardar os 

direitos das partes ou de suas pessoas próximas contra o uso indevido de informações obtidas 

pelo juiz no desempenho de suas funções319. 

 O Capítulo XI trata da Prudência, a qual tem por objetivo o autocontrole do 

poder de decisão dos juízes e o cabal cumprimento da função jurisdicional320. No Capítulo 

XII, apresenta-se a Diligência, de modo que a exigência desta tem por objetivo evitar a 

injustiça que uma decisão tardia comporta321. Por fim, o Capítulo XIII, conclui tratando da 

Honestidade Profissional, ao estabelecer que a honestidade da conduta do juiz é necessária 

para fortalecer a confiança dos cidadãos na justiça e contribui, consequentemente, para o seu 

respectivo prestígio322. 

 Com isso, fica evidente que os elementos que compõe os valores deontológicos 

de conduta judicial arrolados nos Código Ibero-americano de Ética Judicial são igualmente 

                                                
314 El fin último de la actividad judicial es realizar la justicia por medio del Derecho. La exigencia de equidad 
deriva de la necesidad de atemperar, con criterios de justicia, las consecuencias personales, familiares o 
sociales desfavorables surgidas por la inevitable abstracción y generalidad de las leyes. 
315 El buen funcionamiento del conjunto de las instituciones judiciales es condición necesaria para que calla 
juez pueda desempeñar adecuadamente su función. 
316 Los deberes de cortesía tienen su fundamento en la moral y su cumplimiento contribuye a un mejor 
funcionamiento de la administración de justicia. 
317 La integridad de la conducta del juez fuera del ámbito estricto de la actividad jurisdiccional contribuye a una 
fundada confianza de los ciudadanos en la judicatura. 
318 La transparencia de las actuaciones del juez es una garantía de la justicia de sus decisiones. 
319 El secreto profesional tiene como fundamento salvaguardar los derechos de las pastes y de sus allegados 
frente al use indebido de informaciones obtenidas por el juez en el desempeño de sus funciones.  
320 La prudencia está orientada al autocontrol del poder de decisión de los jueces y al cabal cumplimiento de la 
función jurisdiccional. 
321 La exigencia de diligencia está encaminada a evitar la injusticia que comporta una decisión tardía. 
322 La honestidad de la conducta del juez es necesaria para fortalecer la confianza de los ciudadanos en la 
justicia y contribuye al prestigio de la misma. 
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abrangidos pelo sistema constitucional, notadamente porque contra o mesmo não colide, ao 

contrário, complementa e enriquece a temática. Sem dúvida, consubstancia-se tal instrumento 

como relevante contributo propositivo da conduta judicial ética. 

 

4.3 O PAPEL INFLUENCIADOR DAS ESCOLAS DE MAGISTRATURA 

 

 O constituinte reformador introduziu no sistema jurídico constitucional 

brasileiro inovadora e relevante temática, consistente na estatização do poder dever normativo 

de formação jurídica complementar dos magistrados. 

 Por meio de emenda constitucional323, passou-se a exigir a realização de cursos 

oficiais de preparação, aperfeiçoamento e promoção de magistrados, constituindo etapa 

obrigatória do processo de vitaliciamento a participação dos magistrados em cursos oficiais 

ou reconhecidos por escola nacional de formação e aperfeiçoamento de magistrados, com 

funcionamento junto ao Superior Tribunal de Justiça. 

 O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, instituiu a mencionada escola 

nacional, diante da permissão constitucional. Exsurgiu, pois, a Escola Nacional de Formação 

e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM) 324. 

 No dizer de NALINI, como a Constituição não tem palavras inúteis, o curso de 

preparação exigido é o oficial, de modo que cumpre ao Poder Judiciário mantê-lo, não 

podendo abrir mão dessa missão, nem dela declinar, eis que é irrenunciável assumir a 

responsabilidade do preparo de seus novos integrantes325. 

 Como se percebe, houve uma mudança sensível do paradigma descentralizador 

para um cenário voltado à uniformização de tratamento quanto às questões dos cursos de 

formação, aperfeiçoamento e promoção dos integrantes do Poder Judiciário. A partir desse 

novo viés, tanto as escolas de magistratura pré-existentes ao advento da escola nacional, 

quanto as novas escolas de magistratura que venham a ser criadas, hão de seguir, 

obrigatoriamente, os paradigmas e os regramentos dessa instituição oficial, que goza de 

assento constitucional. 

                                                
323 A Emenda Constitucional nº 45, de 8 de dezembro de 2004, alterou a redação do Art. 93, incisos II, alínea c e 
IV, e do Art. 105, Parágrafo único, inciso I. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988. Brasília, DF, 5. out. 1988. 
324 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Resolução nº 3, de 30 de novembro de 2006. Diário da Justiça, 
Brasília, DF, 4 dez. 2006. Seção 1, p. 158. 
325 NALINI, José Renato. Recrutamento e formação de magistrados no Brasil. O desafio de criar juízes. 
Curitiba: Juruá, 2010, pp. 93-94. 
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 O enfoque constitucional, portanto, deu-se na formação complementar dos 

novos ingressos na carreira da magistratura, bem como naqueles que já se encontram no 

exercício da judicatura a certo tempo, eis que não foi esquecida a movimentação dentro da 

carreira por meio da promoção e mesmo da remoção, que assume feição assemelhada. 

 Ao largo das discussões atinentes propriamente às falhas do ensino jurídico, a 

tradicional estrutura judiciária vem merecendo adaptação para decidir demandas 

substantivamente complexas. O advento da escola nacional, certamente, aparece como uma 

das perspectivas na busca de se atingir o intento da boa qualidade da prestação jurisdicional 

por meio da contínua formação complementar dos julgadores, independentemente da sua 

graduação, que foi exigível para habilitação ao concurso público e ficou para trás. 

 Outrossim, as grades curriculares das universidade não apresentam 

uniformidade plena. Desse modo, admite-se que uns bacharéis tenham contato com 

disciplinas não apresentadas a outros. Em verdade, carece a graduação em direito de uma 

reformulação, especialmente para que haja menos apego dos alunos ao texto frio da lei, que 

não responde a todas as lides que ingressam no Poder Judiciário.  

 Consigna BASTOS 326  que a reformulação do ensino jurídico implica a 

reformulação do próprio Poder Judiciário, pois a reconfiguração deste está vinculada à 

necessidade de se ampliarem os seus canais de absorção de demandas e de se acomodarem as 

suas estruturas aos novos e modernos agentes de desenvolvimento e mudança social. 

 O constituinte reformador, portanto, atacou diretamente a formação jurídica 

complementar dos julgadores. Com a oficialização de cursos de preparação, aperfeiçoamento 

e promoção de magistrados por meio do balizamento centralizador da Escola Nacional de 

Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, abre-se a possibilidade da complementação do 

ensino jurídico voltado aos juízes no âmbito daquela instituição, bem assim das escolas de 

magistratura instituídas por cada tribunal aos quais tais escolas obrigatoriamente estão 

vinculadas. 

 

4.3.1 A participação das escolas de magistratura no recrutamento 

 

 O modelo atual de recrutamento de candidatos para ingresso na carreira da 

magistratura de primeiro grau de jurisdição no Brasil tem significativa influência na 

conformação do modelo de judicatura desejado. Neste espectro, desperta-se a discussão 
                                                
326 BASTOS, Aurélio Wander. O ensino jurídico no Brasil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1998, p. 297. 
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acerca da participação da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados e 

das demais escolas de magistratura brasileiras em tal processo. 

 Sem dúvida, os influxos trazidos pelo constituinte reformador importam na 

análise deste ponto, conquanto houve uma considerável reformatação do modelo tradicional 

de outrora. Enfocou-se a previsão de cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e 

promoção de magistrados, além do processo de vitaliciamento, encarregando dessas missões 

o Superior Tribunal de Justiça, por meio de uma escola nacional que veio a ser criada. 

 Ocorre que não restou contemplada pela correspondente emenda 

constitucional327 a ingerência do Superior Tribunal de Justiça na formatação, muito menos no 

conteúdo dos concursos públicos para seleção de magistrados e, por isso mesmo, questiona-se 

a possibilidade de concentração de diretrizes acerca de tal atividade na escola nacional que 

fora instituída. 

 O fato é que a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 

Magistrados veio a estatuir seus objetivos e, dentre os quais, destaca-se a atribuição de definir 

as diretrizes básicas e os requisitos mínimos para a realização dos concursos públicos de 

ingresso na magistratura estadual e federal, inclusive regulamentar a realização de exames 

psicotécnicos328. A questão que ora se põe em debate é, precisamente, a falta de amparo 

constitucional ou legal tal tanto. 

 A conferência de tal competência administrativa pelo Superior Tribunal de 

Justiça à Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados tende a gerar 

reflexo direto na política de seleção de candidatos ao cargo de juiz de primeiro grau, que a 

priori estaria reservada aos tribunais, exclusivamente, dada a prerrogativa constitucional de 

autogestão, pela qual se resguarda a autônima administrativa e financeira do Poder 

Judiciário329. 

 O reformador constitucional não teve o objetivo de carrear para a Escola 

Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados a atribuição de selecionar ou de 

ditar regras sobre o processo de seleção dos juízes, deixando tal tarefa a cargo do próprio 

Poder Judiciário, por meio dos tribunais, eis que se manteve inalterada a pretérita regra da 

autogestão destes. Inexiste, inclusive, qualquer previsão na esfera infraconstitucional que 

                                                
327 BRASIL. Emenda Constitucional no 45, de 8 de dezembro de 2004. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 
31. dez. 2004. 
328 Art. 2o, VIII. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Resolução nº 3, de 30 de novembro de 2006. Diário da 
Justiça, Brasília, DF, 4 dez. 2006. Seção 1, p. 158. 
329 Art. 99. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF, 5. out. 1988. 
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retire das cortes a ingerência do recrutamento de juízes. 

 Nesse passo, o Superior Tribunal de Justiça, ao se autoconferir por intermédio 

da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados poderes para tratar de 

forma e conteúdo dos concursos públicos para seleção de juízes de primeiro grau exorbitou da 

sua competência administrativa, conquanto tal encargo cometido a si próprio não goza de 

amparo constitucional ou legal. Esse alargamento de atribuição, ademais, pode repercutir no 

exercício da jurisdição e na seara comportamental dos recrutados. 

 A preocupação com a seleção dos juízes não é de hoje. A propósito, 

CALAMANDREI já pontuava que: 
O Estado sente como essencial o problema da escolha dos juízes – 
porque sabe que confia a eles um poder terrível que, mal empregado, 
pode fazer que a injustiça se torne justa, obrigar a majestade da lei a se 
fazer paladina do erro e imprimir indelevelmente na cândida inocência 
a mácula sanguínea que a tornará para sempre indistinta do delito330. 

  

  Ao tratar do ingresso na magistratura, DALLARI331 reforça que o modo de 

seleção dos juízes, que deve assegurar a escolha de candidatos com aptidões necessárias, não 

deve permitir a interferência de fatores que anulem ou enfraqueçam esse critério, eis que 

importa o cuidado para que ingressem na magistratura pessoas bem capacitadas tecnicamente, 

mas que sejam também dotadas de conhecimentos e de sensibilidade para avaliar os 

comportamentos humanos e, mais ainda, que tenham equilíbrio psicológico e firmeza ética. 

 Outrossim, muito embora reconheça ser o concurso público ainda a forma mais 

moralizadora e democrática para seleção de magistrados, ressaltando a elevada 

responsabilidade de tal tarefa, MARQUES332 assenta que as graves falhas identificadas no 

Poder Judiciário começam pelas imperfeitas formas de recrutamento, pois os concursos 

públicos têm avaliado muito mais o nível de conhecimento técnico-jurídico dos candidatos do 

que seu perfil vocacional, de modo que têm possibilitado que ocupem cargos iniciais da 

carreira pessoas que nenhuma vocação têm para servir e apenas pretendem servir-se desses 

cargos em benefício da sua segurança financeira e profissional. 

 A reforma constitucional ocorrida na matéria insculpiu no texto constitucional 

vigente a mandatória previsão de cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e promoção 

de magistrados, constituindo etapa obrigatória do processo de vitaliciamento a participação 
                                                
330 CALAMANDREI, Piero. Eles, os juízes, vistos por um advogado. Trad. de Eduardo Brandão. São Paulo: 
Martins Fontes, 2000, p. 11. 
331 DALLARI, Dalmo de Abreu. O poder dos juízes. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 28. 
332 MARQUES, Luís Guilherme. A ética no judiciário. Belo Horizonte: Tribunal de Justiça do Estado de Minas 
Gerais, 2009, pp. 18-19. 
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dos magistrados em cursos oficiais ou reconhecidos por escola nacional de formação e 

aperfeiçoamento de magistrados. Não existe menção ao concurso público de provas e título, 

cuja sistemática então vigente se manteve. 

 

4.3.2 A preservação da autogestão dos tribunais 

 

 A questão posta, pertinente ao limite da atuação da Escola Nacional de 

Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, notadamente acerca da inexistente chancela 

constitucional ou legal para tratar do concurso público veio a ser suscitada junto ao Conselho 

Nacional de Justiça. 

 Quando muito, poderá a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 

Magistrados regrar uma etapa do certame, qual seja a do curso de formação, tão-somente se o 

tribunal que está por promover o concurso instituir tal etapa como fase do processo de 

seleção. Isto se insere nos poderes de autogestão dos tribunais, conforme expressa previsão 

constitucional333. 

 Em verdade, o Conselho Nacional de Justiça, que exerce o controle externo do 

Poder Judiciário, sob a ótica administrativa, posicionou-se sobre este ponto, não deixando 

nenhuma dúvida quanto ao caráter facultativo da mencionada etapa no concurso, a critério 

dos tribunais. 

 Em ato normativo específico estabeleceu-se que os tribunais poderão realizar, 

como etapa do certame, curso de formação inicial, de caráter eliminatório ou não334. Logo, a 

inclusão ou não do curso de formação no concurso está no âmbito de discricionariedade de 

cada corte. Estas, por sua vez, é que definirão formato e conteúdo do certame. 

 Vale dizer que a própria Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 

Magistrados já foi levada a admitir que o mencionado curso oficial para ingresso previsto no 

texto constitucional constitui etapa facultativa do concurso inserida no âmbito da autonomia 

dos tribunais335. Assim, no máximo, a escola nacional poderá tratar apenas de tal fase do 

concurso, não podendo regrar as demais, sobretudo a respeito do conteúdo das outras provas 

restantes ou do exame de títulos. 

                                                
333 Art. 99. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF, 5. out. 1988. 
334 Art. 5o. § 2º. BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução no 75, de 12 de maio de 2009. Diário da 
Justiça, Brasília, DF, 7 nov. 2011. pp. 2-18 (republicação). 
335 BRASIL. Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Parecer no 2, de 1o de março de 
2003. Disponível em: http://www.enfam.jus.br/wp-content/uploads/2013/03/Uniformiza%C3%A7%C3%A3o-
da-nomenclatura-dos-cursos.pdf 
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 A importância dessa discussão reside no fato de que a formatação e os destinos 

do concurso público para recrutamento de magistrado deve permanecer sob a gestão dos 

tribunais e não da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, pois não 

é esse o seu papel constitucional. Pertine, pois, trazer à baila a ponderação de SILVA para 

quem: 
essas escolas de formação de magistrados podem ser úteis. Há, porém, 
quem tema que se tornem mecanismos de orientação unilateral aos 
magistrados, sem atender ao livre curso das ideais. Se isso se verificar, 
será uma deformação que contraria a liberdade de aprender, ensinar, 
pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, assim como o 
pluralismo de ideias – previsto no art. 206, II e III, da Constituição, 
aplicáveis também a essas escolas de magistrados336. 

 

 Cada tribunal é que deve se encarregar de formatar o concurso no modelo que 

lhe convier e é esta a conclusão que se extrai da interpretação dos já referidos preceitos 

constitucionais atinentes às atribuições daquela escola nacional e das demais escolas de 

magistratura que com a primeira se relacionam. 

