
CONDUTA  
E ÉTICA  

JUDICIAIS
MANUAL PARA 
FORMADORES

file:V:\Conference%20Presentations\EPU\19-06823_Judicial_Ethics_Trainers_Manual_PT\19-xxxxx-Resources\UNODC_logo_P_UNblue.eps




CONDUTA E 
ÉTICA 

JUDICIAIS 
MANUAL PARA 
FORMADORES

ESCRITÓRIO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE DROGAS E CRIME 
Viena

NAÇÕES UNIDAS
Viena, 2019



© Nações Unidas. Agosto de 2019. Todos os direitos reservados.

As designações utilizadas, assim como a apresentação de material nesta publicação, não expres-
sam, de forma alguma, a opinião por parte do Secretariado das Nações Unidas no que se refere 
ao estatuto legal de qualquer país, território, cidade ou área, ou das suas autoridades ou, ainda, 
da delimitação das suas fronteiras ou limites.

O texto desta publicação é uma tradução não oficial.

Esta publicação não foi editada formalmente. 

Design e produção: Unidade de Publicações Eletrónicas, Escritório das Nações Unidas em 
Viena.



CONTEÚDO

Agradecimentos  iv

1. QUESTÕES PRELIMINARES SOBRE O TREINAMENTO 1
Introdução 2
Observações preliminares sobre a metodologia 6
O papel dos formadores 7
O papel dos facilitadores 9
Estilos de aprendizagem e dinâmicas de grupo 11

2. O CURSO PRESENCIAL EM CONDUTA E ÉTICA JUDICIAIS 17
Objetivo do curso 18
Resultados de aprendizagem do curso 18
Leitura obrigatória para o curso 19
Programação indicada 21
Planejador do curso 22
Avaliação do curso 34
Leitura complementar 36

ANEXOS 39
 I. Glossário  40
 II.  Recomendações para a apresentação e para o conteúdo  

de introdução do curso  42
 III. Sumário dos pontos para discussão nos estudos de casos praticos 51
 IV.  Juramentos judiciais 65
 V. Métodos de Treinamento 78
 VI. Questionários para os participantes 85
 VII. Programação indicada 92
 VIII. Fichas de Instruções 93

iii



AGRADECIMENTOS 

Este manual foi elaborado por Jeremy Cooper (consultor para o UNODC). O manual 
foi desenvolvido pelo Programa Global do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas 
e Crime (UNODC) para a Implementação da Declaração de Doha, sob a supervisão de 
Oliver Stolpe e a coordenação de Roberta Solis Ribeiro Martins e Tatiana Balisova.

O UNODC expressa seus agradecimentos a todos, indivíduos e instituições judiciárias 
que aceitaram participar do programa-piloto para a implementação do Programa de 
Ferramentas para Formação em Ética Judicial e, também, contribuíram com 
comentários e informações importantes: Belize; Brasil; Estados Federados da 
Micronésia; Jamaica; Madagascar; República de Maurício; Moçambique; Paquistão; 
Tunísia; Ilhas Salomão; Uganda e Zimbábue. De forma especial, o UNODC agradece 
aos juízes-formadores, que participaram da primeira oficina de formação de formadores 
em Bruxelas, em março de 2018, cuja finalidade foi testar o presente manual: Sr. Carl 
Olav Smith (Brasil); Sr. Dennis Kiyoshi Yamase (Estados Federados da Micronésia); 
Sra. Vinette Beverlin Graham Allen ( Jamaica); Sra. Marva McDonald Bishop 
( Jamaica); Sra. Mokshda Pertaub (República de Maurício); Sr. José Norberto Carrilho 
(Moçambique); Sr. Carlos Mondlane (Moçambique); Sr. Albert Rocky Palmer (Ilhas 
Salomão); e Sr. Henry Peter Adonyo (Uganda). O UNODC também deseja expressar 
sua gratidão à Rede Europeia de Formação Judicial – REFJ por disponibilizar as suas 
instalações para a realização da oficina de formação de formadores e por sua valiosa 
contribuição ao manual, e à Michelle Austin e Jeremy Cooper pela condução do 
treinamento.

Nossos especiais agradecimentos ao Conselho Consultivo da Rede Global de 
Integridade Judicial por suas importantes contribuições: Sr. Adrian Saunders; Sr. Duro 
Sessa; Sr. Masood bin Muhammad Alameri; Sra. Maria Thereza Moura; Sr. Zainun Ali; 
Sr. Kashim Zannah; Dr. Nihal Jaywickrama; Sr. José Igreja Matos; Sra. Lynne Leitch; e 
Sr. Diego Garcia-Sayán.

Também agradecemos aos membros da Rede Global de Integridade Judicial, que 
dedicaram tempo e conhecimento na revisão dos textos do manual: Sr. Jerome Abrams; 
Sra. Vanja Karth; Sr. Murray Kellam; e Sra. Otilia Pacurari.

iv



PARTE 1 
QUESTÕES 

PRELIMINARES 
SOBRE O 

TREINAMENTO



CONDUTA E ÉTICA JUDICIAIS—MANUAL PARA FORMADORES2 |

INTRODUÇÃO 

A ausência de integridade judicial no Poder Judiciário – seja verdadeira ou aparente – 
se manifesta como uma ameaça real à confiança no Estado de Direito. Nesse contexto, 
promover e manter a integridade judicial são obrigações fundamentais de ministros e 
juízes em todo o mundo e parte integrante do Programa Global do UNODC para a 
Implementação da Declaração de Doha.

A iniciativa de Integridade Judicial no âmbito do Programa Global visa auxiliar o 
Judiciário, em todas as partes do mundo, no fortalecimento da integridade judicial e na 
prevenção da corrupção no Poder Judiciário, em alinhamento com o Artigo 11 da 
Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. Com essa finalidade, foi criada a 
Rede Global de Integridade Judicial. A Rede é uma plataforma composta por juízes e 
para juízes com o propósito de compartilharem informações e boas práticas, aprenderem 
e se apoiarem uns aos outros e se unirem para o desenvolvimento de produtos e 
ferramentas para fomentar o conhecimento. Representa um marco histórico na criação 
de um espaço de colaboração, dedicado a juízes e associações judiciais interessadas, 
para a realização de um trabalho conjunto visando o fortalecimento da integridade 
judicial. A ideia recebeu o apoio de muitos participantes presentes no lançamento 
oficial da Rede Global de Integridade Judicial, em abril de 2018, em Viena1.

Uma das ações prioritárias da Rede Global de Integridade Judicial é reforçar a formação 
de juízes nas questões relativas à integridade judicial, como identificado nas sete 
reuniões regionais preparatórias, que ocorreram de 2016 a 2017, na pesquisa on-line, 
realizada em 2017, enviada a mais de 1 000 juízes e associações, e durante a cerimônia 
do lançamento oficial da Rede. Assim, o UNODC decidiu desenvolver o Programa de 
Formação em Ética Judicial, com base nos amplamente consolidados Princípios de 
Conduta Judicial de Bangalore e nas disposições para a implementação do Artigo 11 da 
Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. O programa tem como objetivo 
propiciar aos magistrados a oportunidade de aprofundar o conhecimento sobre os 
Princípios de Bangalore, a sua importância e aplicação ao trabalho e à vida como juiz; 
além de poder ser facilmente realizado, conforme as características de cada jurisdição.

1 Para mais informações sobre a Rede e suas atividades, acesse www.unodc.org/ji. 
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O Programa de Formação em Ética Judicial é composto pelas ferramentas seguintes: 

• Um curso on-line, interativo e prático, abordando os pontos principais referentes à 
ética e conduta judiciais.

• Um curso off-line, autodirigido, com os pontos mais importantes do programa do 
curso on-line. 

• O Manual para orientar os formadores nacionais no desenvolvimento e na 
elaboração de seus próprios cursos. É recomendado que os participantes do curso 
presencial já tenham concluído o curso on-line ou o curso off-line. 

Essas ferramentas são o resultado de várias rodadas de consultas aos juízes que 
participaram dos projetos-piloto, nas jurisdições que concordaram em testar as 
ferramentas por meio de atividades de formação em níveis nacional e regional. O 
manual foi utilizado, durante a sua fase de anteprojeto, nas primeiras e bem-sucedidas 
oficinas de formação de formadores em Bruxelas, em março de 2018. Essas oficinas 
proporcionaram uma excelente oportunidade para os formadores pioneiros se 
familiarizarem com o manual e contribuírem com relevantes informações 
complementares. Inúmeros outros associados da Rede Global de Integridade Judicial 
também forneceram valiosos comentários sobre as ferramentas. 

Este manual foi elaborado para orientar o curso presencial dedicado a juízes recém-
empossados como, também, aos mais antigos, de qualquer nacionalidade. O tema do 
manual é Conduta e Ética Judiciais.

Embora o “grupo-alvo” inicial do curso presencial seja composto pelos juízes novos ou 
recém-nomeados, acredita-se que também haverá o interesse dos juízes com mais 
tempo de carreira. Esse enfoque reflete a postura do Grupo de Integridade Judicial, 
como aparece na primeira minuta dos Princípios de Bangalore, em 2002, quando 
declara que os juízes mais experientes devem “liderar pelo exemplo” para a disseminação 
dos Princípios. Dessa forma, somam as suas respeitadas autoridades à marca do Curso, 
e, ao mesmo tempo, podem orientar os colegas juniores quando surgir algum caso que 
suscite um dilema ético, assim como examinar e avaliar eventuais violações dos 
princípios de conduta judicial que possam surgir nas próprias Cortes.

Este manual apresenta uma estrutura mais indicada para esse tipo de curso, o seu 
conteúdo e sugestões das metodologias mais adequadas para cursos dessa natureza. 
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Adicionalmente, contém vários exemplos de perguntas, estudos de caso e atividades 
que podem ser utilizados pelo formador durante o treinamento. Normalmente, o curso 
tem a duração de um dia e meio, mas pode ser alterado para melhor conciliar-se com as 
condições locais e os desafios logísticos. O público-alvo deste manual é o grupo de 
formadores judiciais e não os alunos. Espera-se que os formadores, quando planejarem 
o curso, a nível nacional, regional ou local, percebam que o conteúdo do manual pode 
ser facilmente adaptado para atender a qualquer necessidade específica.

É recomendado aos interessados que, antes de participarem da formação presencial, 
descrita neste manual, concluam uma das duas opções de curso preliminar (esta 
abordagem é chamada de aprendizagem combinada ou mista). As duas opções, 
descritas a seguir, podem ser consideradas pré-requisitos para a participação no 
treinamento presencial.

Opção 1
Curso on-line do UNODC de formação em Conduta e Ética 
Judiciais

O UNODC elaborou um curso on-line, dividido em três módulos, com o tema: 
Conduta e Ética Judiciais. Juízes, de qualquer parte do mundo, poderão se inscrever no 
curso gratuitamente e concluí-lo de acordo com o seu próprio ritmo e disponibilidade 
de tempo, podendo retornar aos módulos sempre que desejarem. Para completar o 
curso de forma satisfatória, será necessário um dispêndio total de três a quatro horas 
on-line; que podem ser fracionadas de acordo com a conveniência pessoal. 