 Percebe-se que a tentativa de conduzir à Escola Nacional de Formação e 

Aperfeiçoamento de Magistrados tal objetivo relacionado à escolha dos magistrados teve 

relativa influência do sistema italiano. No entanto, afora as diferenças geográficas próprias 

daquele país em relação ao Brasil, aspectos educacionais também devem ser considerados. As 

realidades são bem distintas. Lá, o concurso de acesso à magistratura, como explica 

OBERTO: 
é administrado pelo Conselho Superior da Magistratura (CSM), com a 
cooperação do Ministério da Justiça. As condições de admissão 
compreendem o gozo dos direitos civis e políticos, aptidão física e 
psíquica, boa moralidade e mestrado em direito. A idade dos 
candidatos deve ser entre 21 e 40 anos, salvo algumas exceções 
previstas em lei referente à idade limite de 40 anos. Já que a escolha 
da carreira judiciária se faz geralmente logo após a conclusão dos 
estudos universitários, os candidatos ao concurso são quase sempre 
desprovidos de qualquer experiência profissional. Em todo caso, esta 
última não poderia ser objeto de nenhuma avaliação, já que não é um 
requisito preferencial337. 

 

 No mesmo artigo científico, esclarece o professor e magistrado italiano que 

referido Conselho é um órgão independente criado pela Constituição italiana e composto por 

                                                
336 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 35. ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 
593. 
337 OBERTO. Giacomo. Recrutamento e formação de magistrados: o sistema italiano no âmbito dos 
princípios internacionais sobre o Estatuto dos Magistrados e da Independência do Poder Judiciário. 
Revista da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Emerj, v. 5., n. 20, 2002, pp. 24-
25. 
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33 membros, englobando o Chefe de Estado, o Presidente da Corte de Cassação, o 

Procurador-Geral, 20 (vinte) magistrados eleitos e 10 (dez) especialistas em assuntos jurídicos 

nomeados pelo Parlamento. 

 Verifica-se, portanto, que a composição daquele Conselho italiano é 

sensivelmente diferente da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, 

que, além de ser vinculada ao Superior Tribunal de Justiça, conforme já referido, é gerida por 

um Conselho Superior formado por apenas 5 (cinco) ministros da aludida Corte Superior e 

mais 4 (quatro) magistrados, sendo 2 (dois) destes eleitos pelo mesmo pretório e os outros 2 

(dois) indicados pelas associações de juízes, consoante se depreende do Art. 4o, do seu 

respectivo Regimento Interno338. 

 Enquanto no sistema italiano é evidente o propósito de colocar a magistratura 

ao abrigo de qualquer influência política quanto à tarefa de seleção dos seus membros, o 

modelo de concentração na Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados 

não minimiza a incerteza de possível ingerência de um órgão jurisdicional inferior à Corte 

Constitucional brasileira no recrutamento de magistrados, conforme objetivo constante do seu 

ato constitutivo já referido. 

 Importa reiterar, por oportuno, que o Estatuto Universal do Juiz editado pela 

União Internacional de Magistrados339, reza que a seleção e a nomeação do juiz devem seguir 

critérios objetivos e transparentes fundados na capacidade profissional, sempre que não haja 

tradição de modelo diverso, todavia a escolha do juiz deve ser garantida por órgão 

independente que possua uma parte substancial e representativa de juízes340. É bem verdade 

que são magistrados os integrantes do Conselho Superior da Escola Nacional de Formação e 

Aperfeiçoamento de Magistrados, entretanto sua composição é praticamente reduzida a 

membros de uma mesma Corte Especial e por outros indicados por esta. 

 Não quis, verdadeiramente, o legislador constitucional que o recrutamento dos 

                                                
338 O texto integral do Regimento Interno da ENFAM é acessível no sítio eletrônico da entidade. Disponível em: 
<http://www.enfam.jus.br/wp-content/uploads/2013/08/Regimento-Interno-Enfam.pdf>. Acesso em: 21 dez. 
2015. 
339 A União Internacional de Magistrados e o Estatuto do Universal do Magistrado foram abordados no tópico 
precedente relacionado à Universalização de valores comportamentais do magistrado. 
340 Art. 9. Appointment: The selection and each appointment of a judge must be carried out according to 
objective and transparent criteria based on proper professional qualification. Where this is not ensured in other 
ways, that are rooted in established and proven tradition, selection should be carried out by an independent 
body, that include substantial judicial representation”. (Art. 9o. Nomeação: A seleção e cada nomeação de um 
juiz deve ser realizada de acordo com critérios objetivos e transparentes com base em qualificação profissional 
adequada. Quando isto não é garantido de outras formas embasadas na tradição estabelecida e comprovada, a 
seleção deve ser realizada por um organismo independente, que inclua representação judicial substancial) 
Disponível em: <http://www.iaj-uim.org/universal-charter-of-the-judges/>. Acesso em: 21 dez. 2015. 
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novos julgadores seguisse este ou aquele balizamento padrão, pulverizando por sobre todos os 

tribunais essa missão, de acordo com suas peculiaridades regionais, culturais, estruturais e 

administrativas. 

 Com o tratamento desconcentrado da questão, não há risco de qualquer tipo de 

patrulhamento quanto à seleção do perfil de magistrado-modelo, conquanto cada tribunal é 

que deve ter a prerrogativa de desenhar as características e habilidades desejadas junto aos 

candidatos, conforme seus interesses político-institucionais, livrando-se de qualquer 

enquadramento hermético provindo de órgãos externos. 

 Para chegar livre de qualquer influência para desenvolver seu mister, o juiz 

brasileiro tem que passar por concurso regionalizado (descentralizado) e isento de qualquer 

tipo de ingerência de órgão nacional balizador voltado ao estabelecimento de um modelo-

padrão de magistrado singular. Cada tribunal é que tem a prerrogativa de proceder a tal 

seleção em forma e conteúdo, afastando-se de qualquer estereótipo planejado por esta ou 

aquela Corte Superior, livrando-se de eventual e perigosa imposição de valores 

uniformizados. 

 É certo, pois, que a jurisdição constitucional, que engloba todos os órgãos do 

Poder Judiciário, a partir da sua Corte Maior, não pode estar sujeita a tal interferência, 

notadamente quando a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados não 

se vincula ao Supremo Tribunal Federal, mas sim ao Superior Tribunal de Justiça, cuja 

composição se concretiza com magistrados de carreira em menor proporção341. 

 No compasso dessa ideia, uma vez considerando que o Tribunal Constitucional 

legitima a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário àquele vinculados organicamente 

pela Constituição, é certo que todos os tribunais poderão habilitar-se a interceder contra 

eventual ingerência da mencionada escola nacional em matéria de disciplinamento do 

concurso público para ingresso da magistratura. 

 A conduta do julgador no processo, desse modo, tanto poderá ensejar a certeza 

do direito veiculado, quanto poderá ser fator de perturbação dessa certeza, muito disso a 

depender do seu modelo de recrutamento. Não pode haver, portanto, interferência da cúpula 

de uma Corte Superior ou de uma instituição por esta dirigida nesse encargo que foi cometido 

aos próprios tribunais, sob pena de se frustrar a autonomia destes nesse particular. 

 Desse modo, indissociável é a percepção de que o recrutamento representa 

                                                
341 Art. 104. Parágrafo único. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, 
DF, 5. out. 1988. 
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etapa de significativa relevância quando se trata de comportamento ético do julgador, 

conquanto seu desempenho consubstancia muito do que se lhe exigiu para ingresso e, em 

atividade, a postura do julgador é posta à prova. 

 

4.3.3 As escolas de magistratura como espaço acadêmico renovador 

 

 Escolhidos os juízes após rigoroso certame seletivo sob o controle dos 

respectivos tribunais, espera-se que aqueles não reflitam na jurisdição prévios juízos de valor 

ou paradigmas comportamentais impostos por ocasião do modo ou da essência de como 

foram selecionados. 

 Os novos magistrados, que foram recrutados através de concurso livre de 

amarras e compromissos ideológicos pré-constituídos, assumem o compromisso de motivem 

racionalmente suas decisões, exprimindo assim o juízos éticos de valor cogitados para 

solução justa dos casos. Nesse pórtico, PERELMAN enfoca a fundamentação valorativa da 

decisão judicial, eis que: 
o juiz é considerado, em nossos dias, como detentor de um poder, e 
não como ‘a boca que pronuncia as palavras da lei’, pois, mesmo 
sendo obrigado a seguir as prescrições da lei, possui uma margem de 
apreciação: opera escolhas, ditadas não somente pelas regras de 
direito aplicáveis, mas também pela busca da solução mais adequada à 
situação. É inevitável que suas escolhas dependam de juízos de valor; 
é por isso, aliás, que, para evitar demasiada subjetividade na matéria, 
prevê-se, para os casos mais importantes, a colegialidade dos 
tribunais, que contribui para eliminar modos de ver por demais 
afastados da opinião comum. Note-se, a esse respeito, que se tem 
tendência a qualificar de político todo juízo que se afasta demais da 
opinião média, mas não esqueçamos que esta exprime igualmente 
juízos de valor, que não chocam na medida em que são largamente 
compartilhados342. 

 

 Se os impactos do direito e do desenvolvimento no tempo fazem com que 

novas questões sejam trazidas à solução por um dos Poderes da República ao qual a 

Constituição Federal conferiu a missão de pacificação, seus integrantes devem estar 

capacitados para cumprir seu mister. Essa capacitação perpassa pelos objetivos da Escola 

Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. 

 Uma vez empossado no cargo, caberá ao magistrado fazer, por si só, juízo 

crítico acerca do conteúdo que lhe for ministrado em cursos da aludida instituição ou por ela 

                                                
342 PERELMAN, Chaïm. Ética e direito. Trad. de Maria Ermantina de Almeida Prado Galvão. 2. ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2005, p. 566. 
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chancelados, diferentemente do que ocorre quando se está tratando de candidatos em pleno 

certame, os quais não devem ser levados a se sujeitar a ingerências externas, que podem ser 

perniciosas e desinteressantes aos próprios tribunais. 

 As carências e deficiências na atuação dos demais Poderes da República têm 

impulsionado o Poder Judiciário a ocupar espaço que, originariamente, não lhe competia, 

consubstanciando delicada questão constitucional quando se pretende delimitar sua 

interferência em questões que deveriam, naturalmente, cingir-se aos outros Poderes 

constituídos. 

 Dadas as crescentes exigências voltadas ao Poder Judiciário, este tem relevado 

dificuldades para satisfazer integralmente os jurisdicionados, sobretudo diante da 

complexidade de problemas que lhe são apresentados à solução, com ênfase à exigência de 

sua atuação política voltada para concretização dos direitos fundamentais, dentre outros 

preceitos constitucionais. 

 Assim, o julgador precisa estar bem preparado para, continuamente, enfrentar 

os desafios que a sociedade em transição lhe impõe. Em seu auxílio, bem assim para suprir 

eventuais lacunas na sua formação jurídica, o constituinte reformador previu a intervenção de 

órgãos oficiais com missão pedagógica específica e relevante. Todavia, não foi seu intento 

incumbir a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados ou as escolas de 

magistratura do recrutamento de juízes de primeiro grau, mas sim do tratamento dos mesmos 

já na carreira. A escolha dos candidatos persiste sob o controle dos respectivos tribunais, que 

são os organizadores e promotores dos concursos de provas e títulos, resguardada a 

autonomia que lhes é constitucionalmente assegurada. 

 A respeito da função das escolas de magistratura, NASCIMENTO343 reforça 

esta argumentação ao pontuar que lhes cumpre transformar um jurista competente em um 

magistrado apto a exercer todas as funções judiciais, eis que o conhecimento jurídico se 

reputa adquirido pela admissão ao concurso de ingresso à escola. Desse modo, entende dito 

autor que a formação inicial deve favorecer a aquisição de um saber-fazer e de uma reflexão 

sobre o saber-ser juiz. Logo, só vem as escolas a receber o candidato já selecionado pelos 

tribunais, encarregando-se aquelas dos cursos que amoldarão o magistrado, auxiliando-o no 

desempenho de suas relevantes funções. 

                                                
343 NASCIMENTO, José Augusto. A formação do juiz no Brasil. Salvador: Escola de Magistrados da Bahia, 
1998, pp. 30 / 32-33. 
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 Importa consignar que as escolas de magistratura também podem desempenhar 

relevante papel voltado à qualificação ética dos juízes. Com isso, GOMES sustenta que: 
é indeclinável reconhecer que não poderá a Escola da Magistratura 
transmudar personalidades decaídas em vícios morais em bons e 
impolutos juízes, mas pode realizar um trabalho extremamente 
benéfico, no sentido de desmotivar aqueles que, no recôndito de suas 
almas, guardem tendências aviltadoras da ética. 
O realce de forma enfática, dos atributos morais que devem adornar a 
personalidade do juiz, realizado pela Escola da Magistratura, a 
proscrição à prepotência, ao abuso de poder, aos desvios de conduta, 
pode servir de sustentáculo e impedir que venham a trilhar caminhos 
obscuros e lamentáveis da ausência de ética. 
E mais: pode a Escola da Magistratura, durante o desenvolver do 
curso preparatório, inclusive, sentir aqueles candidatos que possuam 
personalidades malformadas incompatíveis com o exercício da 
judicatura, prestando, por conseguinte, o relevante papel de aquilatar o 
lado moral e indicar essas pessoas, de molde a inviabilizar seu 
engajamento na carreira344. 

 

 As escolas de magistratura, portanto, devem priorizar na formação jurídica 

complementar dos juízes aspectos atinentes à conduta judicial, influenciando seu desepenho 

funcional. Tais instituições se apresentam como espaços acadêmicos apropriados para que a 

Ciência do Direito se desenvolva em todas as áreas, não podendo a deontologia passar ao 

largo. 

 A busca pelo conhecimento científico não pode se esgotar com o ingresso do 

na carreira da magistratura, notadamente porque as constantes mudanças na sociedade exigem 

contínuo aperfeiçoamento. As escolas de magistratura têm o compromisso de renovar aquele 

conhecimento, estimulando novos enfoques e propondo mudança de paradigmas 

ultrapassados. 

 Exercem as escolas de magistratura inequívoco papel influenciador na carreira 

do juiz, desde o seu ingresso, quando é convocado a participar dos primeiros cursos de 

formação. Depois seguem-se cursos regulares de vitaliciamento e de aperfeiçoamento, sem 

olvidar dos congressos, seminários, palestras e outros eventos acadêmicos que precisam ser 

bem elaborados para atrair a atenção e o interesse do julgador. 

 A composição das escolas de magistratura deve favorecer a presença de juízes 

nas funções diretivas, certamente, contudo deve o quanto possível mesclar aqueles 

colaboradores com outros com perfil acadêmico acurado, de modo que diferentes visões 

possam refletir a pluralidade social e as diversas vertentes que o direito proporciona. 

                                                
344 GOMES, Suzana de Camargo. Recrutamento e formação de magistrados no Brasil. A escola de magistrados 
e a formação do juiz. Curitiba: Juruá, 2010, p. 206. 
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 Trata-se de espaço acadêmico, daí porque não devem servir as escolas de 

magistratura tão somente para eventos de gestão, reuniões de trabalho, controle de metas, 

treinamento nos sistemas de informática, entre outras atividades do gênero. 

 As escolas de magistratura hão de ir além, propondo mudanças, revelando 

ideias, discutindo valores, fomentando talentos e transportando o juiz com responsabilidade 

por entre as nuances da sua relevante missão, de modo que a conduta judicial possa ser 

melhor qualificada sempre e que o juiz encontre naqueles locais um ponto de apoio seguro 

para o enfrentamento das dificuldades da judicatura. 
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5 ÉTICA JUDICIAL APLICADA À LUZ DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 

 

5.1 AÇÃO PREVENTIVA E INTERVENÇÃO CORRECIONAL 

 

 Desenvolvida a teorização relativa à conduta judicial ética, não se pode 

desprezar os aspectos próprios à aplicação prática do conteúdo desenvolvido. Destarte, ao 

lado dos valores expressados em normas jurídicas ou em instrumento propositivos, importa 

desdobrar a temática na atividade cotidiana no julgador. 