Opção 2
Curso off-line, autodirigido, de formação em Conduta e Ética 
Judiciais

Embora seja recomendável que os juízes completem o curso on-line antes de participarem 
do treinamento presencial, é reconhecido que, por motivos válidos –  de logística, 
técnica ou preferência pessoal  – não seja possível. Para suprir essa casualidade, o 
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UNODC desenvolveu um curso introdutório off-line, autodirigido, fundamentado nos 
três módulos do curso on-line, para os juízes impossibilitados de participar nesta 
modalidade, oferecendo-lhes um resumo dos pontos mais importantes e dos exercícios 
extraídos do curso on-line.

Após a conclusão do curso on-line ou do curso autodirigido, o programa de formação 
presencial visa desenvolver a prática e o aprofundamento do conhecimento adquirido 
nos cursos preliminares e incutir o tema da ética judicial dentro do contexto local e no 
âmbito das regulamentações existentes.

Contudo, deve ser considerado que, em algumas circunstâncias, nenhuma das duas 
opções anteriormente descritas seja possível. Neste caso, sugere-se que os organizadores 
dos cursos presenciais proporcionem uma terceira opção, qual seja, a oportunidade de 
familiarização com o conteúdo básico e com os exercícios das Opções 1 ou 2 mediante 
atividades supervisionadas.
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OBSERVAÇÕES PRELIMINARES SOBRE 
A METODOLOGIA

Considerando que juízes são reconhecidos como pessoas muito pragmáticas –  e as 
pessoas pragmáticas aprendem melhor fazendo  – e que o tempo a ser dedicado ao 
curso será limitado, concluiu-se que a experiência e a vivência dentro do contexto 
judicial serão fundamentais para o sucesso do aprendizado. Levando isso em conta, o 
manual orienta a organizar pequenos grupos de trabalho e a considerar a proporção 
aproximada de 80/20, onde 80% das horas do curso serão dedicadas a atividades em 
pequenos grupos e 20% a atividades em plenárias. Essa distribuição da carga horária já 
foi testada e é aplicada ao longo do tempo, sendo considerada como a melhor e mais 
eficaz para treinamentos dessa natureza.

Tendo em vista a estrutura proposta neste manual, é de suma importância que o 
formador (que irá elaborar e aplicar o curso) realize o treinamento em conjunto com 
um grupo de facilitadores preparados (para mais detalhes sobre o número de 
facilitadores e as suas funções, ler a seção referente ao papel dos facilitadores). O 
treinamento dos facilitadores não precisa ser muito extenso, mas é imprescindível que 
cada facilitador receba as instruções básicas antes de assumir esse compromisso.

Informações detalhadas sobre a metodologia do curso estão disponíveis em todo o 
manual, e, em especial, nas seções: O Papel dos Formadores, o Papel dos Facilitadores 
e a Programação do Curso. Além disso, o Anexo 2 traz recomendações para a realização 
das apresentações, e o Anexo 6 fornece um resumo das metodologias de treinamento 
que podem ser aplicadas.
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O PAPEL DOS FORMADORES

A Rede Europeia de Formação Judicial (REFJ) definiu as tarefas principais do formador, 
como2:

• Interagir com os juízes, tendo em mente que são pessoas capazes e independentes. 
• Criar um ambiente de aprendizagem agradável e positivo, onde os formandos 

sintam que são os protagonistas.
• Envolver os formandos de forma ativa e, tanto quanto possível, incluir os 

participantes esquivos ou retraídos.
• Elaborar estratégias de ensino e aprendizagem individualizadas que permitam um 

treinamento personalizado para cada participante.
• Aplicar uma grande variedade de metodologias e técnicas interativas, orientadas 

para a parte prática e empírica.
• Promover e aprimorar o trabalho em equipe.
• Capacitar os formandos a lidar com situações reais de forma eficaz.
• Despertar o pleno potencial de cada um.
• Fornecer comentários objetivos e construtivos e que permitam a pronta reação.
• Estimular o aspecto motivacional dos formandos mediante estímulos pessoais 

(exemplo: o desejo por maior satisfação no trabalho e autoestima).

Este manual está centrado em atividades motivacionais.
O curso de formação em ética e conduta judiciais deve ser coordenado e aplicado por 
juízes, sempre que possível. Os formadores, sejam juízes ativos ou aposentados, estão 
qualificados para lidar com dilemas éticos, vivenciados por seus pares, e dar exemplos 
práticos de problemas que já ocorreram. Como esses juízes já passaram pela mesma 
condição de aprendizes, além da vasta experiência profissional, eles estão equipados 
com a credibilidade exigida para manifestar seus pareceres sobre questões de ética 
judicial. Entenda-se que os formadores judiciais já passaram pelo mesmo processo de 
formação que os juízes em treinamento no curso.

2 O Manual de Metodologia de Formação Judicial da Europa, do REFJ, 2016 está disponível no website: www.ejtn.eu/
Documents/EJTN_JTM_Handbook_2016.pdf (p. 9).

http://www.ejtn.eu/Documents/EJTN_JTM_Handbook_2016.pdf
http://www.ejtn.eu/Documents/EJTN_JTM_Handbook_2016.pdf
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Além disso, este manual explica a diferença entre o papel do formador e o papel do 
facilitador. O formador deve ser um especialista na matéria ética e conduta judiciais, e 
possuir experiência, qualificação e conhecimento para o ensino e a transferência de 
conhecimento. Geralmente, é o formador que define o treinamento, estabelece os 
objetivos e planeja as atividades em grupo ou individuais.
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O PAPEL DOS FACILITADORES

Será vital para o sucesso do curso, destinado a juízes-aprendizes, a presença de 
facilitadores bem informados e treinados. Como cerca de 80% da duração do curso será 
dedicado a atividades em pequenos grupos, o papel do facilitador, seja na composição 
dos grupos, na liderança e motivação durante as atividades, será crucial. Os facilitadores 
podem ter uma participação discreta na equipe de treinamento ou, se forem 
qualificados/treinados, podem também participar do curso. A quantidade de tempo 
exigida para treinar e preparar os facilitadores para cada curso dependerá do nível de 
qualificação ou experiência de cada um deles. Um dia e meio de trabalho, sob a 
orientação do formador líder, antes do início do curso, deverá ser suficiente, desde que 
recebam todo o material didático, os estudos de caso, exercícios com as respostas e 
comentários.

Para que o trabalho em grupo seja produtivo, deve haver um número de participantes 
suficiente para suscitar discussões dinâmicas, mas que não limite a participação de cada 
um. Este manual recomenda seis como sendo o número ideal de pessoas por grupo 
(além do facilitador).

Ao definir cada grupo de seis pessoas, o formador líder, com a anuência do facilitador, 
deve ter o cuidado de unir diferentes faixas etárias, gênero, experiência e, quando 
apropriado, etnias distintas. Apesar de ser possível estabelecer a rotatividade das 
pessoas nos grupos a cada dia do curso, a nossa experiência sugere que o treinamento 
apresenta melhores resultados quando o grupo se mantém inalterado na totalidade de 
sua duração. Isso facilita o entrosamento, a construção da confiança mútua, a amizade 
e a camaradagem entre os membros de cada grupo. 

DICA

Ao planejar o curso, o número de participantes deverá 
ser múltiplo de 6 (12, 18, 24, 30 e assim por diante).
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Como o nome sugere, o papel dos facilitadores é facilitar, acelerar a comunicação entre 
todos e suscitar discussões produtivas. Facilitadores não precisam ser especialistas nem 
saber todas as respostas corretas. Eles devem desencadear perguntas e criar uma 
atmosfera propícia à aprendizagem, comunicação aberta e troca de conhecimento. 
Devem maximizar o potencial de cada participante do grupo, encorajando a todos a 
fazer contribuições e mantendo o nível apropriado dos debates. Os pontos listados a 
seguir são orientações e sugestões para facilitadores:

• Criar um ambiente seguro e de respeito mútuo, onde as pessoas se sintam 
confortáveis em compartilhar seus pensamentos.

• Explicar os objetivos da aprendizagem, verificar se todos os participantes leram os 
estudos de caso (para que todos estejam no mesmo ponto de partida).

•  Demonstrar entusiasmo e interesse sobre o assunto.
• Fazer perguntas abertas, sem visar respostas definidas (em oposição às perguntas 

dirigidas ou sugestivas) e perguntas complementares.
• Ser um excelente ouvinte e um interlocutor interessado.
• Encorajar opiniões diferentes e contra-argumentos; em algumas ocasiões, fazer o 

papel de “advogado do diabo” e reverter o debate.
• Ter consciência da própria expressão corporal (manter contato visual, ser cordial 

etc.).
• Ser versátil, variar as técnicas e metodologias, adaptar-se ao estado de espírito do 

grupo e aos estilos de aprendizagem (veja também, “Estilos de aprendizagem e 
dinâmicas de grupo”, a seguir).

• Fazer anotações das ideias principais.
Realizar reuniões com os facilitadores no decorrer do curso poderá ser muito produtivo 
para todas as partes. As reuniões podem ajudar a identificar algum problema dentro do 
grupo e buscar resolvê-lo, se for o caso; além de permitir uma análise do andamento do 
curso, dos resultados e entender se algo deve ser modificado.
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ESTILOS DE APRENDIZAGEM E DINÂMICAS DE GRUPO

As seções anteriores apresentaram algumas orientações práticas para formadores e 
facilitadores. É importante ressaltar alguns aspectos pertinentes ao trabalho em grupo, 
relevantes para o planejamento e a exposição do curso.

Evidências empíricas provam que há uma variedade de estilos de aprendizagem e que 
as pessoas possuem preferências diferentes em relação aos mesmos. Portanto, o primeiro 
conselho para os formadores judiciais é se certificarem de que o curso presencial 
incluirá vários estilos de aprendizagem para o benefício de cada participante e, portanto, 
seja capaz de agradar a todos!

Existem muitos estudos e teorias sobre os processos de aprendizagem. Uma das teorias 
mais notáveis é a de Honey e Mumford, que identifica quatro tipos básicos de alunos: 

ATIVOS são aqueles indivíduos que preferem a parte prática, a de se envolver e 
aprender por meio de tentativas e erros. Possuem uma mente aberta para a 
aprendizagem e novas experiências, e gostam de se sentir completamente 
comprometidos.

REFLEXIVOS são aqueles que preferem aprender de forma mais meditativa, pela 
observação e reflexão. Preferem se distanciar e observar a partir de diferentes 
ângulos, dispensando o tempo necessário para chegar a uma conclusão por si 
mesmo. 

TEÓRICOS gostam de entender a teoria que fundamenta as ações. Eles precisam 
de modelos, conceitos e fatos para assimilarem o processo de aprendizagem. Os 
teóricos preferem analisar e sintetizar, traçando novas informações dentro de 
uma “teoria” sistemática e lógica.

PRAGMÁTICOS precisam ser capazes de colocar em prática o que aprenderam. 
Gostam de experimentar novas ideias, teorias e técnicas para averiguar se 
funcionam e acham que a teoria, por si só, aliena o indivíduo do processo de 
aprendizagem.
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QUESTIONÁRIO DE ESTILOS DE APRENDIZAGEM

Considere cada uma das quatro afirmações abaixo. Pontue cada uma com uma nota de 4 a 
1, em cada quadrado correspondente, onde o número 4 representa maior preferência, e o 
número 1 representa menor preferência:  

4 = maior preferência  1 = menor preferência

Certifique-se de que pontuou cada um dos complementos de cada afirmação.

1. Quando tenho uma tarefa nova, eu prefiro:

  Ler as instruções e seguir os modelos dados, para ter certeza de que estou 
fazendo de forma correta (T)

 Iniciar sem muita preparação (A)
 Considerar diferentes formas de realizá-la e testá-la para verificar se funciona (P)
 Primeiro observar alguém fazendo e depois pensar no que está acontecendo (R)

2. Eu aprendo melhor quando:

 Escuto e observo cuidadosamente (R)
 Confio na minha intuição (P)
 Raciocino de acordo com uma lógica (T)
 Prefiro me envolver e participar (A)

3. Eu gosto das tarefas quando:

 Há um desafio ou um problema a ser resolvido (P)
 É algo novo e desconhecido (A)
 Há tempo para pensar primeiro (R)
 Está claro qual é a melhor maneira de realizá-la (T)

4. Nas atividades do dia a dia: 

 Eu percebo detalhes que outras pessoas não captam (R)
 Eu ajo primeiro e depois penso nas consequências (A)
 Eu gosto de tudo no lugar certo (T)
 Eu sou uma pessoa prática e de ação (P)

Agora, some os números de cada letra A, R, T, P, para verificação da pontuação

A Ativista:  ___________  R Reflexivo:  ___________

T Teórico:  ___________  P Pragmático:  ___________
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DICA

Verifique se o curso presencial oferece oportunidades 
iguais para os quatro estilos de aprendizagem.

Outro ponto importante a ser considerado, desde o início do curso, é o fato de que juízes, 
quando estão entre seus pares, em pequenos grupos, se divertem mais e aprendem 
melhor, porque sentem que estão em um ambiente seguro para compartilhar suas 
experiências e trocar ideias. A vida de um juiz pode ser isolada e solitária, e a formação 
presencial oferece uma excelente oportunidade de contrabalançar isso. Ademais, é preciso 
levar em conta que cada grupo possui a sua própria dinâmica e, por isso, os formadores 
devem estar sempre alertas ao que ocorre em sala. Wilfred Bion, um renomado psicanalista 
britânico, desenvolveu uma interessante teoria de dinâmica de grupo. 

Para Bion, quando um grupo, formado por pessoas que não se conhecem, se reúne pela 
primeira vez (mesmo em um treinamento programado), transpassa um momento de 
inquietação. Os indivíduos podem se sentir inseguros em relação aos outros participantes 
do grupo ou hesitantes em relação ao que lhes será exigido. Geralmente, o clima é de 
ansiedade e agitação, e as atitudes são de hesitação e de cortesia superficial. Um exemplo 
é fazer incessantes perguntas sobre as atividades do curso ou adotar uma postura 
distanciada ou muito comunicativa. Desde o início, procurarão por uma estrutura de 
hierarquia para se referenciar. Para moderar essas tensões, os formadores e os facilitadores 
devem ser receptivos, estabelecendo um tom de cortesia e afabilidade, e explicar os 
objetivos e o panorama geral do curso. Devem, ainda, estimular que as pessoas conversem 
entre si e proporcionar a todos oportunidade para falar.

Na maioria dos casos, os participantes não se sentem confortáveis para assumir qualquer 
risco, tal como expressar uma opinião contrária à do grupo, especialmente quando há a 
presença de juízes mais experientes. Formadores e facilitadores devem estar conscientes 
de sua força neste momento. Para levar o grupo à emancipação dessa dependência, são 
necessários, ao mesmo tempo, ser gentil e firme, encorajar e demonstrar apoio, desviar 
as perguntas para que o grupo as responda e ir construindo o debate com base nos 
argumentos levantados. Clareza na delegação de tarefas e na potencialização dos 
indivíduos ajudam o processo. O formador ou o facilitador devem ser perspicazes em 
não permitir que um ou mais indivíduos dominem a discussão, especialmente se 
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parecer que estão se aproveitando do poder oriundo do cargo que ocupam ou da 
experiência acumulada. O fracasso em lidar com tais situações pode levar a 
ressentimentos e discórdia entre outros membros do grupo, que ainda não se sentem à 
vontade para se manifestar.

O estágio seguinte no desenvolvimento do grupo pode ser o mais difícil, pois está 
relacionado aos impulsos de “lutar ou fugir”, descritos por Bion. Estudos de caso mais 
complicados podem surgir, especialmente, quando associados a situações de conduta e 
ética. O grupo poderá evitar responder às questões, pois ainda não se sente seguro para 
isso. Por outro lado, alguns participantes podem querer contestar o programa, desafiar 
o formador ou o facilitador ou outros aprendizes. Se essas situações não forem 
gerenciadas de forma delicada e cuidadosa, o grupo poderá perder a sua coesão e 
começar a desintegrar-se.

Em geral, quando surgem dificuldades, é melhor que o formador ou o facilitador as levem 
ao grupo para que todos resolvam juntos, com atitudes tranquilas e maduras. É preciso 
estimular a escuta ativa e conduzir as respostas sem acusações e culpados, de modo que 
todos possam agir e reagir positivamente (o formador ou o facilitador podem encorajar o 
grupo a isso), com base nas necessidades manifestadas por um ou mais indivíduos.

Se o modo “lutar ou fugir” foi contornado ou resolvido com sucesso, certamente o grupo irá 
progredir e desenvolver a união, a colaboração, a amizade e, finalmente, a maturidade. Um 
grupo amadurecido produz bons trabalhos e seus membros são capazes de trabalhar em 
conjunto de forma eficaz e resolver problemas difíceis, tais como os emocionais, sem 
ameaçar a sua estabilidade. Haverá coesão no grupo e, de tal forma, cada indivíduo será 
aceito pelo que é e pelo que pode acrescentar como ser humano e profissional. Nesse último 
estágio, o grupo já deve estar trabalhando de forma autônoma, se assim foi planejado. 

A essa altura, o formador ou o facilitador deverão ser vistos mais como colegas do que 
como líderes e a sua função será apoiar ou avaliar. Contudo, à medida que o grupo 
prossegue no treinamento, o formador ou o facilitador deverão manter as rédeas do 
controle e assegurar que o progresso do grupo segue conforme planejado.

O formador ou facilitador deve ser visto, neste momento, mais como alguém que 
integra o próprio grupo do que como um líder formal. Seu papel deve mudar para um 
preponderantemente de suporte e interpretação. Entretanto, se o grupo começar a se 
afastar do objetivo inicial o formador ou facilitador deve retomar a condução da 
atividade e assegurar que esta atinja os objetivos desejados.

Uma análise mais simples de dinâmica de grupo foi mapeada por Tuckman e Jensen 
(leitura complementar, p. 26), que utiliza outras denominações, embora a análise 
permaneça a mesma: formação (confusão e dependência); confrontação (lutar/fugir); 
normatização (conexão); atuação (maturidade).

Outro ponto importante é a competência jurisdicional de cada juiz que participará do 
treinamento. Está claro que isso depende de cada país, sistema e contexto; portanto, os 
formadores devem garantir que, dependendo do país ou estado, os juízes, em posições 
superiores na hierarquia judiciária, não dominem os debates. O formador deve ter 
como objetivo criar um ambiente cordial, onde todos se sintam em igualdade e à 
vontade para se expressar no grupo. 

DICA

Geralmente, para evitar a perda da coesão do grupo, os 
formadores devem planejar atividades estimulantes e 
promover o apoio mútuo e a camaradagem.

DICA

Certifique-se de que, como formador ou facilitador, você 
compreende a dinâmica do grupo e permite que todos trabalhem 
com você, e não contra você. O tempo é limitado nos cursos 
presenciais, portanto, cada momento positivo é um bônus.

 DICA

Determine como prioridade realizar avaliações do curso de forma 
eficaz e significativa, desde o início até ao final. Um dos expoentes 
no campo de avaliação de treinamentos foi Donald Kirkpatrick, que 
desenvolveu um método de quatro níveis para avaliação. 
Abordaremos o tema posteriormente (seção: Avaliação do Curso).
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A parte 2 do manual apresenta um texto detalhado sobre o curso presencial Ética e 
Conduta Judiciais para juízes. O curso pode ser desenvolvido como descrito no manual 
ou pode ser adaptado para atender às particularidades locais ou regionais. O que se 
segue é um modelo que poderá ser usado por qualquer formador ou facilitador a cargo 
de desenvolver ou fornecer formação presencial a juízes acerca do papel desempenhado 
por conceitos de integridade e ética na vida pessoal e profissional dos juízes.

OBJETIVO DO CURSO

O objetivo do curso é propiciar aos juízes, de todas as instâncias, uma profunda 
conscientização e a perfeita compreensão e aplicação dos princípios de conduta e da 
ética.

RESULTADOS DE APRENDIZAGEM DO CURSO

Ao concluir este curso (conjuntamente com as Opções 1, 2 ou 3, como explicado 
anteriormente no capítulo de introdução), o juiz em treinamento terá adquirido ou 
expandido seus conhecimentos e habilidades, como descrito a seguir:

• Compreensão profunda da origem, finalidade e conteúdo dos Princípios de 
Conduta Judicial de Bangalore, assim como a importância e aplicação nas vidas 
profissional e pessoal de um juiz.

• Maior capacidade de percepção das questões de conduta e ética judiciais, dentro e 
fora do ambiente de trabalho, além de adquirir maior competência para lidar com 
qualquer problema desta natureza.

• Atenção a pré-concepções que podem afetar seu trabalho como juiz, e habilidade 
para contrapô-las.

• Conhecimento básico das interações da mídia social e dos princípios de conduta 
judicial.
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LEITURA OBRIGATÓRIA PARA O CURSO

Os documentos de leitura obrigatória para este curso são:

• Os Princípios de Conduta Judicial de Bangalore, 2002 
• Comentários aos Princípios de Bangalore, 2007 

Os documentos devem estar disponíveis para os participantes durante todo o curso e 
podem ser facilmente acessados pela internet ou no formato impresso. Um encarte 
contendo os Princípios de Bangalore no manual pode ser utilizado durante a preparação 
e exposição do treinamento. 

Os participantes também devem estar familiarizados com a Convenção das Nações 
Unidas contra a Corrupção, especialmente, o Artigo 11, que declara em seu 1º parágrafo: 

Tendo presentes a independência do poder judiciário e seu papel decisivo na 
luta contra a corrupção, cada Estado-Parte, em conformidade com os princípios 
fundamentais de seu ordenamento jurídico e sem menosprezar a independência 
do poder judiciário, adotará medidas para reforçar a integridade e evitar toda 
oportunidade de corrupção entre os membros do poder judiciário. Tais 
medidas poderão incluir normas que regulem a conduta dos membros do 
poder judiciário.

Enquanto o Artigo 11 dispõe especificamente sobre a Integridade Judicial, outras 
disposições da Convenção apresentam uma importância direta para o Judiciário. Isto 
ocorre, primeiramente, porque o Artigo 2, cláusula a) da Convenção, define como 
funcionário público “qualquer pessoa que ocupe um cargo legislativo, administrativo 
ou judicial de um Estado-Membro”. Como consequência, todas as cláusulas da 
Convenção que são aplicáveis aos funcionários públicos estão diretamente vinculadas 
aos juízes. A Convenção pode ser acessada via internet, nos seis idiomas oficiais das 
Nações Unidas, no site:
› www.unodc.org/unodc/en/corruption/tools_and_publications/UN-convention-against-corruption.html

http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/tools_and_publications/UN-convention-against-corruption.html
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Documentos para leitura complementar:

• Diretrizes para Implementação e Avaliação do Artigo 11 da Convenção das Nações 
Unidas contra a Corrupção.