 A partir deste instante, passa-se da atitude estática de análise crítica dos 

princípios e regras deontológicos para se enfocar a dialética do estudo no cenário dos 

acontecimentos. No dizer de REALE345, tal atitude dialética contempla a inter-relação entre o 

sujeito e o objeto, adequando-se um ao outro, ou seja, sujeito e objeto se implicam e se 

complementam, daí porque os conceitos elaborados têm consciência e conteúdo próprios, 

correspondendo seus infinitos encadeamentos aos múltiplos e crescentes domínios do mundo 

cultural. Para dito autor: 
no perene processo de autoconscientização cultural, que se confunde 
com a procura permanente da verdade, atingimos dois pontos 
decisivos do conhecimento, o primeiros dos quais é o de que existem 
certos valores que, uma vez revelados ou conquistados, tornam-se 
patrimônio irrenunciável da espécie humana para todo o sempre, 
como é o caso do valor da pessoa humana e dos que dele decorrem: 
são as “invariantes axiológicas”, que podem sofrer oscilações de 
sentido ao longo do tempo, mas que, em sua essência, constituem 
aquisições históricas definitivas, marcos indeléveis de nosso constante 
caminhar346. 

 

 O Conselho Nacional de Justiça, portanto, no âmbito de suas atribuições 

administrativas, desenvolve ação preventiva com a edição de atos administrativos tendentes a 

suplementar os preceitos de conduta judicial preexistentes, bem como intervém no exame de 

situações quotidianas em que há algum indicativo de quebra de dever de conduta. 

 Ressalta AGRA 347  que o Conselho Nacional de Justiça não pode ser 

classificado como de natureza jurisdicional, haja vista que lhe falta incumbência para 

qualquer tipo de sentença ou acórdão, impedindo que ele possa emitir decisão acerca de 

interpretação ou aplicação da lei, de modo que sua natureza é administrativa, já que sua 

                                                
345 REALE, Miguel. Cinco temas do culturalismo. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 6. 
346 REALE, Miguel. Cinco temas do culturalismo. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 24. 
347 AGRA, Walber de Moura. Curso de direito constitucional. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 612. 
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função primordial é fiscalizar o Poder Judiciário, exercendo o controle externo administrativo 

e financeiro. 

 De outro lado, importa consignar que nem sempre o fato existir uma diretriz 

propositiva de comportamento quer dizer que a mesma será cumprida, notadamente quando 

advém de órgão que não tem competência constitucional para editar leis, estas sim com força 

cogente. A propósito, pondera SINGER que: 
Quem quer que já se tenha debruçado sobre uma questão ética difícil 
sabe muito bem que se o fato de nos dizerem o que é que a sociedade 
acha que devemos fazer não ajuda ninguém a se resolver por essa ou 
aquela solução. Precisamos tomar a nossa própria decisão. As crenças 
e os costumes dentro dos quais fomos criados podem exercer grande 
influência sobre nós, mas, ao refletirmos sobre eles, podemos resolver 
agir de acordo com o que nos sugerem, mas também podemos fazer-
lhes uma franca oposição348. 

 

 Com efeito, buscando traduzir os anseios da sociedade quanto a uma 

expectativa de melhoria na prestação jurisdicional, a Constituição da República Federativa do 

Brasil, por meio de reformas349, passou a traçar o âmbito de atuação do Conselho Nacional de 

Justiça, explicitando sua competência administrativa para tratar do cumprimento dos deveres 

funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo 

Estatuto da Magistratura, zelar pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo 

expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências350. 

 Dentro de tal permissivo constitucional, adveio o já analisado Código de Ética 

da Magistratura Nacional, mas também exsurgiram outros instrumentos infralegais com o 

mesmo escopo integrativo, veiculando posturas éticas de conduta judicial aplicada, cuja 

observância se pretende. 

 Nessa linha de ação preventiva, ao autorizar o plenário do Conselho Nacional 

de Justiça a compor comissões para estudos de temas, seu Regimento Interno estabeleceu que 

tais comissões podem: I - discutir e votar as proposições sujeitas à deliberação que lhes forem 

distribuídas; II - realizar audiências públicas com órgãos públicos, entidades da sociedade 

civil ou especialistas; III - receber requerimentos e sugestões de qualquer pessoa sobre tema 

em estudo ou debate em seu âmbito de atuação; IV - estudar qualquer assunto compreendido 

                                                
348 SINGER. Peter. Ética prática. Trad. de Jefferson Luiz Camargo. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 
14. 
349 BRASIL. Emenda Constitucional no 45, de 8 de dezembro de 2004. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 
31 dez. 2004; BRASIL, Emenda Constitucional no 61, de 11 de novembro de 2009. Diário Oficial da União, 
Brasília, DF, 12 nov. 2009.  
350 Art. 103-B. § 4o, I. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF, 5. out. 
1988. 
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no respectivo campo temático ou área de atividade, podendo propor, no âmbito das 

atribuições para as quais foram criadas, a realização de conferência, exposições, palestras ou 

seminários (Art. 28)351. 

 O Regimento Interno do aludido órgão também prevê a existência de 

Ouvidoria (Art. 41) e de estrutura de assessoramento técnico, denominada Departamento de 

Pesquisas Judiciárias, com o propósito de: I - subsidiar a Presidência na elaboração do 

relatório anual do CNJ, na forma do disposto no inciso VII do § 4º do art. 103-B da 

Constituição Federal; II - desenvolver pesquisas destinadas ao conhecimento da função 

jurisdicional brasileira; III - realizar análise e diagnóstico dos problemas estruturais e 

conjunturais dos diversos segmentos do Poder Judiciário; IV - elaborar relatórios conclusivos 

e opinar sobre matéria que lhe seja submetida pelo Plenário, pelo Presidente, pelo Corregedor 

Nacional de Justiça, por Conselheiro ou pelas Comissões; V - fornecer subsídios técnicos para 

a formulação de políticas judiciárias; VI - disseminar informações e conhecimentos por meio 

de publicações, seminários e outros veículos (Art. 37). 

 Em caso de incerteza, o referido Regimento Interno também admite que o 

plenário do Conselho Nacional de Justiça decida sobre consultas, em tese, de interesse e 

repercussão gerais quanto à dúvida suscitada na aplicação de dispositivos legais e 

regulamentares concernentes à matéria de sua competência (Art. 89).  

 Todavia, o viés de natureza preventiva mais evidente por parte do Conselho 

Nacional de Justiça talvez seja a sua possibilidade de editar instrumentos propositivos de 

cunho normativo. Com efeito, o Plenário do órgão poderá, por maioria absoluta, editar atos 

normativos, mediante Resoluções, Instruções ou Enunciados Administrativos, além de 

Recomendações, advindos de proposta por Conselheiro ou resultar de decisão do próprio 

Plenário quando apreciar qualquer matéria; ainda, quando o pedido seja considerado 

improcedente, podendo ser realizada audiência pública ou consulta pública (Art. 102). 

 Percebe-se, pois, que a partir de casos concretos apreciados, podem ser 

disciplinadas posturas a serem adotadas visando a prevenir a repetição do mesmo evento. 

Desse modo, age com pró-atividade tal instituição de controle externo ao fazer jus à sua 

própria denominação de Conselho, pois estará sugerindo ou opinando a respeito da conduta 

judicial esperada. 

                                                
351 O Regimento Interno do CNJ foi aprovado na 79ª Sessão Ordinária do Plenário, em 3 de março de 2009, 
sendo seu texto integral acessível no sítio eletrônico da entidade. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2015/10/b8953e0554207c0f4fb95a29e9326532.pdf>. Acesso em: 
21 dez. 2015. 
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 Não se pode deixar de valorizar tal intento, conquanto se busca estimular o agir 

do julgador com base em diretrizes tidas como desejáveis, isto é, com base em paradigmas 

ideais, almejando-se assim atingir a prática. A propósito, PERELMAN352 acentuou que, 

enquanto o raciocínio teórico consiste numa inferência que tira uma conclusão a partir de 

premissas, o raciocínio prático é o que justifica uma decisão, pois este raciocínio prático 

depende de quem toma a decisão, pressupondo uma possibilidade de escolha, que não são 

inteiramente arbitrárias. 

 O magistrado, portanto, deve estar atento às diretrizes propositivas oriundas do 

Conselho Nacional de Justiça, posto que revelam a oportunidade de corrigir rumos. Tem-se, 

pois, um balizamento ético mínimo que poderá servir de norte para o julgador diante de 

situações de perplexidade, seja pela complexidade do caso posto a sua decisão, seja por falta 

de outros elementos normativos regulamentadores da matéria. 

 Outrossim, para SINGER353 a noção de ética traz consigo a ideia de alguma 

coisa maior que o individual, pois defender certa conduta em bases éticas quer dizer não 

mostrar apenas os benefícios que ela traz para si, mas também para um público maior, 

conquanto a ideia de viver de acordo com padrões éticos está ligada à ideia de defender o 

modo como se vive, de dar-lhe uma razão de ser, de justificá-lo. 

 Importa deixar claro que a colocação de que o juiz brasileiro deva atentar para 

o trabalho desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça não implica sobrelevar os atos de 

tal órgão a dimensão superior a que deva ter. Como já ressaltado anteriormente, à medida em 

que são alinhados valores harmoniosamente aceitos pelos próprios juízes em textos 

propositivos de conduta judicial, a força destes é indiscutível. De outro lado, a partir do 

instante em que são propostos enunciados deontológicos por órgão não jurisdicional, estes 

assumem menor vigor, ainda que englobados pelo sistema constitucional. 

 Não compete ao órgão de controle externo do Poder Judiciário criar deveres ou 

obrigações na seara da conduta judicial com força punitiva, daí porque as diretrizes 

normativas advindas do referido órgão só serão válidas se não colidirem com as normas 

jurídicas exigentes, em respeito ao princípio constitucional da legalidade354. 

                                                
352 PERELMAN, Chaïm. Ética e direito. Trad. de Maria Ermantina de Almeida Prado Galvão. 2. ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2005, p. 278. 
353 SINGER. Peter. Ética prática. Trad. de Jefferson Luiz Camargo. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 
18. 
354 Art. 5o, II. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF, 5. out. 1988. 
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 Assim, a mesma sistemática relativa ao Código de Ética da Magistratura 

Nacional, revela-se para os demais atos normativos de ação preventiva advindos do Conselho 

Nacional de Justica, como instrumentos propositivos aptos a inspirar os juízes a manter uma 

conduta judicial de excelência, todavia sem ter o poder de impor àqueles qualquer sorte de 

restrição ou penalidade sem amparo legal, sob pena de flagrante inconstitucionalidade. 

 Numa outra perspectiva, quanto intervém em situações concretas em que há 

possível quebra de dever de conduta ética por parte dos magistrados, o Conselho Nacional de 

Justiça age igualmente com amparo constitucional. Cumpre-lhe receber e conhecer de 

reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, sem prejuízo da competência 

disciplinar e correcional dos tribunais, podendo determinar a remoção, a disponibilidade ou a 

aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras 

sanções administrativas, assegurada ampla defesa355. 

 Tem-se, portanto, que a inobservância de deveres de conduta judicial 

normatizados pode resultar na aplicação de penalidade, estando estas previstas em lei. Logo, 

dentro do viés pragmático que se pretende empregar, importa ressaltar esse papel correcional 

do Conselho Nacional de Justiça ao apreciar casos que lhe são conduzidos a decisão quando 

se está em questionamento a conduta judicial. 

 É oportuno, porém, anotar a válida crítica de TAVARES quanto ao elevado 

componente subjetivo de alguns dos deveres de conduta do juiz, ao assentar que: 
no que se refere à verificação do cumprimento dos deveres funcionais, 
por parte dos magistrados, trata-se, irretorquivelmente, dentre as 
atribuições primárias, do tema de maior delicadeza e dificuldade, por 
dois motivos: (i) a obscuridade conceitual da locução “deveres 
funcionais”; e (ii) a existência de um conjunto disperso de diretivas 
que se poderiam considerar funcionais, e que não são facilmente 
conduzíveis a uma sistematização ou síntese de seus comandos. 
Se não bastassem tais fatores, soma-se outro, qual seja, a presença de 
deveres funcionais carreadores de uma alta carga valorativa. A título 
de exemplo, cite-se o art. 35, I, da LOMAN: “Cumprir e fazer 
cumprir, com independência, serenidade e exatidão, as disposições 
legais e os atos de ofício.”. Ora, há algum parâmetro fixo que seja 
capaz de assegurar a presença ou não de um atuar jurisdicional 
independente, sereno e exato? Evidentemente que se trata de uma 
questão exegética e, nessa medida, variável356. 

 

 No mesmo passo, SINGER acentua que: 
O problema é que, se descrevermos o aspecto universal da ética em 
termos simples e formais, uma vasta gama de teorias éticas, inclusive 

                                                
355 Art. 103-B. § 4o, III. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF, 5. 
out. 1988. 
356 TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 943. 
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algumas que são totalmente irreconciliáveis, tornam-se compatíveis 
com a noção de universalidade; se, por outro lado, elaborarmos a 
nossa descrição do aspecto universal da ética de tal modo que ela nos 
leve, inevitavelmente, a uma teoria ética particular, seremos acusados 
de introduzir as nossas próprias convicções éticas em nossa definição 
do ético – e essa definição era supostamente ampla e neutra o 
suficiente para abranger todos os sérios candidatos ao status de “teoria 
ética”357. 

 

 Diante dessa inegável dificuldade de objetivar elementos subjetivos descritivos 

de conduta em fórmulas precisas, será possível perceber nos casos concretos examinados no 

próximo tópico que o julgamento dos respectivos comportamentos traz indisfarçável critério 

interpretativo. 

 Outrossim, ao especificar a competência da Corregedoria Nacional de Justiça, 

o Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça estabeleceu que esta poderá realizar 

correições para apuração de fatos determinados relacionados com deficiências graves dos 

serviços judiciais e auxiliares, das serventias e dos órgãos prestadores de serviços notariais e 

de registro (Art. 54). Logo, está legitimada a ingerência do controle externo do Poder 

Judiciário para levantar dados inclusive atinentes à conduta do julgador que estejam refletindo 

em eventual desacerto na prestação jurisdicional. 