• Guia de Recursos sobre o Fortalecimento da Integridade e Capacidade Judiciais.
• Medidas para a Implementação Efetiva dos Princípios de Bangalore.
• Princípios Básicos sobre a Independência do Poder Judicial.
• Medidas para a Implementação Efetiva dos Princípios Básicos sobre a 

Independência do Poder Judicial.

Os documentos acima podem ser acessados pela página: 
› www.unodc.org/ji/en/core-documents.html
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PROGRAMAÇÃO INDICADA

PRIMEIRO DIA
9h – 9h15 Chegada e credenciamento

9h15 – 9h30 Boas-vindas ao curso

9h30 – 10h Atividade “quebra-gelo” na sala da plenária

10h – 10h45 Apresentação de um panorama geral sobre os Princípios de Bangalore

10h45 – 11h15 Intervalo para café/chá

11h15 – 12h15   Atividades em grupos com apresentações individuais de cada um dos 6 
Princípios

12h15 – 13h  Atividades em grupos sobre os temas principais

13h – 14h Almoço

14h – 15h30 Estudos de caso sobre Independência, Imparcialidade e Idoneidade

15h30 – 16h Intervalo para café /chá

16h – 16h45  Atividades em grupos: exercícios práticos sobre Integridade

16h45 – 17h30 Debate em plenária sobre os resultados dos trabalhos de grupo

SEGUNDO DIA
9h – 9h15 Avaliação do primeiro dia e descrição das atividades do segundo dia

9h15 – 10h Exercícios na plenária

10h – 11h  Atividades em grupos: estudo de caso sobre Igualdade, Competência e 
Diligência

11h – 11h30 Intervalo para café /chá

11h30 – 12h15 Atividades em grupos: análise crítica dos Princípios

12h15 – 13h Debate em plenária sobre as sessões de trabalho em grupo

13h – 14h Almoço 

14h – 15h  Assuntos de âmbito regional e local 
(ou mais) 
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PLANEJADOR DO CURSO

ATIVIDADES PREPARAÇÃO E DETALHAMENTO   
DAS ATIVIDADES

PREPARATIVOS 
PARA O CURSO

As duas opções de cursos 
preliminares estão descritas na 
Parte 1 deste manual.

Seja qual for o curso preliminar 
escolhido, todos os participantes do 
curso presencial devem ter em 
mãos, durante todas as atividades, 
uma cópia – impressa ou acessada 
por meio de equipamentos 
eletrônicos (laptops, tablets ou 
smartphones) – dos Princípios de 
Bangalore e dos Comentários aos 
Princípios de Bangalore. Os dois 
documentos estão disponíveis para 
cópia on-line.

Para ser cuidadosamente supervisionado pela 
equipe de formadores, com bastante 
antecedência à data do evento:

 Sala 
  Salas (menores) para uso dos grupos de 

trabalho
  Computadores/laptops com acesso à 

internet
  Projetor
  Flipcharts (blocos de folhas gigantes ou 

quadro-branco)
  Cópias impressas dos Princípios de 

Bangalore
  Cópias impressas dos Comentários aos 

Princípios de Bangalore 
  Informações gerais para os participantes 

(programação, lista de participantes, 
acomodações, transporte, local etc.)

  Outros equipamentos
  Verificação da organização, limpeza e 

segurança
  Detalhes sobre alimentação/cardápios (se 

aplicável)
  Suporte técnico (se aplicável)

É necessária atenção especial ao suporte 
técnico para garantir o perfeito funcionamento 
dos dispositivos eletrônicos que serão 
utilizados.

Uma reunião preliminar do formador-líder com 
os facilitadores deve ser programada, com 
duração de até um dia e meio, antes da data do 
evento de treinamento. A metodologia que será 
utilizada, as respostas dos exercícios e os 
estudos de caso devem ser explicados 
detalhadamente.

Todos os participantes devem chegar e estar 
registrados até as 9h15 do primeiro dia.
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ATIVIDADES PREPARAÇÃO E DETALHAMENTO   
DAS ATIVIDADES

PRIMEIRO DIA

9H15–9H30

Abertura e introdução

O formador-líder deve se apresentar 
e também apresentar os outros 
formadores/facilitadores, explicar a 
estrutura do curso, fornecer 
informações que julgar necessárias 
e fazer uma descrição sucinta da 
programação dos dois dias.

9H30–10H00 Atividades “quebra-gelo” na sala 
da plenária

Esta é a oportunidade para os 
participantes se conhecerem, 
relaxarem e se divertirem um pouco. 
É muito importante “quebrar o gelo” 
antes de passar para a atividade 
seguinte. Esta atividade deve ser 
bem informal e realizada na sala da 
plenária; as conversas devem ser 
em grupos de duas ou mais 
pessoas, de acordo com o tipo de 
atividade escolhida pelo formador.

Esta atividade deverá ter a duração 
de 20 minutos e mais 10 minutos 
para feedback/comentários.

Atividade em plenária

As atividades para “quebrar o gelo” entre as 
pessoas devem ser exercícios curtos e logo no 
início da manhã, para que os participantes 
interajam antes de começarem o trabalho 
principal. Isso também permite ao formador 
avaliar o comportamento de cada um dos 
participantes. O objetivo das atividades é 
estimular o contato e a interação de pessoas 
que não se conheçam. Sugestões: a) conversar 
sobre algum assunto da vida pessoal ou 
profissional dos participantes; b) falar sobre 
temas variados; c) assuntos do interesse dos 
participantes.

Para mais sugestões, leia o anexo com as 
fichas de exemplos de atividades 
“quebra-gelo”. 

10H00–10H45 Apresentação de um panorama 
geral dos Princípios de Bangalore

A apresentação inicial deve ser 
realizada pelo formador-líder. Um 
sumário dos pontos mais 
importantes que devem ser 
apresentados está disponível no 
Anexo 2. 

Atividade em plenária

O palestrante (o formador-líder) deve fazer 
uma apresentação de 35 a 40 minutos de 
duração, em PowerPoint, com os temas 
básicos, como descrito no Anexo 2; e, ainda, 
discorrer sobre outros assuntos que achar 
apropriados.

10H45–11H15 Intervalo para café
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ATIVIDADES PREPARAÇÃO E DETALHAMENTO   
DAS ATIVIDADES

11H15–12H15 Atividade em grupos com 
apresentações individuais sobre 
cada um dos seis Princípios

Esta é a primeira oportunidade em 
que os juízes-aprendizes estão todos 
juntos. Em seguida, irão se dividir 
para formar grupos de seis. Também 
é o momento em que um ou mais 
facilitadores participam da atividade, 
supervisionando os debates. Eles 
deverão pedir aos participantes de 
seu grupo que se posicionem em 
círculo, e cada um se apresentará. 
Em seguida, formarão duplas e 
darão início à atividade.

Cada grupo terá seis fichas, cada 
uma com um Princípio de 
Bangalore, que serão sorteadas 
entre todos os integrantes. O 
objetivo é fazer com que cada 
participante, em conjunto com seu 
parceiro de dupla, prepare um 
resumo das implicações práticas e 
dos desafios ligados ao Princípio 
sorteado. Eles devem apresentar 
exemplos de situações enfrentadas 
pelos juízes dentro e fora do 
tribunal. Cada apresentação deverá 
ter a duração de 2-3 minutos. Nos 
20 minutos finais da sessão, cada 
dupla fará a apresentação dos dois 
tópicos sorteados para o resto do 
grupo, que, então, dará sua opinião. 
O trabalho em dupla estimula a 
cooperação e propicia maior clareza 
à comunicação.

Atividade em pequenos grupos

Na preparação desta atividade, cada facilitador 
terá seis fichas que serão sorteadas, 
considerando-se que haverá seis participantes 
em cada grupo de trabalho. Se o número de 
participantes for diferente de seis, as fichas 
sobressalentes poderão servir para promover 
discussões dentro do grupo. Exemplos de 
fichas estão disponíveis no manual. O grupo 
deverá ser dividido em duplas.

Os facilitadores devem controlar o tempo de 
duração da atividade, para que todos os seis 
participantes tenham a oportunidade de fazer 
suas apresentações individuais. Para tal, é 
necessário limitar o tempo de trabalho em 
duplas, estipulando 20 a 25 minutos para cada. 



O CURSO PRESENCIAL | 25

ATIVIDADES PREPARAÇÃO E DETALHAMENTO   
DAS ATIVIDADES

12H15–13H00 Atividade em pequenos grupos 
sobre os temas principais

Após a sessão anterior, sobre os 
Princípios, esta atividade deverá 
encorajar os participantes a refletir 
sobre qualquer questão estrutural 
que possa interferir com a 
implementação efetiva dos 
Princípios dentro de um contexto 
específico. O facilitador fará a 
seguinte pergunta ao grupo:

Existe alguma estrutura judicial 
considerada como “ótima” que 
facilite a plena integração dos 
Princípios?

A resposta consonante com o Grupo 
de Integridade Judicial (GIJ) deve 
ser “sim”. O Grupo defende que para 
os juízes realizarem seu trabalho 
com total independência e 
integridade, a seguinte estrutura 
judiciária deve estar presente:

• Procedimentos e qualificações 
em consonância com a legislação 
vigente para nomeação de juízes 

• Garantia de continuidade do seu 
ofício até a aposentadoria 
compulsória por idade ou por 
término de mandato

• Cláusulas explícitas sobre 
promoções, transferência, 
suspensão e cessação das 
funções judiciais

Atividade em pequenos grupos 

Os facilitadores devem estimular discussões 
abertas e produtivas sobre assuntos e 
perguntas que surgirem espontaneamente. As 
discussões devem sempre estar relacionadas 
aos Princípios de Bangalore.

A cláusula, conhecida como A Cláusula de 
Implementação dos Princípios de Bangalore, 
estabelece:

Em razão da natureza do cargo judicante, 
medidas efetivas devem ser adotadas pelos 
judiciários nacionais a fim de promover os 
mecanismos para a implementação dos 
princípios, se tais mecanismos ainda não 
existirem em suas jurisdições.

Medidas e mecanismos foram discutidos e 
acordados pelo Grupo de Integridade Judicial 
(GIJ) na reunião em Lusaka, Zâmbia, em 
janeiro de 2010. Formadores e facilitadores 
devem ter conhecimento do processo que 
resultou no documento final, por meio da 
página:
› https://judicialintegritygroup.org/jig-group/
jig-history/9-uncategorised/102-lusaka-2010

Após essa reunião, o GIJ publicou um 
documento detalhado com as normas para 
implementação efetiva dos Princípios de 
Bangalore e para as atividades 
complementares, que foram elaboradas para 
promover e incentivar a disseminação dos 
Princípios.

https://judicialintegritygroup.org/jig-group/jig-history/9-uncategorised/102-lusaka-2010
https://judicialintegritygroup.org/jig-group/jig-history/9-uncategorised/102-lusaka-2010
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ATIVIDADES PREPARAÇÃO E DETALHAMENTO   
DAS ATIVIDADES

• Garantia explícita da 
independência do Judiciário em 
relação às interferências 
políticas, oriundas dos níveis 
executivo e legislativo, e, de 
forma geral, às tentativas de 
influenciar o pleno exercício de 
suas responsabilidades judiciais 
com autonomia e sem 
interferência externa.

Nesta atividade, o facilitador deverá 
convidar cada membro do grupo a 
traçar considerações sobre:

a) Como cada um dos quatro pontos 
acima listados fundamentam, ou 
não, suas próprias jurisdições?

b) Quando um dos pontos acima 
listado é frágil, ou totalmente 
ausente, quais Princípios de 
Bangalore são mais afetados?

c) O que pode ser realizado para 
resolver esta questão?

Em seguida, intervalo de 1 hora para 
almoço

A iniciativa foi apresentada conforme os termos 
abaixo:

As Medidas para a Implementação Efetiva 
dos Princípios de Bangalore (Medidas de 
Implementação) foram disponibilizadas pelo 
Grupo como diretrizes ou referências para a 
sua implementação em nível nacional, 
regional ou local. Durante a elaboração das 
Medidas de Implementação, referências às 
Constituições de vários países e às 
iniciativas regionais e internacionais foram 
incorporadas, a fim de garantir que 
refletissem a sua larga abrangência e 
escopo. O documento está dividido em duas 
partes.

A primeira parte descreve as medidas 
necessárias para que os Princípios sejam 
adotados pelo Judiciário.

A segunda parte descreve os mecanismos 
institucionais necessários a garantir a 
independência judicial e que são de exclusiva 
competência do Estado.

13H00–14H00 Almoço
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14H00–15H30 Atividade em grupos: estudo de 
casos sobre Independência, 
Imparcialidade e Idoneidade

Esta será a primeira sessão em que 
os grupos trabalharão com os 
estudos de casos concretos. Para 
facilitar esta atividade, alguns 
exemplos estão incluídos no manual.

Atenção para o fato de que são 
estudos de caso para referência. 
Você deverá adaptá-los ao seu 
contexto ou desenvolver seus 
próprios estudos de caso, retratando 
melhor o seu foro.

Os 90 minutos estipulados para esta 
atividade deverão ser suficientes 
para cobrir quatro estudos de caso.

Após esta sessão, haverá um 
intervalo de 30 minutos para café/
chá.

Atividade em pequenos grupos

Para este exercício, é importante que os 
facilitadores recebam, antecipadamente, um 
resumo. Deverá conter as perguntas principais 
sobre conduta e ética que poderão surgir em 
cada um dos casos a ser apresentado, e as 
referências citadas, relativas aos Princípios e 
aos Comentários que possam auxiliar nas 
discussões.

Seis estudos de caso, cada um em uma ficha, 
são parte deste manual (estudos de caso: O 
Conselho Diretor da Universidade; O Caso do 
Funcionário do Governo; A Casa de Massagem; 
O Juiz do Caso de Aborto; Juiz McKenzie; O 
Respeitável Juiz). Integram o manual: dois 
conjuntos de fichas para cada estudo de caso 
– um com o contexto e o outro, com as 
referências aos parágrafos dos Princípios e dos 
Comentários, além de resumos detalhados das 
questões principais que possam surgir em 
cada um deles (Anexo 3).

É importante alertar que os estudos de caso 
promovem muitas divergências em relação às 
respostas corretas. Isso deve ser estimulado 
quando os argumentos são razoáveis e 
fundamentados com perícia.

É essencial que se mantenha o cumprimento 
do horário estipulado nesta sessão.

É indicado que os contextos dos estudos de 
caso sejam previamente apresentados aos 
participantes, para que estejam preparados e 
cientes das referências aos Princípios e aos 
Comentários, como uma ferramenta de 
orientação. 

15H30–16H00 Intervalo para café
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16H00–16H45 Atividade em grupos: exercícios 
práticos sobre Integridade

Nesta atividade, os participantes 
deverão debater o tema Integridade, 
utilizando o caso do Juiz McKenzie. 
É indicado que a atividade seja 
iniciada com uma discussão breve 
sobre os aspectos principais 
relativos à integridade de um juiz. Os 
pontos principais devem ser listados 
no flipchart.

Após a discussão, o facilitador 
distribuirá cópias do estudo de caso 
para o grupo. A maioria dos 
participantes já terá conhecimento 
prévio do caso – pelo curso on-line. 
Entretanto, esta será a primeira vez 
que vivenciarão uma discussão 
frente a frente com outros juízes 
sobre o mérito, ou não, do 
comportamento do Juiz McKenzie.

Atividade em pequenos grupos

Os flipcharts devem estar disponíveis.

Assim como nos estudos de caso anteriores, o 
caso do Juiz McKenzie possui 2 fichas, no 
Anexo 3.
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16H45–17H30 Atividade em plenária para 
feedback da atividade em grupos

Atividade em plenária

Um flipchart ou um quadro negro/branco deve 
estar disponível.
Nesta atividade em plenária (controlada pelo 
formador-líder), cada grupo – representado por 
um relator, previamente designado – será 
convidado a expor as conclusões das 
discussões dos estudos de caso em 
Independência, Imparcialidade, Idoneidade e 
Integridade. Durante as exposições, um ou 
mais facilitadores deverão capturar os pontos 
mais importantes e registrá-los nos flipcharts. 
Após todos os grupos terem feito suas 
apresentações, o formador-líder deverá fazer 
uma análise final, de 10 minutos, no máximo, 
sobre: a) pontos de consenso, e b) pontos de 
divergência, com foco nos pontos principais 
registrados no flipchart. Os facilitadores 
deverão participar ativamente, inclusive 
chamando atenção para algo que tenha sido 
omitido pelos relatores dos grupos, e ajudando 
a explicar os pontos de consenso ou 
divergência.

SEGUNDO DIA 
9H00–9H15

Resenha do primeiro dia e 
descrição das atividades do 
segundo dia

Plenária 

É sempre produtivo iniciar o segundo dia com 
uma mensagem positiva. Espera-se que todos 
os participantes se sintam estimulados, já 
tenham se conhecido, trocado experiências e 
aprendido algo novo no primeiro dia. Dessa 
forma, começarão o segundo dia ansiosos por 
mais conhecimento.

Aproveitando a atmosfera positiva, o formador-
líder, em atitude acolhedora, receptiva e 
estimuladora, deverá: a) iniciar a sessão com 
palavras de boas-vindas e acolhimento; 
b) fornecer um resumo sucinto dos pontos 
principais do primeiro dia; e c) esboçar o 
programa para o segundo dia, salientando ser 
a continuidade do primeiro dia.
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9H15–10H00 Exercícios na sala de plenária

Dois exercícios leves, mas com 
abordagem séria, servirão para 
fazer com que os participantes 
reflitam sobre questões importantes 
em uma atmosfera descontraída. 
Foram elaborados para que os 
participantes percebam a 
necessidade de se manterem 
sempre cautelosos e conscientes 
em relação a excesso de 
autoconfiança.

Exercício 1: Qual a probabilidade 
da possibilidade?

Este exercício desafia os 
participantes a pensarem num valor 
(percentual) relacionado a vários 
conceitos que são frequentemente 
utilizados por testemunhas, peritos, 
advogados e juízes durante as 
audiências. Cada participante 
receberá uma lista com 20 palavras 
ou frases e deverá denominar um 
valor percentual para cada uma 
delas. Por exemplo: “garantido” 
pode pontuar 100%, “no cômputo 
geral”, 51%. Uma música de fundo 
com volume alto ajuda a aumentar o 
entusiasmo e animação na sala. 
Após um minuto, os participantes 
devem parar de escrever. O 
formador escreve no flipchart a 
maior e a menor pontuação e as 
palavras correspondentes dadas 
pelos participantes.

Os resultados normalmente são 
surpreendentes, com variação de 
até 50% para muitas palavras. Após 
o exercício, deverá ser realizada 
uma breve discussão de alerta sobre 
as conclusões da atividade.

Atividade em plenária

Para o primeiro exercício, recomenda-se ter 
um flipchart e qualquer dispositivo para 
reprodução de músicas. As músicas deverão 
ser estimulantes. O formador deverá ter 
preparado uma lista com 20 palavras ou frases 
que descrevam a palavra “risco”, utilizando: 
moderado, provável, contundente, leve, 
possível, extremamente improvável, garantido, 
presumível, remoto, bastante provável, 
inevitável, óbvio, muito provavelmente, 
bastante possível, no cômputo geral sim, 
incerto, extremo, razoavelmente provável, 
impossível, de forma irrefutável. A finalidade 
desta atividade é fazer com que os juízes 
percebam, talvez pela primeira vez, a gama de 
predisposições inconscientes que possam ter 
ao avaliar evidências das quais podem não 
estar cientes.

Para o Exercício 2, será necessário um 
computador/laptop, um projetor e tela, e 
acesso à internet. Neste exercício, os 
participantes assistirão a um vídeo. Siga as 
instruções do link abaixo:
› www.youtube.com/watch?v=IGQmdoK_ZfY

Os dois exercícios foram elaborados para 
estimular os participantes a permanecerem 
alertas e cautelosos em relação a 
predisposições inconscientes. 

https://www.youtube.com/watch?v=IGQmdoK_ZfY
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Exercício 2: O jogo de Basquetebol

Neste exercício, os participantes 
assistirão juntos a um vídeo curto do 
YouTube, que exibirá vários alunos 
jogando basquetebol dentro de um 
espaço confinado. O vídeo lançará 
uma pergunta aos espectadores, 
que deverão respondê-la 
imediatamente após o seu término. 
Depois, o vídeo exibirá uma segunda 
pergunta.

10H00–11H00 Atividade em grupos: estudo de 
caso sobre Igualdade, Competência 
e Diligência

Nesta atividade, será apresentado 
um estudo de caso, que, certamente, 
suscitará múltiplas perguntas 
relativas a princípios e discussões 
sobre como lidar com possíveis 
tensões entre juízes juniores em 
uma Corte.

A discussão em plenária não será 
necessária; entretanto, se o 
formador/facilitador julgar 
conveniente, poderá incluí-la na 
programação, de acordo com a 
dinâmica do grupo e com o nível de 
engajamento com a matéria. Caso 
ocorra, deverá ser breve. Instruções 
para o facilitador sobre os pontos de 
discussão estão contidos no Anexo 3.

Em seguida, haverá um intervalo 
para café/chá. 

Atividade em pequenos grupos 

Como nos estudos de caso anteriores, este 
estudo de caso (O Respeitável Juiz) fornece 
fichas de instrução correspondentes (Anexo 3).

11H00–11H30 Intervalo para café
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11H30–12H15 Atividade em grupos para 
identificar os três pontos principais 
relativos ao ofício judicial, quando 
os juízes, em suas Cortes, estão 
mais vulneráveis às críticas

As conclusões dos grupos serão 
apresentadas pelos relatores de 
cada um deles, na sessão seguinte.

Atividade em pequenos grupos

Flipcharts devem estar disponíveis.

A melhor maneira de conduzir esta atividade 
será pela técnica de brainstorming. Os 
participantes serão solicitados a gerar ideias 
ou soluções para problemas complicados e 
deverão se envolver ativamente. Os 
participantes manifestarão suas ideias à 
medida que surgirem. Todas as ideias deverão 
ser escritas no flipchart pelo facilitador e não 
poderão ser criticadas. Somente após a análise 
e categorização das reações dos participantes, 
haverá uma discussão sobre a pertinência das 
ideias. Os membros de cada grupo terão que 
chegar a um acordo em relação aos três pontos 
mais importantes. Um relator será convocado 
(preferencialmente, um voluntário se 
prontificará no início da atividade) para 
apresentar na plenária, durante a sessão 
seguinte.