 Vale dizer que, conforme aludido regimento, compete ao Corregedor Nacional 

de Justiça: I - receber as reclamações e denúncias de qualquer interessado relativas aos 

magistrados e Tribunais e aos serviços judiciários auxiliares, serventias, órgãos prestadores de 

serviços notariais e de registro, determinando o arquivamento sumário das anônimas, das 

prescritas e daquelas que se apresentem manifestamente improcedentes ou despidas de 

elementos mínimos para a sua compreensão, de tudo dando ciência ao reclamante; II - 

determinar o processamento das reclamações que atendam aos requisitos de admissibilidade, 

arquivando-as quando o fato não constituir infração disciplinar; III - instaurar sindicância ou 

propor, desde logo, ao Plenário a instauração de processo administrativo disciplinar, quando 

houver indício suficiente de infração; IV - promover ou determinar a realização de 

sindicâncias, inspeções e correições, quando houver fatos graves ou relevantes que as 

justifiquem, desde logo determinando as medidas que se mostrem necessárias, urgentes ou 

adequadas, ou propondo ao Plenário a adoção das medidas que lhe pareçam suficientes a 

suprir as necessidades ou deficiências constatadas; V - requisitar das autoridades fiscais, 

monetárias e de outras autoridades competentes informações, exames, perícias ou 
                                                
357 SINGER. Peter. Ética prática. Trad. de Jefferson Luiz Camargo. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 
20. 
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documentos, sigilosos ou não, imprescindíveis ao esclarecimento de processos ou 

procedimentos submetidos à sua apreciação, dando conhecimento ao Plenário; VI - requisitar 

magistrados para auxílio à Corregedoria Nacional de Justiça, delegando-lhes atribuições, 

observados os limites legais; VII - requisitar servidores do Poder Judiciário e convocar o 

auxílio de servidores do CNJ, para tarefa especial e prazo certo, para exercício na 

Corregedoria Nacional de Justiça, podendo delegar-lhes atribuições nos limites legais; VIII - 

elaborar e apresentar relatório anual referente às atividades desenvolvidas pela Corregedoria 

Nacional de Justiça na primeira sessão do ano seguinte; IX - apresentar ao Plenário do CNJ, 

em quinze (15) dias de sua finalização, relatório das inspeções e correições realizadas ou 

diligências e providências adotadas sobre qualquer assunto, dando-lhe conhecimento das que 

sejam de sua competência própria e submetendo à deliberação do colegiado as demais; X - 

expedir Recomendações, Provimentos, Instruções, Orientações e outros atos normativos 

destinados ao aperfeiçoamento das atividades dos órgãos do Poder Judiciário e de seus 

serviços auxiliares e dos serviços notariais e de registro, bem como dos demais órgãos 

correicionais, sobre matéria relacionada com a competência da Corregedoria Nacional de 

Justiça; XI - propor ao Plenário do CNJ a expedição de recomendações e a edição de atos 

regulamentares que assegurem a autonomia, a transparência e a eficiência do Poder Judiciário 

e o cumprimento do Estatuto da Magistratura; XII - executar, de ofício ou por determinação, e 

fazer executar as ordens e deliberações do CNJ relativas à matéria de sua competência; XIII - 

dirigir-se, no que diz respeito às matérias de sua competência, às autoridades judiciárias e 

administrativas e aos órgãos ou às entidades, assinando a respectiva correspondência; XIV - 

indicar ao Presidente, para fins de designação ou nomeação, o nome dos ocupantes de função 

gratificada ou cargo em comissão no âmbito da Corregedoria Nacional de Justiça, cabendo 

àquele dar-lhes posse; XV - promover a criação de mecanismos e meios para a coleta de 

dados necessários ao bom desempenho das atividades da Corregedoria Nacional de Justiça; 

XVI - manter contato direto com as demais Corregedorias do Poder Judiciário; XVII - 

promover reuniões periódicas para estudo, acompanhamento e sugestões com os magistrados 

envolvidos na atividade correicional; XVIII - delegar, nos limites legais, aos demais 

Conselheiros, aos Juízes Auxiliares ou aos servidores expressamente indicados, atribuições 

sobre questões específicas; XIX - solicitar aos órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo, ou 

a entidade pública, a cessão temporária por prazo certo, sem ônus para o CNJ, de servidor 

detentor de conhecimento técnico especializado, para colaborar na instrução de procedimento 

em curso na Corregedoria Nacional de Justiça; XX - promover de ofício, quando for o caso de 
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urgência e relevância, ou propor ao Plenário, quaisquer medidas com vistas à eficácia e ao 

bom desempenho da atividade judiciária e dos serviços afetos às serventias e aos órgãos 

prestadores de serviços notariais e de registro; XXI - promover, constituir e manter bancos de 

dados, integrados a banco de dados central do CNJ, atualizados sobre os serviços judiciais e 

extrajudiciais, inclusive com o acompanhamento da respectiva produtividade e geração de 

relatórios visando ao diagnóstico e à adoção de providências para a efetividade fiscalizatória e 

correicional, disponibilizando seus resultados aos órgãos judiciais ou administrativos a quem 

couber o seu conhecimento (Art. 8o). 

 Vasta, portanto, é a possibilidade de atuação correcional do Corregedor 

Nacional de Justiça e muitos foram os casos levados a apreciação do Conselho Nacional de 

Justiça evolvendo a conduta judicial, tanto na atividade fim do julgador, quanto na sua postura 

como administrador. 

 

5.2 ÉTICA APLICADA EM CASOS CONCRETOS 

 

 Escopo propositivo do presente trabalho consiste em difundir a necessidade de 

que os órgãos jurisdicionais colegiados, por meio da sua administração, incorporem os 

princípios e regras de conduta judicial dentro nas suas normas internas. 

 Percebe-se que há base jurídica consolidada na Constituição da República para 

que, a partir nos princípios e enunciados nela contidos, sejam extraídos subsídios mínimos 

para edição do estatuto da magistratura pendente. Contudo, como é de se esperar que haja 

maior lentidão no processo legislativo, os próprios tribunais poderiam e deveriam normatizar 

os valores consignados no texto constitucional, desdobrando-os em mecanismos internos de 

preparação, acompanhamento, orientação, apoio e também, em último caso, penalização dos 

julgadores que apresentem eventuais desvios de conduta. 

 Já existem subsídios teóricos suficientes para edição de regras internas, na 

seara do próprio poder de autogestão dos tribunais, tendentes a disciplinar um padrão 

deontológico exigível dos seus membros. Serviriam de ponto de partida e de base segura os 

instrumentos analisados, quais sejam os Princípios de Bangalore de Conduta Judicial, o 

Estatuto Universal do Juiz e o Código Ibero-americano de Ética Judicial, podendo até mesmo 

contar com a assistência das escolas de magistratura, que se apresentam como fonte de 

conhecimento e de rico debate acadêmico e institucional. 
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 Nesse contexto, poderia se apresentar o Supremo Tribunal Federal, na 

condição de órgão de cúpula, com o apoio do Conselho Nacional de Justiça, como ente 

catalizador desses instrumentos elaborados internamente, difundindo-os e estimulando a 

adoção ou a adesão de todas as cortes nacionais a um ou mais paradigmas normativos 

elaborados exclusivamente por juízes e destinados a estes mesmos. 

 A partir do instante em que os próprios tribunais passassem a normatizar as 

diretrizes comportamentais esperadas, o juiz recém-ingresso ou o veterano estariam assim 

sujeitos a um balizamento normativo interno da sua própria corporação, cuja inobservância 

poderia resultar até mesmo em penalidade ou em eventual apontamento negativo em seus 

registros funcionais, vindo tal anotação a pesar em eventual concurso de promoção, remoção 

ou acesso ao tribunal pelo critério do merecimento, ou mesmo para possível fundamentação 

de recusa no critério da antiguidade. 

 Enquanto não há a adoção de uma prática recorrente de disciplinamento 

normativo interno na seara da conduta judicial, resta analisar os casos práticos levados à 

decisão do órgão de controle externo do Poder Judiciário, com base na vetusta lei orgânica da 

magistratura. 

 Importa, neste instante, o exame de alguns dos julgados administrativos 

levados a efeito pelo Conselho Nacional de Justiça. Por amostragem, poder-se-á constatar o 

confronto de situações reais com os balizamentos de conduta judicial ética expostos neste 

trabalho. 

 Muitos dos aspectos posturais do magistrados abordados na teoria serão 

adiante cotejados com a apreciação de situações fáticas que provocaram a ação correcional do 

Conselho Nacional de Justiça, sendo reconhecida a procedência da provocação em alguns 

casos e vindo a ser desacolhida em outros. 

 Sob a ótica da moralidade, da integridade e da independência: 
PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. ATO DE 
DISPENSA DE SERVIDORA DAS SUAS FUNÇÕES PARA O 
EXERCÍCIO DE MANDATO SINDICAL. IMPOSSIBILIDADE DE 
DEFERIMENTO DO PEDIDO DE AFASTAMENTO. FRUIÇÃO 
DE MANDATOS SINDICAIS POR MAIS DE 20 ANOS. 
VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO  40, § 3º DA LEI ESTADUAL Nº 
6677/94. ILEGALIDADE QUE RECLAMA ATUAÇÃO DE 
CONTROLE DO CNJ. 
1. A Lei nº 6.677/94 do Estado da Bahia, em seu art. 40, § 3º, assegura 
ao servidor estável o direito à disponibilidade para o exercício de 
mandato eletivo em diretoria da entidade sindical da sua categoria, 
sem prejuízo da remuneração do cargo permanente de que é titular, 
fixando, todavia, limitação temporal ao respectivo afastamento ao 
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estabelecer que “A disponibilidade terá duração igual à do mandato, 
podendo ser prorrogada, no caso de reeleição, por no máximo 2 (dois) 
mandatos.” 
2. No presente caso, a servidora cuja disponibilidade foi deferida 
monocraticamente pelo Corregedor-Geral de Justiça do Estado da 
Bahia, em prejuízo do desempenho das atribuições do cargo de Oficial 
de Justiça que ocupa, vem titularizando mandatos sindicais há mais de 
20 anos, em contrariedade à letra expressa da lei estadual de regência, 
motivo pelo qual deve ser anulada a decisão que, contra legem, 
autorizou uma vez mais o seu afastamento. 
3. No direito administrativo não há campo para o exercício de 
discricionariedade ou vontade pessoal do gestor público quando 
inexiste lei que autorize a prática de determinado ato. Ao contrário, 
quando a lei veda expressamente o ato de concessão, a sua prática 
importa em negativa de vigência dos princípios constitucionais da 
legalidade e da moralidade, não podendo subsistir perante o juízo de 
controle deste CNJ.  
2. Pedido de controle administrativo julgado procedente358. 

 

 O caso acima retrata a utilização de competência administrativa para favorecer 

servidora, que estaria sem atuar nas suas funções de origem para exercer atividade sindical 

ininterrupta por longo período, inexistindo autorização legal para tal disponibilidade. 

 Percebe-se do enredo que a probidade administrativa é exigível de todos os 

gestores integrantes do Poder Judiciário, revelando-se mais evidente essa imposição na 

administração dos tribunais por seus presidentes e corregedores, porém também se apresenta 

esse dever de conduta na condução dos serviços administrativos de cada unidade 

jurisdicional, bem assim na guarda dos bens e valores sob a responsabilidade do órgão 

judicante. 

 Os deveres de idoneidade, integridade e moralidade são balizas a serem 

observadas: 
PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. 
SINDICÂNCIA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA APROFUNDAMENTO 
DAS INVESTIGAÇÕES. CONSTATAÇÃO DE EVENTUAIS 
IRREGULARIDADES PRATICADAS POR MAGISTRADO NO 
EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES. APRESENTAÇÃO DE PEDIDO DE 
APOSENTADORIA COM O OBJETIVO DE EVITAR A 
INSTAURAÇÃO DO PAD. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE 
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE.  
I – Ausência de nulidade em razão da apreciação por Órgão Colegiado 
do pedido de aposentadoria formulado pelo Requerente. 
II - Patente o propósito do Requerente de se furtar à eventual sanção 
disciplinar por meio da aposentadoria voluntária quando já instaurada 

                                                
358 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Procedimento de controle administrativo. PCA no 0003440-
43.2014.2.00.0000. Relator: Conselheiro Flávio Sirangelo. Brasília, DF, 19 de maio de 2015. CNJ, Brasília, 
2015. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/InfojurisI2/Jurisprudencia.seam;jsessionid=A172381845076F54CC949CA4A16B3A38?j
urisprudenciaIdJuris=47658&indiceListaJurisprudencia=0&tipoPesquisa=LUCENE&firstResult=0>. Acesso 
em: 28 dez. 2015. 
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Sindicância para apurar fatos graves que lhe foram imputados, os 
quais, inclusive, resultaram no afastamento de suas funções pelo 
Órgão Especial do TJSP. 
III – Pedido de aposentadoria voluntária indeferido após a conversão 
da Sindicância em PAD pelo Órgão Especial daquele Tribunal. 
Alegações de violação à norma contida no artigo 27 da Resolução 
CNJ 135/2011 superadas. Ainda que assim não fosse, a aposentadoria 
do magistrado, quando já avançadas as investigações, seja em 
momento anterior ou posterior à instauração do processo 
administrativo, não constitui “causa extintiva de punibilidade 
disciplinar”.  
IV - A independência entre as instâncias cível, penal e administrativa 
viabiliza a investigação isolada nas três esferas. Apuração 
administrativa que se faz sob a perspectiva ético-disciplinar, visando, 
acaso confirmada a violação aos deveres de idoneidade, integridade e 
moralidade, a aplicação da sanção pertinente. 
V – Pela improcedência do pedido e prosseguimento do PAD359. 

 

 Trata o procedimento de magistrado que pretendeu se esquivar de eventual 

penalização aposentando-se. Deu-se prosseguimento ao processo administrativo. Não pode 

fugir à responsabilização ético-disciplinar o julgador que haja cometido grave desvio 

comportamental, sendo possível inclusive a reversão da sua aposentadoria para aplicação de 

penalidade. 

 Questão difícil é delimitar até onde podem familiares dos juízes participar das 

atividades profissionais daquele: 
PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. 
PARTICIPAÇÃO DE CÔNJUGE DE MAGISTRADO EM HASTA 
PÚBLICA PROMOVIDA PELO TRIBUNAL A QUE ESTÁ 
VINCULADO. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS VIGENTES. 
I. Para garantir transparência, moralidade, impessoalidade e lisura do 
ato, é vedada a participação de magistrado em hastas públicas no 
âmbito do Tribunal a que esteja vinculado. 
II. A participação de magistrado em hastas públicas realizadas por 
Tribunal ou ramo da Justiça diverso daquele em que atua condiciona-
se à eventualidade. A participação reiterada configura prática de 
comércio, vedada nos termos do art. 36, I, da Lei Complementar n. 
35/1979 (LOMAN). 
III. A participação de cônjuge de magistrado em hastas públicas 
equivale à do próprio magistrado, independentemente do regime de 
bens da união. 
IV. Correta decisão que veda a participação de cônjuge de magistrado 
em hasta pública promovida pelo Tribunal a que está vinculado. 
V. Pedido julgado improcedente360. 

                                                
359 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Procedimento de controle administrativo. PCA no 0002395-
38.2013.2.00.0000. Relatora: Conselheira Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. Brasília, DF, 25 de fevereiro de 
2014. CNJ, Brasília, 2014. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/InfojurisI2/Jurisprudencia.seam;jsessionid=A172381845076F54CC949CA4A16B3A38?j
urisprudenciaIdJuris=46982&indiceListaJurisprudencia=5&tipoPesquisa=LUCENE&firstResult=0>. Acesso 
em: 28 dez. 2015. 
360 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Procedimento de controle administrativo. PCA no 0001535-
37.2013.2.00.0000. Relator: Conselheiro Rubens Curado. Brasília, DF, 12 de novembro de 2013. CNJ, Brasília, 
2013. Disponível em: 
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 O julgado revela a participação do cônjuge do magistrado em etapa relacionada 

à satisfação de crédito em fase de cumprimento sentença, que, a princípio, revela menor carga 

decisória, contudo exige eventual julgamento de incidentes. Certo distanciamento é salutar 

para que não haja sequer suspeita acerca da conduta reta do julgador, ainda que se trate de 

processo findo, mas que ainda dependa de atos jurisdicionais. 

 Acerca do desvio de finalidade: 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. JUIZ AUXILIAR DA CAPITAL. 
DESIGNAÇÃO. CANCELAMENTO. E-MAIL. AFASTAMENTO 
CAUTELAR. NATUREZA DISCIPLINAR. DESVIO DE 
FINALIDADE. INAMOVIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA 
JUDICIAL. REGULAMENTAÇÃO. NECESSIDADE. PLANTÕES. 
DIVULGAÇÃO DE LISTAS. RESTRIÇÃO. LEGALIDADE. 
RESOLUÇÃO Nº 152, DO CNJ. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 
1. A comunicação informal, por e-mail, ao Juiz Auxiliar da Capital 
que sua designação para oficiar em Vara Criminal havia cessado em 
razão da propositura de representação disciplinar contra si representa 
o exercício da competência discricionária para movimentar os 
referidos magistrados nos limites territoriais da Comarca de São Paulo 
com o intuito de afastamento cautelar de suas funções, medida 
incidental à pretensão punitiva veiculada em Processo Administrativo 
Disciplinar formal, que só pode ser adotada por órgão colegiado, 
quando da apreciação da instauração do PAD e por maioria absoluta 
dos membros da Corte ou de seu Órgão Especial (Art. 15, caput, da 
Resolução nº 135, de 2011, do CNJ), havendo vício do ato 
administrativo por desvio de finalidade. 
2. A designação de magistrados com grau máximo de 
discricionariedade, sem critérios objetivos, impessoais e pré-
estabelecidos para a movimentação dos juízes afronta a garantia da 
inamovibilidade, o princípio do juiz natural e vulnera a independência 
judicial, sendo necessária a regulamentação da matéria. 
3. A ampla divulgação da lista de magistrados na ordem em que serão 
escalados para os plantões judiciais ofende o parágrafo único do artigo 
2º da Resolução nº 71, com a redação dada ao dispositivo pela 
Resolução nº 152, de 2011, do CNJ. 
4. Pedidos julgados parcialmente procedentes com determinações ao 
Tribunal361. 