12H15–13H00 Atividade em plenária para 
feedback do tema “Criticando os 
Princípios”

Atividade em plenária

Flipcharts devem estar disponíveis.

Esta atividade deverá ser cuidadosamente 
acompanhada pelo formador para extrair as 
ideias centrais. Não será necessário muita 
preparação porque as ideias virão dos grupos e, 
certamente, surpresas poderão surgir. O mais 
importante é registrar as ideias centrais no 
flipchart.

O formador-líder deverá pedir a cada grupo que 
apresente suas respectivas conclusões, e o 
facilitador as registrará nos flipcharts, com 
2-3 ideias em cada um deles. A cada repetição 
de uma ideia, o facilitador deverá atribuir-lhe 
um ponto. Esse processo permitirá visualizar 
que uma média de seis ideias receberão a 
pontuação máxima mais rapidamente do que as 
outras.

Isso trará um efeito dramático à sessão e 
fortalecerá o sentimento de solidariedade entre 
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todos os participantes, pois terão chegado a um 
consenso sobre os “temas principais”.
Esta atividade poderá ser encerrada com uma 
rápida discussão sobre “o que fazer com as 
conclusões”.

 13H00–14H00 Almoço

14H00–15H00 

(poderá ser 
prolongado, se 

houver mais 
tempo 

disponível)

Assuntos regionais e locais

Dependendo do tempo disponível, 
cada curso deverá programar uma 
sessão para que os participantes 
discutam sobre questões e 
problemas relacionados com a 
conduta e ética em suas jurisdições, 
bem como sobre as sobreposições 
existentes nos Princípios de 
Bangalore e seus códigos de 
conduta e ética (se existirem).

Atividade em grupos com feedback em plenária

Há várias formas para organizar esta atividade. 
Apresentará melhores resultados quando 
realizada em grupos pequenos e seguida de um 
rápido feedback em plenária, para traçar os 
temas em comum, sob a coordenação do 
formador/líder:

a)  Antes do início do treinamento, o formador-
líder deverá realizar uma análise dos efetivos 
códigos de conduta e ética de uma 
determinada jurisdição, incluindo os 
juramentos prestados pelos juízes. Vários 
exemplos de juramentos podem ser lidos no 
Anexo 5.

b)  O formador-líder fornecerá a cada facilitador 
um sumário com os pontos principais dos 
assuntos que poderão gerar controvérsia e 
antagonismo. O facilitador deverá ter o 
controle das discussões. 

A equipe de formadores e facilitadores poderá 
realizar uma reunião, após o final do curso, 
para troca de informações (uma boa prática a 
ser instituída) e considerar levar ao 
conhecimento de uma autoridade judicial da 
jurisdição, em questão, a existência real ou 
potencial de antagonismos, que possam vir a 
ser revelados durante esta sessão.
Como material de referência para esta 
atividade, os formadores podem utilizar os 
10 pontos principais tratados pelo Grupo de 
Integridade Judicial (JIG) durante a reunião em 
Lusaka, em 2010.
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AVALIAÇÃO DO CURSO

Há uma relação estreita entre a definição das necessidades de um treinamento e a 
avaliação da eficácia as atividades desenvolvidas. Em geral, a avaliação das atividades do 
treinamento está diretamente relacionada ao cumprimento das necessidades 
inicialmente definidas. Ao mesmo tempo, a avaliação das atividades durante o 
treinamento ajuda a identificar necessidades novas ou complementares. Estes dois 
aspectos representam elementos fundamentais para a avaliação do curso, determinado 
pelo ciclo: definição-planejamento-execução-avaliação.

Existem vários modelos para avaliação dos efeitos de um programa de treinamento. Um 
dos modelos mais conhecidos é o modelo desenvolvido por Donald Kirkpatrick3. O 
autor dividiu a avaliação de um programa de treinamento em quatro níveis:

NÍVEL 1: REAÇÃO. Este primeiro nível avalia como os participantes reagiram ao 
treinamento – o que pensaram e sentiram em relação ao conteúdo, às atividades 
e aos temas abordados. Formulários, conversas pessoais e questionários são 
bastante utilizados para a avaliação deste primeiro nível, após o treinamento. 
Perguntas sobre: o grau de satisfação em relação ao treinamento e ao tempo 
que lhe foi dedicado, os pontos fortes e os pontos fracos e se gostaram do local 
e do estilo de apresentação, devem ser feitas aos participantes. De posse das 
informações, é preciso avaliar cuidadosamente e refletir sobre possíveis 
modificações, que poderão ser incorporadas ao próximo treinamento. O 
Anexo 7 fornece um questionário de satisfação de participação no curso, para 
servir como exemplo.
NÍVEL 2: APRENDIZAGEM. O segundo nível avalia o que os participantes 
aprenderam e quanto incorporaram de conhecimento como consequência do 
treinamento. Para avaliar a aprendizagem, é necessário, primeiro, identificar o 
que será avaliado, por exemplo: o aprimoramento do participante em relação 
a: conhecimento, habilidade, autoconfiança, comportamento etc. Pode ser 
bastante produtivo fazer duas avaliações, com aplicação de testes, de 
preferência, em anonimato, antes e depois do treinamento, com as mesmas 
perguntas e com duração de 15-20 minutos. O Anexo 7 contém alguns 

3 Donald Kirkpatrick publicou, pela primeira vez, o seu Modelo de Avaliação de Programas de Treinamento com 4 Níveis 
em 1959 no US Training and Development Journal. O modelo foi atualizado em 1975 e depois em 1994, quando ele publicou 
seu trabalho mais conhecido: Como avaliar Programas de Treinamento.
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exemplos de perguntas utilizadas em um questionário de treinamento do 
UNODC. Esses testes informarão o que os participantes aprenderam, ou não, 
e ajudarão na elaboração dos treinamentos subsequentes.
NÍVEL 3: COMPORTAMENTO. Neste terceiro nível, a avaliação da mudança de 
comportamento como resultado do treinamento e a aderência da mudança 
nos locais de trabalho deverão ser realizadas. É necessário compreender que 
avaliar as mudanças de comportamento das pessoas é um processo difícil. É 
indicado que a avaliação seja realizada algumas semanas ou meses após o 
treinamento. A metodologia para avaliação de comportamento engloba 
observação e entrevistas. Perguntas indagando se os participantes colocaram 
em prática o que foi aprendido; e, se os participantes conversaram com outras 
pessoas sobre seus novos conhecimentos, habilidades ou atitudes deverão ser 
incluídas no processo. É preciso considerar que, qualquer modificação no 
comportamento de uma pessoa ou grupo de pessoas só será possível se as 
condições forem favoráveis a isto. A aprendizagem efetiva poderá ter ocorrido 
durante uma atividade do treinamento, mas se a cultura organizacional da 
instituição judiciária não for capaz de acomodar as mudanças comportamentais 
subsequentes se esses indivíduos não receberem o apoio de seus supervisores, 
o conhecimento adquirido se perderá.

NÍVEL 4: RESULTADOS. Neste último nível, os resultados são analisados em 
relação ao treinamento e ao efeito do treinamento no sistema judicial. Entre 
todos os níveis, a medição dos resultados do programa, possivelmente, é o mais 
caro e longo. Os maiores desafios são a identificação de quais resultados, 
benefícios e conclusões estão relacionados com o programa do treinamento. 
Os formadores podem querer construir um processo de avaliação que busque 
evidências de que o curso presencial (combinado com os cursos preliminares) 
corroborará para o aumento de produtividade, maior motivação, menos 
reclamações judiciais, aumento do respeito público ao judiciário, melhoria nas 
atitudes entre colegas e com terceiros etc.

Em 2018, a Rede Europeia de Treinamento Judicial (RETJ) publicou um manual bem 
detalhado, que se tornou uma valiosa referência para todos os formadores judiciais 
sobre as melhores práticas e abordagens para avaliação de programas de treinamento 
judicial, baseado no Modelo de Kirkpatrick4.

4 Diretrizes da REFJ para a Metodologia de Formação Judiciária para avaliação das Atividades na Formação Judiciária. 
Disponível através de: www.ejtn.eu/Templates/Public/Pages/NewsItem.aspx?id=4975. 

http://www.ejtn.eu/Templates/Public/Pages/NewsItem.aspx?id=4975


CONDUTA E ÉTICA JUDICIAIS—MANUAL PARA FORMADORES36 |

LEITURA COMPLEMENTAR

• The Theory and Practice of Training (2009) R. Buckley and J. Capel (Kogan Paul) 
(Teoria e Prática de Treinamentos). Uma publicação especializada para pessoas 
interessadas nas teorias de treinamento e aprendizagem.

• How to Design a Training Course (2003) Peter Taylor (Bloomsbury Publishing)
(Como elaborar um Curso de Treinamento). Um curso básico para desenvolver um 
treinamento partindo do zero.

• TThe Adult Learner (2005) M. Knowles, E. Holton and R. Swanson (Elsevier). (O 
aluno adulto). Introdução à teoria e prática da aprendizagem e treinamento para 
adultos.

• Assessment for Effective Teaching (2004) G. Hanna, P. Dettmer (Toronto, Pearson 
Education, Inc. (Métodos de Avaliação para um Ensino Eficiente). Um estudo sobre 
a teoria e prática dos métodos de avaliação que exploram o processo pelo qual os 
formadores colhem dados sobre seus treinamentos e a aprendizagem dos 
participantes.

• Como implementar os Quatro Níveis de Treinamento: Um Guia Prático (2007) 
J.  Kirkpatrick e D. Kirkpatrick (Barrett-Koehler Publications Inc). Um guia 
completo para a avaliação de programas de treinamento escrito pelos dois mais 
renomados especialistas.

• Facilitating Groups (2010) Jenny Rogers (Open University Press) (Facilitando as 
atividades em grupo). Um livro muito útil sobre a dinâmica de grupo e as técnicas 
de facilitação no lugar de ensinar.

• Experiências com Grupos (1961) W. R. Bion, (Tavistock Publications Ltd). Veja a 
seção acima “Estilos de aprendizagem e dinâmica de grupo”.

• Etapas no Desenvolvimento de Pequenos Grupos – Revisado (1977), Bruce W. 
Tuckman e Mary Ann C. Jensen, 1977, Group & Organization Studies, December 
2(4), 419-427. Veja a seção acima “Estilos de aprendizagem e dinâmica de grupo”

• EJTN Handbook on Judicial Training Methodology in Europe (2016). Manual de 
Metodologia para Treinamento Judicial na Europa da REIJ (2016). Este manual 
condensa as melhores práticas europeias em treinamento judicial e auxilia, com 
uma ampla variedade de metodologias, os formadores na elaboração e execução 
das sessões de treinamento eficazes.



O CURSO PRESENCIAL | 37

• Judicial Oaths (Juramentos Judiciais) (2017) Clark-Piper, T. (2007) 
• Judicial Conduct and Ethics (5th Edition) Shaman J, Lubret S. and Alfini J. (The 

Michie Company, Virginia) (Conduta e Ética Judiciais). Aos juízes compete exercer 
seus deveres judiciais e, também, ser exemplo. Frente ao aumento do avaliação 
pública e a uma infinidade de novas decisões, mesmo o juiz mais bem-intencionado 
pode ficar perdido. Este manual é um guia oficial e prático, concebido para que os 
juízes estejam seguros de que suas atividades judiciais sejam irrepreensíveis.

• Vida e Direito – Uma Estranha Alquimia (2009) Sachs. A. (Oxford University 
Press). Este livro apresenta uma visão singular sobre a filosofia judicial, escrito por 
um dos mais importantes juízes –  atualmente, aposentado  – em Direito 
Constitucional.

• The Judicial Process: Realism, Pragmatism, Practical Reasoning and Principles. (2005) 
Thomas E. (Cambridge University Press) (O Processo Judicial: Realismo, 
Pragmatismo, Raciocínio Prático e Princípios). Este livro explora as tensões que 
existem entre as expectativas da sociedade moderna para com os sistemas Judiciais 
e o papel crítico que estas expectativas podem ter na determinação dos princípios 
legais.

• The Limits of JudicialIndependence? (2016) Borkowski. G. (ed.) (Warsaw-Torin) 
(Os limites da Independência Judicial). Este volume é uma coleção dos diversos 
trabalhos e discursos apresentados durante a Conferência Internacional de 
Independência Judicial na Polônia, em 2015, com a contribuição de acadêmicos e 
juízes de várias partes do mundo.

• The Culture of Judicial Independence in a Civilized World (2016), Shetreet. S and 
McCormack W. (eds.). (Brill Nijhoff) (A Cultura de Independência Judicial emum 
Mundo Civilizado). É uma coleção de trabalhos e estudos realizados por acadêmicos, 
juízes e outros profissionais sobre a independência judicial.

• Rápido e Devagar – Duas Formas de Pensar (2011) Kahneman, D. (Penguin). Uma 
análise, escrita por um dos ganhadores do Prêmio Nobel, sobre o modo e o porquê 
das nossas escolhas e os riscos envolvidos nestes processos.

• Training Methods (2018) Judiciário College London (texto completo no Anexo 5). 
(Métodos de Treinamento da Escola Judicial de Londres). A Judicial School de 
Londres, reconhecida no mundo inteiro como uma das instituições mais 
inovadoras no treinamento judicial, produziu este sumário, muito útil, dos 
métodos de treinamento disponíveis para formadores judiciais, com as vantagens e 
limitações de cada método.
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• Training Methods (2018) Judiciário College London (texto completo no Anexo 6). 
(Métodos de Treinamento da Escola Judicial de Londres). A Judicial School de 
Londres, reconhecida no mundo inteiro, como uma das instituições mais 
inovadoras no treinamento judicial, produziu este sumário, muito útil, dos métodos 
de treinamento disponíveis para formadores judiciais, com as vantagens e 
limitações de cada método.



ANEXOS
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I. GLOSSÁRIO

APRENDIZAGEM MISTA: Metodologia educacional que combina o treinamento on-line 
com treinamento presencial.

CÓDIGO DE CONDUTA: Conjunto de regras para o desempenho correto, adequado e 
honrado das atividades e funções que, se violado, poderá resultar em medidas 
disciplinares. Em muitos casos a distinção entre o código de valores e o código 
disciplinar não é clara.

CÓDIGO DE ÉTICA: Em geral, são os direitos, deveres, atitudes e objetivos que norteiam 
uma atividade profissional, de acordo com os padrões estabelecidos e convencionados 
como sendo o comportamento correto.

COMPETÊNCIA: Aptidão ou qualidade para cumprir alguma tarefa ou função.

CONFLITO DE INTERESSES: Confronto entre interesses privados e o desempenho das 
funções de um funcionário público. O conflito de interesses pode surgir, por exemplo, 
em atividades extraprofissionais, empregos, investimentos, bens, presentes ou 
benefícios substanciais.

DILEMAS ÉTICOS: Situações que exigem resolução por juízo ético.

DILIGÊNCIA: Aplicação cuidadosa, esforçada e persistente para a realização de uma 
tarefa.

ESTADO DE DIREITO: Princípio de governança em que todas as pessoas, instituições e 
entidades, sejam públicas ou privadas, incluindo o próprio Estado, são obrigadas a 
cumprir as leis, publicamente promulgadas, igualitariamente executadas e 
independentemente decretadas, coerentes com as normas e padrões internacionais dos 
direitos humanos. Exige medidas que assegurem a aderência aos princípios de 
supremacia da lei, igualdade perante a lei, responsabilidade perante a lei, equidade na 
aplicação da lei, divisão de poderes, participação na tomada de decisões, certeza 
jurídica, prevenção de arbitrariedades e procedimentos, e transparência processual e 
legal.

ÉTICA: Sistema de princípios morais que guiam o comportamento.
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IDONEIDADE: Conformidade com as normas morais e éticas convencionalmente 
adotadas. 

IGUALDADE: Estado de ter as mesmas condições de status, direitos e oportunidades.

IMPARCIALIDADE: Tratamento justo, neutro, equitativo, sem preconceitos ou 
parcialidades.

INDEPENDÊNCIA: Condição de liberdade de qualquer influência, controle, submissão 
ou determinação de terceiros.

INTEGRIDADE: Consistência entre convicções, decisões e ações e adesão permanente a 
valores e princípios. 

MÍDIA SOCIAL: Páginas eletrônicas e outras aplicações de base tecnológica que permitem 
aos usuários criar e partilhar conteúdos, ou participar de redes sociais.

REDE GLOBAL DE INTEGRIDADE JUDICIAL: Plataforma composta por juízes e para juízes, 
fundada em abril de 2018, com a finalidade de promover oportunidades, presenciais ou 
on-line, para intercâmbio de informações e consultoria entre pares, bem como ajudar a 
identificar os desafios e problemas prioritários, e conectar as iniciativas locais e regionais 
para amplificar seus resultados (www.unodc.org/ji).

SUBORNO: Qualquer vantagem, pagamento ou promessa oferecida, ou aceita, ou 
solicitada a (ou por) um funcionário público, direta ou indiretamente, em benefício 
próprio, de terceiros ou de uma entidade, para a consumação ou não do ato oficial 
durante o exercício de seus deveres.

TRANSPARÊNCIA: Compartilhamento de informações e atos de maneira aberta. Agir de 
forma clara, visível, previsível e compreensível.

UNCAC: Convenção das Nações Unidas contra Corrupção.

UNODC: Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime.

VALORES: Qualidade atribuída por um indivíduo ou comunidade a algo que possui 
mérito a ser seguido, promovido ou privilegiado.
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II.  RECOMENDAÇÕES PARA A APRESENTAÇÃO E 
PARA O CONTEÚDO DE INTRODUÇÃO DO CURSO

O Manual da REFJ sobre a Metodologia de Formação Judiciária (2016) apresenta a 
seguinte recomendação para a preparação e execução de uma apresentação:

Apresentações combinadas com atividades em grupo são os dois métodos de 
formação judiciária que facilitam a aquisição de um novo conhecimento. 
Considerando-se que a participação é um fator importante, que assegura o bom 
aproveitamento do formando, é recomendado programar o tempo de duração do 
curso de forma a promover discussões em grupo ou individualizadas, 
imediatamente após a apresentação de um tema; isso permitirá o esclarecimento 
de dúvidas ou erros e, também, evitará o perigo de ser “puramente didático” 
(“dando de bandeja”).

Quando devemos usar as apresentações? As apresentações podem ser usadas em 
várias situações e para várias atividades:

• Quando houver a contribuição de um profissional proeminente para 
ressaltar os aspectos pragmáticos.

• Quando houver um painel para comparação e abordagem interdisciplinar 
do tema em discussão.

• Quando forem realizadas apresentações rápidas pelos grupos, sobre temas 
específicos, para comparação das abordagens e verificação de inovações.

O alcance das apresentações não é baseado somente no conteúdo, mas na criação 
de uma plataforma para discussões e intercâmbio de perspectivas a respeito de 
novos assuntos que demandam mais informações.

Os principais desafios são:

• A capacidade de atenção dos ouvintes é de 20 a 30 minutos, no máximo.
• Os estilos de aprendizagem dos participantes podem influenciar na troca de 

informações.
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• O entrosamento com os ouvintes exige a linguagem verbal e a corporal 
adequadas.

• A estruturação da apresentação.
• O material visual, slides em PowerPoint, devem apresentar os padrões 

apropriados.

Etapa de Preparação: Recomendações para o formador
Independentemente da duração da apresentação, deverá ser centrada na 
audiência. É importante iniciar com o que é de interesse dos participantes e/ou é 
esperado do palestrante. A composição da audiência  irá determinar quão formal 
ou informal a apresentação deve ser. 

Trabalhe com uma estrutura clara e lógica. Deve conter:

• UMA INTRODUÇÃO: Na introdução, deverá ser informado sobre o que será 
exposto, e, talvez, incluir uma pergunta a respeito do assunto a ser abordado.

• UMA PARTE PRINCIPAL: o assunto mais relevante deverá ser expandido e 
dividido em subtópicos que se sucedem de forma lógica.

• UMA CONCLUSÃO: Finalmente, o que será dito na conclusão dependerá 
daquilo que se deseja alcançar. Se for uma descrição simples de algo, então, 
um resumo dos pontos principais deverá ser suficiente. Mas, se a intenção 
for montar um caso, então, será mais apropriado reafirmar os argumentos 
principais ou responder à pergunta feita no início. 

A escolha das palavras e estilo do discurso reforça a compreensão da mensagem, 
por exemplo: “o primeiro ponto que desejo levantar é”, “nesta parte, vou falar 
sobre”, “em conclusão”. De forma semelhante, pausas, entre os pontos centrais, ou 
gestos, como levantar um dedo representando o primeiro ponto, dois para o 
segundo e assim sucessivamente, ajudarão a enfatizar os elementos relevantes. 

É muito importante manter o controle do tempo conforme planejado, nem mais, 
nem menos. Na verdade, é recomendado encurtar o tempo dedicado à palestra, 
porque, possivelmente, haverá momentos em que o palestrante poderá se deter 
mais em um assunto do que o planejado, ou, mesmo, se afastar do fio condutor.
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Etapa de Execução: Recomendações para o formador
Planeje como será a apresentação: Qual será o tipo de lembrete? Quais artifícios 
visuais poderão ser úteis? O formador estará sentado ou em pé? Quais serão os 
gestuais a serem usados pelo formador? 

Pondere sobre o ritmo, o volume, a dicção e o tom de voz.

Manter a velocidade da exposição de forma correta é importante para não 
ultrapassar o limite de tempo. Se o ritmo da apresentação for muito rápido, o 
público não será capaz de acompanhar as ideias; se for muito lento, poderá ficar 
entediado. Porém, o ritmo apropriado poderá variar, se necessário. Por exemplo, 
quando os participantes estiverem fazendo anotações, dependendo do idioma 
(se nativo ou não), e quando há familiaridade com os assuntos e suas 
complexidades.

O volume adequado poderá variar dependendo do tamanho e das condições da 
acústica do local; será sempre apropriado perguntar à plateia se o som está claro 
para todos. É indicado o uso de microfones e caixas acústicas para conforto do 
palestrante e dos ouvintes.

Também é necessário prestar atenção ao tom de voz. Quando as pessoas 
apresentam suas palestras (especialmente se lidas), com frequência, são mais 
monótonas do que uma conversa normal. Para manter a plateia atenta e 
interessada, será necessário falar de forma animada e estimuladora, e utilizar mais 
variações orais do que o normal.