 

 A administração dos tribunais deve ser a primeira a valorizar as prerrogativas 

jurisdicionais, respeitando a independência do julgador e a sua inamovibilidade, pois estas são 

dirigidas à segurança dos jurisdicionados, porquanto não pode haver a designação casuística 

                                                                                                                                                   
<http://www.cnj.jus.br/InfojurisI2/Jurisprudencia.seam;jsessionid=A172381845076F54CC949CA4A16B3A38?j
urisprudenciaIdJuris=46804&indiceListaJurisprudencia=5&tipoPesquisa=LUCENE&firstResult=1>. Acesso 
em: 28 dez. 2015. 
361  BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Pedido de providências. PP no 0001527-26.2014.2.00.0000. 
Relatora: Conselheira Gisela Gondim Ramos. Brasília, DF, 16 de junho de 2014. CNJ, Brasília, 2014. 
Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/InfojurisI2/Jurisprudencia.seam;jsessionid=A172381845076F54CC949CA4A16B3A38?j
urisprudenciaIdJuris=47233&indiceListaJurisprudencia=0&tipoPesquisa=LUCENE&firstResult=1>. Acesso 
em: 28 dez. 2015. 
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dos juízes das causas, mas sim ordem legal de distribuição dos feitos. No caso, as designações 

sem critérios objetivos para atuação de juízes foi objeto de ajuste, prevenindo-se a mobilidade 

aleatória e a quebra da independência jurisdicional. 

 O poder correcional não pode ser desvirtuado: 
PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. 
RATIFICAÇÃO DE LIMINAR.  ATO NORMATIVO. 
CORREGEDORIA LOCAL. FIXAÇÃO DE NOVOS PRAZOS E 
OBRIGAÇÕES A MAGISTRADOS. ÓBICE À TRAMITAÇÃO 
DAS AÇÕES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PODER 
GERAL DE CAUTELA. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL E 
DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DO JULGADOR. 
VIOLAÇÃO. CRIAÇÃO DE REGRAS PARA ALÉM DA LEI 
8.429/92. LIMINAR CONCEDIDA. 
1. Alteração da classe do procedimento para Procedimento de 
Controle Administrativo. 
2. Impugnação de ato normativo Provimento nº 0261/2013-CGJ/AP 
que estabeleceu novos prazos e obrigações a magistrados, criando 
embaraços à tramitação das ações de improbidade administrativa. 
2. O ato da Corregedoria local exorbitou para a instituição de novas 
regras processuais, sequer previstas na legislação pátria. Afronta aos 
limites relativos às boas práticas. 
3. Violação do princípio da reserva legal e da independência funcional 
do magistrado. 
4. Inviabilidade da manutenção do ato. Risco de geração de efeitos 
contrários ao seu intento. Atraso ou inviabilização das ações de 
improbidade. Óbice ao cumprimento das metas 18 de 2013 e 04 de 
2014 Precedentes do CNJ. 
5. Liminar concedida, com fundamento no dever geral de cautela, para 
determinar a sustação do ato normativo atacado362. 

 

 Sob o argumento de traçar regras de funcionamento das atividades 

jurisdicionais, a administração dos tribunais não pode se descurar de observar a reserva legal, 

de modo que questões atinentes à logística dos feitos devem se submeter às leis que tratam da 

matéria, notadamente quanto à distribuição da competência jurisdicional. 

 Dentro dos valores da imparcialidade, da integridade e da prudência: 
SINDICÂNCIA. INDÍCIOS DE PRÁTICA DE CONDUTA 
INFRACIONAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE 
INDEPENDÊNCIA, IMPARCIALIDADE, INTEGRIDADE E 
PRUDÊNCIA. ARTS. 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 19, 24, 25 e 26 DO 
CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA E ART. 35, I E VIII, 
DA LC N° 35/79. JUSTA CAUSA.  
1.  Sindicância na qual se apura eventual prática de infração funcional 
por parte de magistradas que, em ação de usucapião especial, 
determinaram, em liminar inaudita altera pars, que o Banco do Brasil 

                                                
362 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Procedimento de controle administrativo. PCA no 0001248-
22.2014.2.00.0200. Relator: Conselheiro Gilberto Martins. Brasília, DF, 24 de março de 2014. CNJ, Brasília, 
2014. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/InfojurisI2/Jurisprudencia.seam;jsessionid=A172381845076F54CC949CA4A16B3A38?j
urisprudenciaIdJuris=47211&indiceListaJurisprudencia=2&tipoPesquisa=LUCENE&firstResult=1>. Acesso 
em: 28 dez. 2015. 
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S/A se abstivesse de movimentar R$ 2.307.777.919,43 (dois bilhões, 
trezentos e sete milhões, setecentos e setenta e sete mil, novecentos e 
dezenove reais e quarenta e três centavos), numerário que 
supostamente havia sido depositado na conta do autor há mais de 03 
(três) anos. 
2.  Ao tempo dos fatos, a Desembargadora Vera Araújo de Souza 
ocupava o cargo de Juíza de Direito e, a partir de cópia de extrato 
juntado pelo autor da demanda, concedeu liminar indisponibilizando o 
citado numerário. 
3. Comunicada acerca da falsidade do extrato bancário (reconhecida 
em sentença prolatada nos autos de processo que tramitou na Justiça 
do Distrito Federal), a então Juíza de Direito admitiu em audiência 
que proferiu a decisão por “pressão de cima”, mas não se pronunciou 
sobre o pedido de reconsideração formulado pela instituição 
financeira. 
4.  Interposto agravo regimental (no qual foi juntada cópia da citada 
sentença prolatada pela Justiça de Brasília/DF), a Desembargadora 
Marneide Merabet indeferiu o pedido de efeito suspensivo e proferiu 
decisão que, em juízo sumário de cognição, revela-se contraditória, 
exigindo justamente o fato comprovado pelo Banco do Brasil S/A 
(que o numerário apontado na inicial não estava depositado nas contas 
do autor). 
5.   Em cumprimento a ordem de apreensão expedida pela Justiça 
Estadual do Pará foi detectado que o nome da Desembargadora 
Marneide Merabet e do marido dessa magistrada figuravam na agenda 
telefônica do autor da demanda. 
6.  Instaurado Inquérito perante o STJ para apurar suposta prática de 
crime de corrupção passiva por parte das magistradas, foi determinada 
a quebra do sigilo telefônico dos investigados e constatou-se que a 
Desembargadora Marneide Merabet teria mantido contato telefônico 
com o autor da demanda e com o advogado que atuou nos autos antes 
da distribuição do feito.  
7.  A Receita Federal do Brasil detectou indícios de movimentação 
financeira irregular por parte da Desembargadora Marneide Merabet 
no ano de 2010. 
8.  Presença de indícios de prática de condutas que contrariam os arts. 
4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 19, 24, 25 e 26 do Código de Ética da Magistratura 
e o art. 35, I e VIII, da LC n° 35/79 e que recomendam a instauração 
de processo administrativo disciplinar contra as sindicadas e o 
afastamento das magistradas do exercício do cargo, nos termos do art. 
15, caput, da Res. n° 135/2011, do art. 75 do RICNJ e do art. 27, §3°, 
da LC n° 35/79363. 

 

 O caso acima revela a possível prática de crime, daí porque, a partir do 

procedimento disciplinar, partiu-se para persecução penal pela autoridade competente. O 

distanciamento dos julgadores em relação às partes é essencial para que não haja ruídos no 

que toca à imparcialidade. O próprio sistema legal estabelece mecanismos de afastamento do 

                                                
363  BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Sindicância. SIND no 0005448-95.2011.2.00.0000. Relator: 
Conselheiro Francisco Falcão. Brasília, DF, 20 de maio de 2014. CNJ, Brasília, 2014. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/InfojurisI2/Jurisprudencia.seam;jsessionid=A172381845076F54CC949CA4A16B3A38?j
urisprudenciaIdJuris=46982&indiceListaJurisprudencia=5&tipoPesquisa=LUCENE&firstResult=0>. Acesso 
em: 28 dez. 2015. 
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julgador, seja por motivo de foro íntimo, seja por outras questões de parentesco ou mesmo 

aproximação dos fatos. 

 Sobre o desvio da finalidade judicante: 
RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA 
JUDICIAL PARA ATENDER INTERESSE PRIVADO. DESVIO DE 
FINALIDADE DA FUNÇÃO JUDICANTE. MAGISTRADO QUE 
SE PRONTIFICA A COOPERAR EM OUTRO JUÍZO POR 
RAZÕES PESSOAIS. INFRINGÊNCIA AO DEVER FUNCIONAL 
DE IMPARCIALIDADE. ABUSO DE PODER. DESRESPEITO AO 
CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA NACIONAL E À 
LOMAN – ARTIGO 35, INCISOS I E VIII. OBRIGATORIEDADE 
DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINAR. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DO 
MAGISTRADO DO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES. 
1.  Age em desacordo com a LOMAN o magistrado que, movido por 
interesses meramente pessoais, mas sob a falsa premissa de prestígio 
ao interesse público, busca designação para oficiar em Comarca 
diversa de sua atuação. 
2.  Infringe os deveres esposados na LOMAN o juiz que, afastando-se 
do interesse público, realiza atos incompatíveis com seus deveres 
funcionais – retendo processo que se referiria à área rural em litígio, 
valendo-se do cargo para obtenção de informações privilegiadas e 
utilizando-se de aparato policial para ingressar em fazenda, destruir 
guarita e torre de medição de vento. 
3.  Descumpre dever funcional o magistrado que retém processo a 
envolver a área rural em litígio, de maneira proposital, no intuito de 
satisfazer interesse próprio de caráter patrimonial364.  

 

 A situação retrata o deslocamento voluntário de magistrado para unidade 

jurisdicional, com o intuito reter autos de feito em que talvez tivesse algum interesse pessoal. 

Não se admite a utilização do processo para obtenção de fins ilícitos ou espúrios. Destarte, o 

julgador deve primar pelo seu distanciamento em relação a casos em que tenha conhecimento 

prévio dos fatos sub judice ou de alguma forma se envolva. 

 Acerca da descaracterização da conduta punitiva, que omite interesses menores 

para interferir na função jurisdicional: 
RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. FALTAS ADMINISTRATIVAS 
PRATICADAS PELO CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA. 
INTERFERÊNCIA NA ATUAÇÃO JURISDICIONAL DE JUÍZES. 
EDIÇÃO DE PROVIMENTOS ESTABELECENDO REQUISITOS 
NÃO PREVISTOS EM LEI. DESIGNAÇÃO DE JUÍZAS PARA 
COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO EM RETALIAÇÃO A 
DEPOIMENTOS PRESTADOS À CORREGEDORIA NACIONAL 

                                                
364  BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Reclamação disciplinar. RD no 0005930-09.2012.2.00.0000. 
Relatora: Conselheira Ana Maria Duarte Amarante Brito. Brasília, DF, 20 de maio de 2014. CNJ, Brasília, 2014. 
Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/InfojurisI2/Jurisprudencia.seam;jsessionid=A172381845076F54CC949CA4A16B3A38?j
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DE JUSTIÇA. ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINAR. NECESSIDADE. 
1. Reclamação disciplinar autuada em 03/04/2014. 
2. Cinge-se a controvérsia em apurar a suposta prática de graves faltas 
administrativas pelo Desembargador Constantino Augusto Tork 
Brahuna, no exercício do cargo de Corregedor-Geral de Justiça do 
Estado do Amapá. 
3. Existência de indícios da tentativa de interferência do reclamado na 
atuação jurisdicional de magistrada, no que concerne a pedido de 
interceptação telefônica, a consubstanciar possível violação dos arts. 
4° (princípio da independência), 9º (princípio da imparcialidade), 15 
(princípio da integridade profissional), 22 e 23 (dever de cortesia) do 
Código de Ética da Magistratura e do art. 35, I e VIII, da LC n° 35/79. 
4. Presença de indícios de que o reclamado, no exercício do cargo de 
Corregedor-Geral de Justiça, tentou interferir na atividade 
jurisdicional de Juíza Substituta, exigindo que alterasse decisão 
proferida por outra juíza, e, diante da recusa da Juíza Substituta, 
adotou medida de retaliação cancelando férias por ela previamente 
agendadas, em afronta aos arts. 4° (princípio da independência), 9º 
(princípio da imparcialidade), 15 (princípio da integridade 
profissional), 22 e 23 (dever de cortesia) do Código de Ética da 
Magistratura e do art. 35, I e VIII, da LC n° 35/79. 
5. Ocorrência de indícios de que o reclamado, enquanto Juiz de 1º 
grau de jurisdição, bem como enquanto Corregedor-Geral de Justiça, 
teria tentado influenciar a atuação de outros Juízes, o que importaria 
em ofensa aos deveres de independência e integridade funcional e ao 
art. 35, I e VIII, da LC n° 35/79. 
6. Existência de indícios de que o reclamado, na condição de 
Corregedor-Geral de Justiça, teria editado atos normativos 
estabelecendo requisitos não previstos nas leis de regência das 
interceptações telefônicas e de improbidade administrativa, 
dificultando a investigação de atos ilícitos graves, o que influenciaria 
diretamente processo em que seu filho veio a ser investigado, violando 
o art. 35, I e VIII, da LC n° 35/79. 
7. Ocorrência de elementos indiciários de que o reclamado, no 
exercício do cargo de Corregedor-Geral de Justiça, para satisfazer 
interesse de ordem pessoal, designou as Juízas ouvidas pela equipe de 
correição para Comarcas do interior do Estado, como retaliação aos 
depoimentos prestados à Corregedoria Nacional de Justiça, de modo 
que se afigura possível violação dos arts. 4° (princípio da 
independência)  e 15 (princípio da integridade profissional) do Código 
de Ética da Magistratura e o art. 35, I e VIII, da LC n° 35/79. 
8. Conclusão pela necessidade de instauração de processo 
administrativo disciplinar e de afastamento cautelar do reclamado dos 
cargos de Desembargador e de Corregedor-Geral de Justiça365. 

 

 Trata o relato do procedimento acima de situação de extrema gravidade, 

quando o próprio corregedor, à revelia do sistema legal, editou ato tendente a movimentar 

juízas como represália por terem prestado depoimento que lhe seria desfavorável, restando 

                                                
365  BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Reclamação disciplinar. RD no 0002256-52.2014.2.00.0000. 
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como fim último do investigado a proteção de um filho seu que estaria sendo investigado por 

prática delitiva. A condição de superioridade unicamente na seara administrativa não pode ser 

confundida com a possibilidade de influência na atuação dos julgadores. 

  

 A conduta do juiz em sua vida privada também diz muito da sua atuação 

profissional: 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.  TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. RECLAMAÇÃO Nº 
2262649/2007. VIOLAÇÃO DOS DEVERES DE ISENÇÃO E DA 
PRUDÊNCIA, BEM COMO DO DEVER DE MANTER CONDUTA 
IRREPREENSÍVEL NA VIDA PÚBLICA E PARTICULAR 
IMPOSTO NO ART. 35, VIII, DA LOMAN. PROCEDÊNCIA 
PARA APLICACÃO DA PENA DE APOSENTADORIA 
COMPULSÓRIA. 
1. Processo administrativo disciplinar instaurado contra 
Desembargador para apurar suposta violação ao dever prescrito no art. 
35, inciso VIII, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Processo 
instaurado no CNJ a partir do pedido de revisão da decisão proferida 
pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás na 
Reclamação nº 2262649/2007, que rejeitou e arquivou, por maioria, a 
proposta de instauração de processo administrativo disciplinar contra 
o magistrado. 
2. Fatos incontroversos e fortes indícios de conduta que caracterizam 
descumprimento dos deveres previstos no artigo 35, inciso VIII da 
LOMAN (manter conduta irrepreensível na vida pública e particular).  
3. Os atos realizados, ou não, no âmbito do PAD anterior não afetam o  
Processo Disciplinar no CNJ, processo autônomo e independente do 
processo que tramitou no Tribunal. Eventuais vícios que o PAD 
anteriormente arquivado possa conter não são capazes de macular o 
procedimento instaurado perante esse Conselho. 
4. Não há usurpação da competência do órgão censor originário 
quando o Tribunal de Justiça a exerceu de forma plena ao apreciar a 
Reclamação nele instaurada, eximindo-se, na sua conclusão, de apurar 
os fatos.  
5. Analogicamente ao que se passa no ambiente processual penal nos 
chamados crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima não 
somente pode ser considerada, como deve ter peso preponderante na 
formação do convencimento do julgador. Nos casos em que a 
intimidade do jurisdicionado é atingida pela conduta infratora e 
quando se trata de delitos que se cometem às ocultas, as declarações 
do ofendido são decisivas e possuem valor destacado no conjunto 
probatório.  
6. A conduta do magistrado deliberadamente colocou em risco sua 
parcialidade no processo que presidia. O magistrado não apenas 
deixou, passivamente, de manter distância das partes, mas foi o 
protagonista dessa nociva alteração topográfica. O dever de 
imparcialidade envolve um aspecto objetivo, segundo o qual o juiz 
deve exterminar qualquer fato que coloque em questão sua total 
isenção para julgar as partes. Quando o jurisdicionado tem motivos 
suficientes e legítimos para desconfiar da prestação jurisdicional, é o 
Poder Judiciário, é o Estado Democrático de Direito que está sendo 
lesado pela conduta do juiz.  
7. O direito fundamental de acesso à Justiça foi negado à parte do 
processo ao ver o destino da demanda judicial em que estava 
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envolvida à disposição do juiz que abusou de sua confiança para 
invadir sua vida pessoal, buscando contato íntimo. Não há acesso à 
Justiça quando a autoridade competente, investida do Poder Estatal, 
busca outro objetivo que não a prestação do serviço oferecido pelo 
Estado. A violação ao direito humano fundamental de acesso à justiça 
resta agravada por se incluir em um sistema de exclusão e de opressão 
histórica da mulher e pelo transporte e reprodução desse sistema 
dentro do Poder Judiciário. 
8. A incompatibilidade da conduta com o exercício da magistratura é 
inequívoca e se coaduna com a aplicação da pena mais grave prevista 
no ordenamento. 
9. Procedência da pretensão punitiva com a condenação do acusado 
pela prática de irregularidade no exercício da magistratura, prevista no 
art. 35, inciso VIII, da Lei Complementar 35/79, aplicando-se, em 
razão da gravidade dos fatos, a pena de aposentadoria compulsória, 
porquanto demonstrado que a conduta do magistrado processado está 
tipificada no art. 56, II, da Lei Complementar nº 35, de 1979 
(procedimento incompatível com a dignidade, a honra e o decoro de 
suas funções)366. 

 

 O caso revela que o julgador teria buscado contato íntimo com parte envolvida 

em feito sob sua jurisdição. Tamanha foi a gravidade dos fatos que a penalidade foi das mais 

gravosas, com a sua aposentadoria compulsória. O distanciamento, como já referido, é 

necessário para que o julgamento se dê com imparcialidade e isenção de ânimo. 

 Acerca do recebimento de vantagem indevida: 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS. 
CONDUTA INCOMPATÍVEL COM OS DEVERES DA 
MAGISTRATURA. COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DE 
BENESSES NO EXERCÍCIO DO CARGO. RELAÇÃO ESPÚRIA 
ENTRE MEMBROS DO PODER JUDICIÁRIO E AGENTE 
PÚBLICO DE MUNICÍPIO. 
I – A competência do CNJ para julgar processos administrativos 
disciplinares decorre diretamente do comando constitucional 
veiculado no art. 103-B, inciso III, da Constituição Federal, não sendo 
a atuação do CNJ dependente ou condicionada à atuação do Tribunal 
ao qual se encontram vinculados os Juízes investigados por infração 
disciplinar. 
II – A análise das transcrições das interceptações telefônicas não deixa 
dúvida de que a magistrada solicitava reiteradamente vantagens 
indevidas para si e para pessoas do seu círculo social. 
III – Impõe-se ao magistrado pautar-se no desempenho de suas 
atividades sem receber indevidas influências externas e estranhas à 
justa convicção que deve formar para a solução dos casos que lhe 
sejam submetido. 
IV– Em casos de desvio de conduta que envolvam corrupção e 
clientelismo por parte de magistrados e servidores públicos 

                                                
366  BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Processo administrativo disciplinar. PAD no 0005912-
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dificilmente a prova será cristalina, fácil, direta. A prova em casos tais 
é fragmentária, dispersa, assemelha-se a um verdadeiro mosaico, 
montado a partir de várias fontes, para permitir chegar-se a uma 
conclusão, seja pela pluralidade de agentes, pela utilização da 
estrutura da organização como anteparo, pela hierarquia e 
compartimentalização, e, não raro, pela adoção de rotinas de segredo e 
destruição das provas. 
IV - O comportamento incompatível com o exercício da magistratura, 
dentre outras possibilidades previstas na LOMAN, é penalizado com 
remoção compulsória a bem do interesse público – art. 42, III da Lei 
Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN)367. 

 

 O caso enuncia a percepção de vantagens indevidas pela magistrada, o que 

teria comprometido a sua condução dos feitos na unidade jurisdicional, motivo pelo qual foi 

removida compulsoriamente. 

 Sob o prisma da operatividade, da agilidade e da diligência: 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.  EXERCÍCIO DA 
JUDICATURA. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DO 
MAGISTRADO. DECISÕES JUDICIAIS. IMPUGNAÇÃO. 
EXISTÊNCIA DE MEIOS PRÓPRIOS. MOROSIDADE 
INJUSTIFICADA. INOCORRÊNCIA. INAUGURAÇÃO DE 
OBRAS PÚBLICAS. FALTA FUNCIONAL NÃO 
CONFIGURADA.  
1. A fim de garantir o exercício da função jurisdicional, a Constituição 
da República Federativa do Brasil estabelece em favor da 
Magistratura a garantia de independência, como reflexo da 
vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade de subsídios (Art. 
95, I, II e III), possibilitando que o juiz decida a causa livre de 
pressões externas e ingerências. 
2. O sistema jurídico brasileiro dispõe de diversos meios de 
impugnação de decisões judiciais, não sendo o juízo correicional a 
sede adequada para rever uma decisão judicial. 
3. A morosidade que enseja a aplicação de penalidade administrativa é 
aquela injustificada, decorrente de dolo ou culpa grave por parte do 
juiz. 
4. O comparecimento de magistrado em inaugurações de obras 
públicas e o seu empenho em angariar verbas para obras sociais não 
caracteriza conduta imprópria, quando ausente qualquer finalidade de 
obter dividendos políticos. 
5. Arquivamento do processo administrativo disciplinar ante a 
improcedência do pedido368. 

 
                                                
367  BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Processo administrativo disciplinar. PAD no 0000787-
44.2009.2.00.0000. Relator: Conselheiro Gilberto Martins. Brasília, DF, 16 de outubro de 2012. CNJ, Brasília, 
2012. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/InfojurisI2/Jurisprudencia.seam;jsessionid=A172381845076F54CC949CA4A16B3A38?j
urisprudenciaIdJuris=45553&indiceListaJurisprudencia=1&tipoPesquisa=LUCENE&firstResult=3>. Acesso 
em: 28 dez. 2015. 
368  BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Processo administrativo disciplinar. PAD no 0006025-
05.2013.2.00.0000. Relatora: Conselheira Ana Maria Duarte Amarante Brito. Brasília, DF, 25 de agosto de 
2015. CNJ, Brasília, 2015. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/InfojurisI2/Jurisprudencia.seam;jsessionid=A172381845076F54CC949CA4A16B3A38?j
urisprudenciaIdJuris=47723&indiceListaJurisprudencia=0&tipoPesquisa=LUCENE&firstResult=0>. Acesso 
em: 28 dez. 2015. 
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 No procedimento acima, vê-se que o mesmo restou arquivado porque não foi 

configurada a imputada morosidade. Exigir celeridade pressupõe garantir ao julgador 

condições de trabalho adequadas. Tem-se percebido, todavia, pouca sensibilidade de alguns 

órgãos de controle administrativo em relação à carente estrutura em determinadas unidades 

jurisdicionais e esta situação é da responsabilidade da corte e não do julgador. Vejam-se casos 

assemelhados, em que não se configurou a aludida morosidade intencional: 
RECURSO ADMINISTRATIVO. REPRESENTAÇÃO POR 
EXCESSO DE PRAZO. MOROSIDADE JUSTIFICADA. 
INTELIGÊNCIA DO CAPUT DO ART. 26 DO REGULAMENTO 
GERAL DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. 
RECURSO DESPROVIDO. 
1.  Representação por Excesso de Prazo conclusa ao Gabinete da 
Corregedoria em 30/10/2014. 
2.  Cinge-se a controvérsia no exame de morosidade na tramitação 
processual. 
3.  Considera-se justificado o excesso de prazo quando a dificuldade 
do normal andamento da causa não decorreu da vontade ou de conduta 
desidiosa do magistrado. 
4.  Recurso administrativo desprovido369. 

 
RECURSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO POR EXCESSO 
DE PRAZO. AUSÊNCIA DE MOROSIDADE. AUSÊNCIA DE 
INDICAÇÃO DE FALTA FUNCIONAL. RECURSO 
DESPROVIDO. 
1.  Reclamação disciplinar distribuída ao Gabinete da Corregedoria 
Nacional de Justiça em 09.06.2014. 
2. Cinge-se a controvérsia a apurar morosidade apontada pela 
recorrente em relação ao processo n. 0011031-31.2007.8.24.0033 
(Ação de Prestação de Contas), em trâmite perante a 4ª Vara Cível da 
Comarca de Itajaí, SC. 
3.   Processo tramitado de forma regular, sem lapsos temporais 
consideráveis entre os atos processuais. Ausência de morosidade. 
4.   Ausência de alegações ou fatos que indiquem falta funcional do 
titular do juízo representado. Ausência de indicação de falta funcional. 
5.   Recurso administrativo desprovido370. 

 

 O caso seguinte revela um pouco das dificuldades do julgador quando deve 

zelar pela regularidade dos feitos: 
PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. ENVIO 
DE OFÍCIO. MAGISTRADOS FEDERAIS SOLICITANDO 

                                                
369  BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Recurso administrativo. RA no 0006394-62.2014.2.00.0000. 
Relatora: Conselheira Nancy Andrighi. Brasília, DF, 12 de maio de 2015. CNJ, Brasília, 2015. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/InfojurisI2/Jurisprudencia.seam;jsessionid=A172381845076F54CC949CA4A16B3A38?j
urisprudenciaIdJuris=47691&indiceListaJurisprudencia=2&tipoPesquisa=LUCENE&firstResult=0>. Acesso 
em: 28 dez. 2015. 
370  BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Recurso administrativo. RA no 0003600-68.2014.2.00.0000. 
Relatora: Conselheira Nancy Andrighi. Brasília, DF, 18 de novembro de 2014. CNJ, Brasília, 2014. Disponível 
em: 
<http://www.cnj.jus.br/InfojurisI2/Jurisprudencia.seam;jsessionid=A172381845076F54CC949CA4A16B3A38?j
urisprudenciaIdJuris=47454&indiceListaJurisprudencia=0&tipoPesquisa=LUCENE&firstResult=1>. Acesso 
em: 28 dez. 2015. 
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INFORMAÇÕES DE INQUÉRITOS CUJO PRAZO PARA 
MANIFESTAÇÃO DO PARQUET JÁ HAVIA ULTRAPASSADO. 
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU USURPAÇÃO DE 
COMPETÊNCIA. 
Ainda que o ato impugnado não trate de andamento de processo 
judicial específico, sua elaboração decorre de diversos processos 
judiciais que tramitam no âmbito da 2ª Vara Federal Criminal de 
Florianópolis. 
O magistrado responsável pelo processo possui o poder-dever de zelar 
pela sua condução de forma célere e eficaz, a fim de que a prestação 
jurisdicional seja efetivamente alcançada. 
O ofício encaminhado ao Procurador-Chefe do Ministério Público 
Federal em Santa Catarina não revela usurpação de competência 
privativa do Ministério Público, mas sim, a atuação diligente dos 
responsáveis pela 2ª Vara Federal Criminal de Florianópolis. 
Não se verifica nenhuma imposição desrespeitosa, que ofenda ou 
desautorize os membros do Ministério Público Federal, o que se 
denota é a simples solicitação de informações, que visam, salvo prova 
em contrário, assegurar a rápida tramitação dos feitos.  
O ofício causador da insurgência solicita simplesmente a devolução de 
processos cujo prazo de carga já houvera esgotado fato que 
comumente ocorre com advogados e membros do Ministério Público 
que desrespeitam prazos processuais nos feitos de natureza Cível. (art. 
195 e seguintes do CPC) 
Nesse norte, não vislumbro a interferência dos magistrados federais na 
competência do MPU, entendo que o procedimento adotado espera 
evitar o arquivamento de feitos em razão da prescrição da pretensão 
punitiva. 
Voto por não conhecer do pedido, por entender que o Ofício nº 
01/2011-GAB, configura ato de natureza jurisdicional e, portanto, não 
se sujeita à análise desse Conselho371. 

 

 A conduta do julgador, que almejada o regresso dos autos sob sua 

responsabilidade, gerou a discordância do órgão acusador, que teria imputado ilegalidade ou 

usurpação de competência por parte do magistrado. Reconheceu-se, pois, a inexistência das 

imputações, conquanto se pretendia tão somente zelar pelo regular andamento dos processos. 

 É preciso também atentar para que não haja duplicidade na imputação de 

eventual penalidade: 
RECURSO ADMINISTRATIVO - PROCEDIMENTO DE 
CONTROLE ADMINISTRATIVO -SINDICÂNCIA NA 
CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA EM MOVIMENTO - 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM CURSO 
PERANTE O TJAL - DUPLICIDADE APURATÓRIA - 
CARACTERIZAÇÃO. 
1. A jurisprudência solidificada do CNJ segue na esteira da 
impossibilidade de duplicidade apuratória disciplinar e concomitante 
da conduta de magistrado. 

                                                
371 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Pedido de providências. PP no 0000981-73.2011.2.00.0000. Relator: 
Conselheiro Jefferson Kravchychyn. Brasília, DF, 12 de abril de 2011. CNJ, Brasília, 2011. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/InfojurisI2/Jurisprudencia.seam;jsessionid=A172381845076F54CC949CA4A16B3A38?j
urisprudenciaIdJuris=43123&indiceListaJurisprudencia=0&tipoPesquisa=LUCENE&firstResult=0>. Acesso 
em: 28 dez. 2015. 
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2. Na hipótese, houve representação por excesso de prazo (REP) no 
CNJ, arquivada por perda do objeto, com reautuação para Sindicância, 
a fim de se dar a investigação da conduta morosa do Requerente e 
possível desídia à frente da 13ª Vara Cível da Comarca de Maceió 
(AL). Ao mesmo tempo, foi instaurado processo administrativo 
disciplinar (PAD) pelo TJAL, para apurar, exclusivamente, sua 
atuação no processo objeto da representação. 
3. Ora, apesar de a Sindicância no CNJ parecer ter objeto mais amplo 
que o PAD que tramita no TJAL contra o Magistrado Requerente, o 
fato é que ambos os processos se originaram da morosidade no mesmo 
feito. Para evitar a prática não salutar da duplicidade de apuração, 
quando são previstos regimentalmente instrumentos para que o 
acusado e condenado em processo censório disciplinar no órgão de 
origem  possa acessar o CNJ, seja pelo uso da revisão disciplinar, da 
avocação ou do procedimento de controle administrativo, é de se 
arquivar a sindicância, devendo prosseguir apenas o PAD contra o 
Requerente no TJAL. 
Recurso administrativo provido parcialmente372. 

 

 O caso revela que a sindicância em curso no tribunal de origem, ao qual estava 

vinculado o magistrado investigado, deveria prevalecer, sobretudo porque seria possível a 

revisão da conclusão pelo órgão externo de controle do Poder Judiciário. 

 Na perspectiva da dignidade, do decoro, da honestidade e da serenidade: 
RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR – ARQUIVAMENTO DA AÇÃO 
PENAL – INDEPENDÊNCIA DA ESFERA ADMINISTRATIVO-
DISCIPLINAR – INDÍCIOS DE INOBSERVÂNCIA AOS 
DEVERERES DE CUMPRIR COM EXATIDÃO AS DISPOSIÇÕES 
LEGAIS E OS ATOS DE OFÍCIO, DE NÃO EXCEDER OS 
PRAZOS PARA DESPACHAR E DE MANTER CONDUTA 
IRREPRENSÍVEL NA VIDA PÚBLICA E PARTICULAR – 
PROCEDER INCOMPATÍVEL COM A DIGNIDADE, A HONRA E 
O DECORRO DA FUNÇÃO – INSTAURAÇÃO DE PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. 
1. As esferas penal e administrativa são absolutamente independentes, 
estando a Administração vinculada apenas à decisão do Juízo criminal 
que negar a existência ou a autoria do crime. 
2. Denúncia de ter o requerido se aproveitado da condição de 
avaliador no concurso da magistratura maranhense para assediar 
sexualmente uma das candidatas no certame, passando a persegui-la 
após não ser correspondido. 
3. Conteúdo dos diálogos empreendidos entre o Requerido e a 
candidata que colocam em dúvida a idoneidade, a imparcialidade e a 
impessoalidade do examinador. 
4. Conclusão de que o Requerido, ao agir com nítido propósito de 
impedir a classificação de candidata em concurso público para a 
magistratura, logo após ter com ela empreendido diálogo de conteúdo 
impróprio para uma prova oral em concurso público de tamanha 

                                                
372 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Procedimento de controle administrativo. PCA no 0000116-
50.2011.2.00.0000. Relator: Conselheiro Ives Gandra. Brasília, DF, 26 de abril de 2011. CNJ, Brasília, 2011. 
Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/InfojurisI2/Jurisprudencia.seam;jsessionid=A172381845076F54CC949CA4A16B3A38?j
urisprudenciaIdJuris=40995&indiceListaJurisprudencia=2&tipoPesquisa=LUCENE&firstResult=2>. Acesso 
em: 28 dez. 2015. 
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importância, pode, de fato, ter agido com violação dos deveres 
impostos aos magistrados, especialmente daqueles previstos no art. 
35, I, II, VIII, da LC 35/79, além de agir de modo incompatível com a 
dignidade, a honra e o decoro de suas funções (LOMAN, art. 56, II). 
5. Recomendável instauração de processo administrativo 
disciplinar373. 

 

 Trata-se de situação realmente inusitada, na qual o magistrado teria partido em 

perseguição a candidata em concurso público que não teria cedido ao seu assédio. 

Determinou-se a abertura de procedimento disciplinar, porquanto o decoro deve ser 

preservado por todos que compõem a corporação jurisdicional. 

 Não se presta, outrossim, o órgão disciplinar para revisão decisão judicial: 
PROCESSO DE REVISÃO DISCIPLINAR – MAGISTRADO – 
EXCESSO DE LINGUAGEM EM PROCESSO JUDICIAL – 
DISTINÇÃO – INAPLICABILIDADE NO PRESENTE 
PROCEDIMENTO DISCIPLINAR – QUESTÃO JURISDICIONAL 
– AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO CNJ – NÃO-
CONHECIMENTO 
I. A questão sobre discussão centrada na autenticidade documental, 
em sede de incidente de falsidade, possui nítido caráter jurisdicional, 
conflitando com a competência deste CNJ sobre a atuação 
administrativa e financeira do Poder Judiciário, nos termos do art. 
103-B, §4º, da CF/88 
II. Por “excesso de linguagem”, no âmbito administrativo-disciplinar 
da magistratura, entende-se como sendo o juízo ofensivo, lançado pelo 
magistrado contra as partes ou seus procuradores (art. 41 da 
LOMAN). Já em âmbito jurisdicional, em especial, no processo da 
competência do Tribunal do Júri, entende-se por “excesso de 
linguagem” a exagerada incursão do juiz sobre as provas dos autos, 
capaz de influir no ânimo do Conselho de Sentença (art. 413, § 1º, do 
CPP). A insurgência contra alegada incursão no mérito final de 
determinada questão sub judice, em incidente de falsidade 
documental, não implica em qualquer uma das hipóteses semânticas 
do instituto “excesso de linguagem”. 
III. Não se considera violação de deveres de conduta de magistrados 
de urbanidade e de não se pronunciar sobre processo judicial em 
andamento – arts. 35, IV, e 36, III, da LOMAN) a caracterização de 
suposto error in procedendo em produção probatória, feita em 
processo judicial, nem mesmo eventual juízo prévio de mérito sobre o 
teor ideativo ou material de documento não periciado. O dever de 
abstenção de opinião diz respeito à manifestação exarada 
extraprocessualmente – i.e., perante os meios de comunicação (TV, 
jornais, etc), sendo plenamente possível a crítica do magistrado nos 
autos de processo pendente de seu julgamento, por justamente ser essa 
atividade inerente ao exercício da judicatura, que nada mais é do que a 
própria análise de mérito, questão tipicamente jurisdicional e fora da 
competência do CNJ (art. 103-B, §4º, da CF/88). 
IV. Processo de revisão disciplinar a que se indefere374. 

                                                
373  BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Reclamação disciplinar. RD no 0002591-76.2011.2.00.0000. 
Relatora: Conselheira Eliana Calmon. Brasília, DF, 21 de agosto de 2012. CNJ, Brasília, 2012. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/InfojurisI2/Jurisprudencia.seam;jsessionid=A172381845076F54CC949CA4A16B3A38?j
urisprudenciaIdJuris=44640&indiceListaJurisprudencia=3&tipoPesquisa=LUCENE&firstResult=0>. Acesso 
em: 28 dez. 2015. 
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 No direito há previsão de recursos justamente para rediscussão das decisões 

judiciais, de modo que não podem servir os procedimentos de natureza punitiva para 

veiculação do descontentamento de partes ou de interessados que tenham se sentido 

prejudicados por ato essencialmente decisório. 

 Agir com serenidade também se revela como conduta exigível: 
RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. INOBSERVÂNCIA DOS 
DEVERES CONSTANTES DO ART. 35, VIII, DA LOMAN E 
ARTS. 8º, 24, 25 e 37, DO CÓDIGO DE ÉTICA DA 
MAGISTRATURA. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO NO 
VALOR APROXIMADO A R$ 3.000.000,00 (TRÊS MILHÕES DE 
REAIS) SEM OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 
DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA. APURAÇÃO NA ORIGEM. 
APLICAÇÃO, POR MAIORIA, DA PENA DE REMOÇÃO 
COMPULSÓRIA. INADEQUAÇÃO DA SANÇÃO. GRAVIDADE 
DAS INFRAÇÕES. COMPROMETIMENTO DOS DEVERES DE 
PROBIDADE, IMPARCIALIDADE E SERENIDADE NA 
ATUAÇÃO JURISDICIONAL. APLICAÇÃO DO VOTO 
VENCIDO. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS 
E CONTRA EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL. PROPOSTA DE 
REVISÃO DISCIPLINAR375.  

 

 O procedimento acima trata de revisão disciplinar relacionada a penalidade que 

talvez tenha sido insuficiente em razão da conduta imputada ao julgador. O órgão de controle 

externo tem essa prerrogativa revisional. Veja-se outro caso: 
REVISÃO DISCIPLINAR. RECURSO EM FACE DE DECISÃO 
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUÍ QUE REJEITOU 
ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. 
INDÍCIOS EXISTENTES DE FALTA DISCIPLINAR. DECISÃO 
DO TJ CONTRÁRIA AOS ELEMENTOS DE PROVA DOS 
AUTOS. PROCEDÊNCIA DA REVISÃO. DETERMINADA A 
ABERTURA DE PAD EM FACE DE MAGISTRADO E SEU 
AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS. O LIVRE 
CONVENCIMENTO NÃO CONSTITUI LIBERDADE PARA 
ATUAÇÃO DESCOMPROMISSADA DO MAGISTRADO NO 
ATO DE JULGAR, EXIGINDO-LHE A ANÁLISE DO CASO COM 
OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS EXIGIDOS PELO ESTADO 
DEMOCRÁTICO DE DIREITO. POR MAIORIA O PLENÁRIO DO 
CNJ REJEITOU A ABERTURA DE PROCESSO 

                                                                                                                                                   
374  BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Processo de revisão disciplinar. REVDIS no 0001235-
51.2008.2.00.0000. Relator: Conselheiro Jorge Antônio Maurique. DF, 31 de março de 2009. CNJ, Brasília, 
2009. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/InfojurisI2/Jurisprudencia.seam;jsessionid=A172381845076F54CC949CA4A16B3A38?j
urisprudenciaIdJuris=43006&indiceListaJurisprudencia=6&tipoPesquisa=LUCENE&firstResult=0>. Acesso 
em: 28 dez. 2015. 
375 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Petição avulsa no 0004517-29.2010.2.00.0000. Relatora: Conselheira 
Eliana Calmon. DF, 30 de julho de 2012. CNJ, Brasília, 2012. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/InfojurisI2/Jurisprudencia.seam;jsessionid=A172381845076F54CC949CA4A16B3A38?j
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ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA APURAÇÃO DE 
CONDUTA DO DESEMBARGADOR QUE MESMO DIANTE DE 
INÚMERAS IRREGULARIDADES FACILMENTE VERIFICADAS 
NOS AUTOS, APRESENTA RELATÓRIO E VOTO PELO 
ARQUIVAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES CONTRA O JUIZ 
REPRESENTADO. RECONHECIMENTO DAS FALHAS PELO 
PRÓPRIO JUDICIÁRIO PERMITE CONTRIBUIR PARA O 
APRIMORAMENTO DAS INSTITUIÇÕES. UTILIZAÇÃO DO 
EXEMPLO COMO “LEADING CASE” E ADOÇÃO DE MEDIDAS 
PREVENTIVAS PARA QUE TAIS SITUAÇÕES NÃO MAIS 
VOLTEM A OCORRER. RECOMENDAÇÕES ADOTADAS.  
1. A decisão de origem afronta ao conjunto probatório colhido nos 
autos, o qual indica de modo preciso a ocorrência de diversas falhas e  
atos criminosos no curso de processos conduzidos pelo magistrado 
requerido, cuja conduta não combateu tal prática, favorecendo-a.  
2. Determinação de apreensão de vultosos valores em contas bancárias 
e sua liberação direta à parte sem cautelas básicas exigidas pela 
moralidade, descumprindo preceitos mínimos de cuidado, sem 
observação dos requisitos legais exigíveis e causando gravíssimos 
prejuízos a terceiros.  Conduta do juiz passível de avaliação 
disciplinar. 
3. Independência na atuação jurisdicional encontra limites próprios 
estabelecidos pelos princípios gerais do Direito, em especial na 
obrigação de velar pela justiça e de combater o ilícito. A liberdade na 
condução dos processos judiciais ou disciplinares é vinculada aos 
valores maiores do zelo pela busca da verdade, probidade, moralidade 
e na devida aplicação da lei, devendo o livre convencimento ser 
fundamentado em padrões técnicos e jurídicos.  
4. Havendo claros indícios de irregularidades cabe ao magistrado, em 
qualquer grau de jurisdição, envidar esforços para que ocorra a isenta 
apuração, com a observância do devido processo legal e denunciando 
os ilícitos encontrados às autoridades competentes, sob pena dessa 
conduta ser considerada falta disciplinar ou outro delito mais grave.  
5.    Desembargador que se nega a apurar falhas graves atribuídas a 
magistrado de primeiro grau e conduz voto pelo arquivamento da 
investigação em situação absolutamente contrária às provas dos autos, 
mesmo quando constatada a prática de vários crimes, também fica 
sujeito a apuração disciplinar de sua conduta. Todavia o Plenário do 
CNJ entendeu, por maioria, que, no caso em apreço não se deveria 
abrir processo disciplinar em face do desembargador que conduziu o 
voto divergente pelo arquivamento da investigação na origem. 
6. Revisão Disciplinar que se julga procedente, com a determinação 
de abertura do Processo Administrativo Disciplinar em face do Juiz 
representado.  
7. Afastamento do juiz determinado em razão da gravidade dos fatos 
denunciados e verificados nos autos. 
8. Sem prejuízo das medidas disciplinares eventualmente aplicáveis, 
determina-se a expedição de ofícios para outras autoridades com a 
finalidade de apurar as demais condutas criminais noticiadas. 
9. Em análise ao “leading case”, com observância dos problemas 
verificados, determina-se a expedição de determinação aos tribunais 
para que recomendem aos juízes a adoção de cautelas que impeçam a 
ocorrência de situações similares no futuro.  
10. Sugestão de alteração legislativa que contribua para que ilícitos 
equivalentes não mais se repitam376. 
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 Da situação narrada se extrai a possível prática de conduta irregular, todavia, 

embora não seja possível verificar o fato com aprofundamento, percebe-se que a imputação de 

penalidade por ato decisório seria medida ilegal, talvez por isso não tenha sido dado 

seguimento à apuração da conduta do julgador de segundo grau. 

 Ainda sobre a revisão disciplinar a cargo do Conselho Nacional de Justiça: 
REVISÃO DISCIPLINAR. DECISÃO CONTRÁRIA À 
EVIDÊNCIA DOS AUTOS. PROVA TESTEMUNHAL. 
DESCONSIDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE 
REPRESENTAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA E 
MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE 
PROCEDIMENTO DISCIPLINAR. PROCEDÊNCIA DA 
REVISÃO. 
1. Trata-se de Revisão Disciplinar contra decisão de arquivamento de 
reclamação contra magistrado em razão de suposta falta de urbanidade 
no trato com os servidores e membros do Ministério Público, assédio 
moral, uso de veículo para fins particulares, declaração falsa quanto à 
localidade de sua residência. 
2. A decisão objeto desta Revisão foi proferida em 10 de fevereiro de 
2011, portanto presentes os requisitos de admissibilidade constantes 
do art. 103-B, §4º, V da Constituição Federal e do art. 83 do RICNJ, 
na modalidade de revisão por contrariedade à evidência dos autos. 
Isso porque o então Corregedor do Tribunal Regional Federal levou a 
efeito minudente investigação preliminar e propôs ao órgão especial a 
instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar. Vencido o 
relator, a decisão transitou em julgado, cabendo, então, a este 
Conselho, somente a análise da razoabilidade das provas. É neste 
ponto que o voto condutor da divergência – e que acabou por 
prevalecer – não fez adequada ponderação do conjunto de provas. 
3. A falta de urbanidade no trato com os servidores, sintetizada no 
voto do então Corregedor como “assédio moral”, foi dirigida, em 
verdade, a apenas um dos servidores. O fato consistiu em dirigir ao 
servidor palavras de baixo calão em razão de este ter oferecido a um 
membro do Ministério Público, que supostamente é um desafeto do 
magistrado, um copo d’água. O juiz representado limitou-se a 
descaracterizar os depoimentos das testemunhas, argumento que foi 
acolhido pelo voto condutor no Tribunal Federal. 
4. No entanto, desqualificar os depoimentos de dois servidores, 
corroborados por diversos outros indícios, é algo que deve ser 
sopesado após melhor instrução do feito, medida cabível após a 
competente instauração de Processo Disciplinar. 
5. Também quanto ao assédio moral, a prova é apenas testemunhal – 
não há, reconheça-se, prova cabal de envolvimento do magistrado. 
Mas os indícios são evidentes e é da jurisprudência deste órgão que, 
em casos como esse, é preciso dirimir eventuais dúvidas por meio da 
competente instauração de procedimento disciplinar. 
6. O magistrado teria, também, feito uso de veículo do tribunal para 
fins particulares. Aduz que não havia previsão legal para lhe punir o 
desvio. Todavia, a alegação de que a conduta não está tipificada na 
LOMAN só faria sentido se o Estatuto da Magistratura pudesse 

                                                                                                                                                   
<http://www.cnj.jus.br/InfojurisI2/Jurisprudencia.seam;jsessionid=A172381845076F54CC949CA4A16B3A38?j
urisprudenciaIdJuris=41241&indiceListaJurisprudencia=1&tipoPesquisa=LUCENE&firstResult=1>. Acesso 
em: 28 dez. 2015. 
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excepcionar dispositivos constantes do Código de Ética ou até mesmo 
do Código Penal. Além disso, este Conselho reconheceu reiteradas 
vezes que o uso privado de bem público é causa por si só de 
instauração de processo disciplinar. 
7. Finalmente, quanto à falsa declaração de residência o fato refere-se 
à aparente contradição por ter o magistrado solicitado ajuda de custo 
face sua transferência de Nova Friburgo para Teresópolis, afirmando, 
pois, residir nesta subseção, embora testemunhas dêem conta de que o 
magistrado residia em Petrópolis. Trata-se, com efeito, de mais uma 
prova testemunhal que não pode ser, de plano, apenas em sede de uma 
sindicância, descartada. Assim, resta evidente que, in casu, houve 
desconsideração de prova e, conseqüentemente, juízo contrário à 
evidência dos autos. 
8. Pedido de Revisão Disciplinar julgado procedente para determinar a 
instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar que deverá 
tramitar no âmbito do Tribunal Regional Federal da 2ª Região377. 

 

 Pelo que se verifica, os aspectos comportamentais do juiz influenciam 

decisivamente no desfecho dos casos sob sua análise ou mesmo no próprio desempenho das 

suas atribuições administrativas correlatas. Com isso, tem-se que o desempenho esperado da 

atividade judicial tanto envolve a capacitação instrutiva do magistrado, quanto a sua 

consciência no agir, devendo ser integrada a sua aptidão técnica e moral. 

 Ao cabo das considerações postas, percebe-se a complexidade do trabalho de 

aquilatar a correção ou não da conduta judicial baseada nos valores postos em normas 

jurídicas ou em instrumentos propositivos de comportamento. São muitas as variantes 

interpretativas próprias dos signos abertos da linguagem empregada. Logo, é natural que haja 

inclusive a discordância do observador criterioso quanto ao desfecho de algum dos casos 

expostos. Neste sentido, pertinente é a colocação de PERELMAN: 
Para dizer o direito, o jurista dispõe de um conjunto de leis e de 
regulamentos facilmente acessíveis e cuja validade não é contestada. 
Ainda assim, porque se conhecem as variadas interpretações de que os 
textos, mesmos os mais precisos, são passíveis, e porque se dá valor à 
segurança jurídica e à paz judiciária, cada Estado organizado tem de 
designar os juízes competentes para julgar e para dirimir com suas 
decisões os conflitos que as diversas interpretações da lei podem 
suscitar. Mas, em moral, não existem obras que contenham o conjunto 
das regras válidas numa data sociedade e todos parecem qualificados 
para emitir um juízo moral sobre qualquer situação humana, com uma 
autoridade variável segundo as circunstâncias. Não é nada espantoso 
que os juízos morais referentes às situações particulares nem sempre 
sejam seguros ou concordantes378.  

                                                
377  BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Processo de revisão disciplinar. REVDIS no 0003566-
98.2011.2.00.0000. Relator: Conselheiro Neves Amorim. DF, 28 de fevereiro de 2012. CNJ, Brasília, 2012. 
Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/InfojurisI2/Jurisprudencia.seam;jsessionid=A172381845076F54CC949CA4A16B3A38?j
urisprudenciaIdJuris=41235&indiceListaJurisprudencia=9&tipoPesquisa=LUCENE&firstResult=5>. Acesso 
em: 28 dez. 2015. 
378 PERELMAN, Chaïm. Ética e direito. Trad. de Maria Ermantina de Almeida Prado Galvão. 2. ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2005, p. 292. 
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 Desse modo, é certo que o estudo da conduta judicial, sob o prisma da ética 

aplicada, associada aos princípios e regras deontológicos teóricos, revela uma confluência de 

valores exigíveis dos juízes, mas que não estão hermeticamente entabulados em um 

instrumento isento de nuances interpretativas. Por isso é que se revela a importância do estudo 

contínuo dos elementos deontológicos teóricos e aplicados que compõem o que seria um 

padrão ideal de conduta judicial.  
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CONCLUSÕES 

  

 A deontologia jurídica voltada à conduta judicial ética embasada em princípios 

e regras consolidados a partir da Constituição da República Federativa do Brasil e da 

recepcionada Lei Orgânica da Magistratura Nacional foi evidenciada no trabalho 

desenvolvido. O enfoque inicialmente teórico foi confrontado com a ética aplicada resultante 

da análise de casos reais apreciados pelo órgão constitucional de controle externo do Poder 

Judiciário: o Conselho Nacional de Justiça.  

 Sob prisma crítico, procurou-se demonstrar que, afora os textos normativos de 

conduta judicial contidos no sistema constitucional brasileiro, outros instrumentos de 

abrangência internacional com natureza propositiva subsistem e complementam o cenário de 

deveres comportamentais cuja observância se espera do integrante da corporação judicial, seja 

no sistema de civil law, como é o brasileiro, seja no sistema de common law, conquanto o 

perfil comportamental desejado é o mesmo. 

 Destarte, acentuou-se que os paradigmas posturais contidos nos Princípios de 

Bangalore de Conduta Judicial, no Estatuto Universal do Juiz e no Código Ibero-americano de 

Ética Judicial, o quais veiculam valores essencialmente principiológicos, estão abrangidos 

pelo sistema constitucional brasileiro, ressaltando-se ainda o papel influenciador dessas 

ferramentas tanto no Código de Ética da Magistratura Nacional, quanto na formação jurídica 

complementar dos magistrados a cargo das Escolas de Magistratura. 

 Dentro dos influxos teóricos abordados na busca de um padrão ideal de 

conduta judicial, a ética profissional do magistrado foi debatida e confrontada com o 

estereótipo que a sociedade costuma ter em relação à pessoa do magistrado. Assim, aspectos 

concretos da conduta do juiz, esse agente político tido por indispensável à democracia e à 

concretização da garantia constitucional do acesso à justiça, foram expostos tanto na 

linguagem prescritiva da norma jurídica, ensejando assim exercício exegético, quanto em 

estudos conceituais, sobrelevando-se o nível descritivo do comportamento idealizado para o 

julgador nos dias de hoje. 

 Em última análise, a abordagem hipotético-dedutiva exibida se voltou à 

proposição de uma hipótese de padrão comportamental esperado, estimulando o esforço dos 

juízes para atingimento desse paradigma postural ideal, de modo a fomentar uma melhor 
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solução dos conflitos de interesse sob a responsabilidade daquele que exerce a judicatura 

como labor, estando sujeito à influência do meio em que está inserido. 

 Pelo estudo proposto, considerando seus objetivos, têm-se em evidência os 

seguintes resultados verificados durante o desenvolvimento da temática: 

 1. O Poder Judiciário, ao qual estão vinculados os intérpretes autênticos do 

direito, que são os juízes, vem assumindo demandas que, naturalmente, haveriam de ser 

recepcionadas e resolvidas no âmbito dos demais Poderes constituídos. Logo, precisa estar 

bem sintonizado com o tratamento de questões morais complexas, de modo que se exige dos 

seus membros que estejam familiarizados com o estudo da ética profissional e, além disso, 

dispostos a agir eticamente para aprimorarem sua função e oferecerem aos jurisdicionados a 

melhor resposta judicial, ao mesmo tempo técnica e justa. 

 2. Ao juiz cumpre interpretar as normas para julgar e, verificando os signos 

linguísticos nos quais estas são apresentadas, poderá dar maior ou menor extensão à sua 

aplicação, eis que a imprecisão dos termos contidos naquelas favorece certa 

imprevisibilidade, dando àquele exegeta margem para adaptá-la às situações. Essa variação de 

sentido, portanto, confere liberdade àquele intérprete autêntico, que deve procurar aplicar o 

direito sob inspiração de diretrizes éticas. 

 3. Insistente é a busca da exatidão quanto à conduta judicial, advinda do estudo 

do princípio de moral desde a norma moral em essência, perpassando-se pela norma social 

comportamental, até se chegar à norma jurídica, que buscar conferir alguma conjuntura de 

segurança à atividade judicante. 

 4. A discussão sobre moral precede a percepção da própria ética, notadamente 

porque o direito expressa conteúdo ético, podendo-se deduzir que o direito é uma espécie do 

gênero ética, visando aquele a veicular conteúdo ético, daí porque a ética seria um substrato 

da moral. 

 5. O destinatário da norma moral pura, situado no âmbito da consciência, para 

não suportar os efeitos subjetivos nocivos decorrentes da sua inobservância, há de evitar agir 

em descompasso com o enunciado de conteúdo, isto é, deve evitar o agir imoral. Assim, a 

norma moral revela propósito preventivo e repressivo, embora subsista unicamente na 

intimidade do seu destinatário. 

 6. O princípio de moral está inserido nas normas, notadamente naquelas que se 

prestam a regrar o comportamento de pessoas que integram um grupo especial de operadores 
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do direito, a quem se cometeu a relevante missão de fazer o exercício interpretativo com o 

objetivo de tomar decisões para dirimir conflitos: os juízes. 

 7. O destinatário da norma moral pura, situado no âmbito da consciência, para 

não suportar os efeitos subjetivos nocivos decorrentes da sua inobservância, há de evitar agir 

em descompasso com o enunciado de conteúdo, isto é, deve evitar o agir imoral. Assim, a 

norma moral revela propósito preventivo e repressivo, embora subsista unicamente na 

intimidade do seu destinatário. 

 8. A evolução humana impulsionou a produção de regras que ultrapassaram o 

âmbito da individualidade e que propiciam a paz do grupo aliada à sua preservação cultural, à 

solidariedade e à coesão. Trata-se, pois, da norma social comportamental, embasada na 

constatação de que o proceder individual no meio social traz reflexo no grupo. Isto é, das 

relações intersubjetivas nascem normas válidas, encetadas em obrigações sociais, 

independentemente de expressão escrita. 

 9. Constata-se, pois, uma transição da norma moral em essência, cujo 

individualismo é marcante, para estágio evolutivo mais complexo. A conduta do indivíduo 

que põe em risco a harmonia do grupo é combatida e faz surgir o dever coletivo de não agir 

contra a solidariedade social. Com isso, percebe-se que a reprovação ao ato indesejado não se 

situa apenas na individualidade do transgressor, mas sim na coletividade, embora a correlata 

sanção careça de critérios, enquanto não institucionalizada. 

 10. Ao veicular apenas sanção interior do indivíduo, a norma moral em 

essência influencia a norma social comportamental e, consequentemente, a norma jurídica. 

Mas a norma social comportamental revela imperfeição, pois carece de proporção entre a 

violação e a sansão, dada a inexistência de regulação. 

 11. Com o advento da norma jurídica, a institucionalização de comportamentos 

e a previsibilidade das respectivas medidas sancionatórias consubstanciam evidente evolução. 

Exsurge, pois, o ordenamento jurídico composto por normas externas, com formas e fontes de 

produção distintas da norma social comportamental. 

 12. Por meio do estudo da deontologia - deontos (dever) e logos (tratado) - que 

se desenvolve a ciência dos deveres no âmbito profissional, sendo a deontologia jurídica, 

especialmente, a disciplina que trata dos deveres e dos direitos dos agentes que lidam com o 

direito. 

 13. Na busca de segurança e precisão, a sociedade sentiu a necessidade de 

normatizar um figurino de condutas, especialmente voltadas para o intérprete qualificado do 



 

 

171 

direito: o juiz. Ações e comportamentos a serem observados ou evitados passaram a ser 

normatizados e tais instrumentos dispõem sobre aspectos comportamentais do juiz, com vistas 

ao produto dos julgamentos. 

 14. O manejo do direito pelo juiz não pode se dissociar de uma cultura moral, 

pois agir eticamente é de responsabilidade do julgador, motivo pelo qual a sociedade sentiu a 

necessidade de consolidar em textos normativos preceitos de conteúdo deontológico 

conformadores de um modelo ideal de comportamento. 

 15. O preparo do magistrado passou a requerer tanto capacitação técnica, 

quanto moral, de modo que a formação integral desse profissional pressupõe desenvolvimento 

de aptidão congregada, sobretudo diante do conteúdo filosófico de novas demandas que se 

apresentam para decisão. 

 16. A deontologia jurídica no âmbito da atividade jurisdicional traduz uma 

ciência de deveres funcionais. Logo, o foco na ética contida nos modelos comportamentais 

aceitos tende a afastar a visão estereotipada do senso comum quanto à atividade do juiz. 

 17. O acesso à justiça, que é fator intrínseco à caracterização do Estado 

Constitucional de Direito, não se reduz à outrora conotação de acesso aos órgãos 

jurisdicionais, estendendo-se sobremaneira ao acesso à ordem jurídica hígida e justa e, neste 

sentido, avança à essência da ética inerente aos agentes políticos que a promovem. 

 18. O ordenamento jurídico contempla princípios e regras deontológicos 

harmônicos, a partir do texto constitucional dotado de supremacia, desenvolvendo-se pelas 

normas infraconstitucionais recepcionadas, até se chegar a valores de conduta judicial 

esperada abrangidos pelo sistema constitucional, mas que não se encontram inseridos em 

textos normativos. 

 19. A Constituição brasileira expressa valores deontológicos dirigidos aos 

juízes embasados na moralidade, na experiência, nos atributos do merecimento (produtividade 

e presteza), em aspectos da imparcialidade, na capacitação continuada, na residência na 

comarca, na publicidade e na motivação das decisões, na dedicação exclusiva e na abstenção 

política. 

 20. A Lei Orgânica da Magistratura Nacional reproduz valores deontológicos 

constitucionais e avança para disciplinar deveres de conduta do magistrado inerentes à 

operatividade, à agilidade, ao recado e à transparência. 
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 21. Instrumentos propositivos de amplitude internacional exortam os 

julgadores a adotar conduta judicial ética, conquanto seus preceitos não colidem com o 

sistema constitucional, complementando-o em verdade. 

 22. Os Princípios de Bangalore de Conduta Judicial, o Estatuto Universal do 

Juiz e o Código Ibero-americano de Ética Judicial dimensionam valores inerentes à 

judicatura, integrando ao sistema constitucional deveres comportamentais exigíveis do 

julgador atinentes à independência, à imparcialidade, à integridade, à idoneidade, à igualdade, 

à competência e à diligência. 

 23. O papel influenciador das Escolas de Magistratura do âmbito da 

deontologia jurídica quanto à conduta judicial ética sofreu influxos relevantes com o advento 

de previsão constitucional de cursos oficiais voltados aos juízes, de modo que passou a ser 

mandamento constitucional a participação de todos os membros do Poder Judiciário em 

cursos promovidos ou chancelados pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 

Magistrados, vinculada ao Superior Tribunal de Justiça. 

 24. A previsão constitucional de cursos oficiais de preparação, 

aperfeiçoamento e promoção de magistrados, inclusive para fins de vitaliciamento, não retirou 

dos tribunais a gestão do recrutamento de magistrados para o primeiro grau de jurisdição, 

dada a prevalência da autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário, com idêntico 

assento constitucional. 

 25. A autonomia do Poder Judiciário, no que toca à escolha dos seus membros 

de primeiro grau, consubstancia inequívoca prerrogativa tendente a preservar o próprio 

sentido da jurisdição constitucional, de modo que uma Corte Superior diversa do Tribunal 

Constitucional não pode - por si ou por meio de órgão àquela vinculado - gerir de modo 

centralizado a sistemática do recrutamento inicial, que deve se manter sob as diretrizes dos 

próprios tribunais por força de opção constitucional. 

 26. As Escolas de Magistratura detêm relevante papel complementar na 

ampliação do campo de estudo e no contínuo aperfeiçoamento dos juízes em pleno exercício, 

suprindo eventuais carências da graduação e apresentando-se como espaço acadêmico 

renovador que presta contínuo suporte aos magistrados em sua função jurisdicional. 

 27. O Conselho Nacional de Justiça, no âmbito de suas atribuições 

administrativas, desenvolve tanto ação preventiva com a edição de atos normativos infralegais 

tendentes a suplementar os preceitos de conduta judicial preexistentes, quanto intervém em 
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situações concretas em que há possível quebra dos deveres de conduta ética por parte dos 

magistrados. 

 28. A inobservância de deveres de conduta judicial normatizados pode resultar 

na aplicação de penalidade, conforme demonstrado nos casos concretos de decisões tomadas 

em processos administrativos de natureza disciplinar analisados. 

 29. O estudo da conduta judicial sob o prisma da ética aplicada, associada aos 

princípios e regras deontológicos teóricos, revela uma confluência de valores exigíveis dos 

juízes, a quem cumpre exercer parcela indispensável do poder soberano estatal. 

 30. Os valores analisados voltados aos aspectos comportamentais do juiz 

propiciam uma compreensão mais clara do fenômeno da busca pela solução adequada de 

conflitos e da pacificação do ambiente social, pois o domínio da técnica jurídica não dispensa 

o julgador de lidar com a consciência moral do seu agir. 
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