Lista de sugestões para realizar uma boa palestra
• Foi possível ouvir o palestrante ao fundo da sala?
• O contato visual foi permanentemente utilizado para envolver a plateia?
• Os dispositivos audiovisuais foram utilizados de forma correta?
• O texto escrito no quadro negro, quadro branco ou na tela de projeção 

estavam visíveis de todos os pontos da sala?
• O formador usou a apostila corretamente? 
A voz, a visão, a tecnologia utilizada e as apostilas deverão ser preparadas e 
testadas antecipadamente.
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CONTEÚDO INDICADO PARA A INTRODUÇÃO AO CURSO

Cada formador desejará marcar com seu próprio estilo e autoridade esta apresentação 
(será a única palestra formal em todo o curso). Porém, é importante introduzir os 
seguintes assuntos:

• Sumário dos instrumentos internacionais importantes anteriores aos Princípios de 
Bangalore

• Status dos Princípios de Bangalore
• Sumário dos Princípios de Bangalore
• Função dos Comentários aos Princípios de Bangalore
• Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção
• Declaração da JIG de 2010 (Declaração de Lusaka)
• Códigos regionais e nacionais
• Juramentos judiciais
• Considerações sobre particularidades
• Evolução e futuro dos Princípios
• Declaração de Doha de 2015: promovendo a Cultura de Legalidade
• Rede Global de Integridade Judicial

Instrumentos internacionais importantes anteriores aos Princípios  
de Bangalore
Realizar uma exposição sucinta sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o 
Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, os Princípios Básicos das Nações 
Unidas relativos à Independência da Magistratura e os Procedimentos para a 
Implementação Efetiva dos Princípios Básicos à Independência da Magistratura. 
Apesar de não ser necessário o aprofundamento das matérias desses documentos, os 
participantes deverão ficar cientes de que vários instrumentos importantes do Direito 
Internacional contêm alguns elementos dos Princípios de Bangalore e que este 
documento não foi o primeiro das Nações Unidas dedicado à questão da Integridade 
Judicial. 
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Contextualização dos Princípios de Bangalore
O Grupo de Integridade Judicial ( JIG) foi estabelecido em 2000 por um grupo de 
juízes, que eram ou foram ministros ou presidentes e chefes de diversas Cortes ou juízes 
seniores em seus respectivos países ou em níveis regional ou internacional. Todos 
partilhavam de valores e convicções comuns em relação à integridade judicial, bem 
como à determinação de aprofundar e ampliar a qualidade da administração da justiça 
de forma apropriada. Os objetivos do Grupo são: 

• Elaborar e desenvolver o conceito de responsabilidade judicial.
• Elaborar mecanismos para fortalecer a integridade do Poder Judiciário.
• Elaborar e desenvolver normas, diretrizes e instrumentos, quando necessário, 

relativos aos aspectos fundamentais do Poder Judiciário.
• Identificar e auxiliar a implantação de medidas para a reformulação judicial, que 

sejam categoricamente efetivas na eliminação da corrupção dentro dos sistemas 
judiciais e a promoção do acesso amplo, rápido e menos oneroso à Justiça.

Complementando, o Grupo de Integridade Judicial estabeleceu que: a) é de 
responsabilidade do Judiciário, e, em particular, dos juízes seniores, ter a liderança no 
estabelecimento da declaração final dos princípios básicos de conduta e ética que 
fundamentam o exercício da atividade judicial; b) esses princípios devem ter aplicação 
universal e não estar sujeitos a qualquer variação regional.

Status dos Princípios de Bangalore
Os Princípios estabelecem os padrões para a conduta ética de todos os juízes e foram 
elaborados para harmonizar as diretrizes e o arcabouço necessário ao Judiciário para 
normatização da conduta judicial. Os Princípios são parte das Normas e dos Princípios 
das Nações Unidas para a Prevenção ao Crime e Justiça Criminal, e, como tal, é um 
instrumento de orientação para o Judiciário do mundo todo, e não um conjunto de 
normas de comportamento obrigatórias.

Os Princípios foram endossados pelo Conselho Econômico e Social das Nações Unidas 
em 2006 (após ser reconhecido pela Comissão dos Direitos Humanos das Nações 
Unidas, em 2003).
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Sumário dos Princípios de Bangalore
Os Princípios de Bangalore consistem em: preâmbulo, seis pontos principais sobre seis 
valores fundamentais (Independência, Imparcialidade, Integridade, Idoneidade, 
Igualdade, Diligência e Competência) e detalhadas disposições para sua aplicação. 
Enquanto os Princípios não haviam se tornado o documento de referência, as Normas 
e Princípios das Nações Unidas sobre a Prevenção ao Crime e Justiça Criminal 
forneceram as diretrizes para uma visão coletiva de como os sistemas da justiça criminal 
deviam ser estruturados. Apesar de não vinculantes, as normas e princípios trouxeram 
contribuições relevantes para a promoção mais efetiva e equânime da justiça criminal”. 

Função dos Comentários dos Princípios de Bangalore
Em 2007, o UNODC publicou um extenso documento – “Comentários aos Princípios 
de Bangalore” –, com orientações detalhadas para a sua implementação. O Grupo de 
Integridade Judicial foi o núcleo responsável pela execução e publicação dos 
Comentários. O curso fará referências detalhadas aos Comentários.

Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção 
Outro instrumento internacional fundamental para a existência dos Princípios e dos 
Comentários é a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. Foi adotada em 
2003 e entrou em vigor em 2005, como disposto no Artigo 11 da Convenção:

1. Tendo presentes a independência do poder judiciário e seu papel decisivo na 
luta contra a corrupção, cada Estado-Parte, em conformidade com os princípios 
fundamentais de seu ordenamento jurídico e sem menosprezar a independência 
do poder judiciário, adotará medidas para reforçar a integridade e evitar toda 
oportunidade de corrupção entre os membros do poder judiciário. Tais 
medidas poderão incluir normas que regulem a conduta dos membros do 
poder judiciário.
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Declaração do GIJ (JIG) de 2010 (Declaração de Lusaka)5

Em 2010, o Grupo de Integridade Judicial publicou uma importante declaração, um 
apelo ao Judiciário do mundo todo, à urgência da necessidade de realização de 
treinamentos sobre o conteúdo e a importância dos Princípios de Bangalore. Todos 
foram convidados a: 

• Adotar uma declaração de princípios de conduta judicial, fundamentada nos 
Princípios de Bangalore.

• Garantir que esta declaração de princípios de conduta judicial fosse disseminada 
entre os juízes e a comunidade.

• Garantir que a ética judicial, baseada na declaração dos princípios de conduta 
judicial, seja um elemento indispensável na formação inicial e ao longo da vida 
profissional dos juízes.

• Em sua máxima capacidade, organizar, conduzir ou supervisionar a formação de 
juízes nas jurisdições que não possuem as condições adequadas para o treinamento 
e, através dos canais competentes, procurar assistência junto às instituições 
nacionais, internacionais e de cunho educacional para promover a sua disseminação 
e para o desenvolvimento do Poder Judiciário local.

Códigos regionais e nacionais
O Judiciário do mundo todo reagiu de diferentes formas aos Princípios de Bangalore. 
Alguns países adotaram os Princípios imediatamente, tornando-os seu próprio código 
de conduta e ética – com frequência, em combinação com o código disciplinar; outros 
países desenvolveram seus códigos, em níveis regional ou nacional, mas todos foram 
fundamentados nos Princípios de Bangalore. Um bom exemplo de código regional é o 
Código Ibero-americano de Ética Judicial. 
› www.tsjbaires.gov.ar/ciej/sites/de axiologicos/CIEJ_reformado_2014.pdf

DICA

Nesta etapa, os formadores poderão inserir informações 
sobre o código de conduta aplicado em sua região, se 
assim o desejarem.

5 Integridade Judicial – O que é que se alcançou? O Grupo de Integridade Judicial, Sexta Reunião, Lusaka, Zâmbia, 23 
Janeiro 2010. Ilustre Michael Kirby. Disponível em: www.michaelkirby.com.au/images/stories/speeches/2000s/2010_
Speeches/2427.JudicialIntegrityGroup-Lusaka%2CZambia%2C23January2010.pdf.

http://www.tsjbaires.gov.ar/ciej/sites/default/files/axiologicos/CIEJ_reformado_2014.pdf
https://www.michaelkirby.com.au/images/stories/speeches/2000s/2010_Speeches/2427.JudicialIntegrityGroup-Lusaka%2CZambia%2C23January2010.pdf
https://www.michaelkirby.com.au/images/stories/speeches/2000s/2010_Speeches/2427.JudicialIntegrityGroup-Lusaka%2CZambia%2C23January2010.pdf
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Juramentos judiciais
Quando o juiz assume, normalmente é realizada uma cerimônia para a prestação de 
juramento de intenção solene perante o presidente do Tribunal ou outro magistrado 
com autoridade igual ou superior. O Anexo 5 traz exemplos de vários juramentos. É 
interessante observar que os juramentos judiciais tendem a incluir parte do conteúdo 
dos Princípios de Bangalore, mas nunca o texto completo. Deve-se esclarecer, porém, 
que muitos juramentos foram criados antes da existência dos Princípios de Bangalore. 

Pontos importantes a serem considerados
Ressalte-se que os Princípios cobrem uma grande variedade de aspectos da vida de um 
juiz e não estão restritos às Cortes. Eles permeiam as relações dos juízes com os réus, 
testemunhas, advogados, funcionários da Justiça e o público em geral. Além disso, estão 
associados à sua vida pessoal, inclusive aos membros da família. E, também, abordam 
as questões relacionadas a juízes cujos padrões éticos estão abaixo do aceitável.

Evolução dos Princípios de Bangalore
Os Princípios foram elaborados no início do século 21 e ainda não passaram por uma 
revisão. Apesar de permanecerem atuais e relevantes, de forma ampla e fundamentada, 
aplicável a qualquer juiz moderno, faz-se necessária uma revisão para o refinamento e 
atualização de valores sociais, em constante transformação, como também uma 
avaliação do impacto causado pelas tecnologias disruptivas, como as poderosas 
ferramentas de busca, as redes sociais e websites. 

Declaração de Doha de 2015: promovendo uma Cultura de Legalidade
Durante o 13o Congresso das Nações Unidas sobre Prevenção ao Crime e Justiça 
Criminal, realizada no Qatar, em 2015, foi assinada e endossada pelo Conselho Geral a 
Declaração de Doha, que defendeu a integração dos temas prevenção ao crime e justiça 
criminal como parte de uma agenda mais ampla das Nações Unidas. A Declaração de 
Doha traz ainda, em sua concepção, a visão de que o Estado de Direito e o 
desenvolvimento sustentável estão intrinsecamente interligados e se reforçam 
mutuamente. Os Estados-Parte, se comprometeram – por meio da Declaração, inter 
alia – a realizar todos os esforços para prevenir e reprimir qualquer tipo de corrupção. 
Comprometeram-se, ainda, a adotar as medidas necessárias para implementação da 
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transparência na administração pública e para promoção da integridade e 
responsabilidade nos sistemas de justiça criminal, em conformidade com a Convenção 
das Nações Unidas contra a Corrupção. Com a intenção de incorporar, de forma efetiva, 
a Declaração de Doha, o UNODC lançou o Programa Global para a Implementação da 
Declaração de Doha, em 2016. O Programa está concentrado em vários temas da 
Declaração, inclusive na questão da integridade judicial. 

A Rede de Integridade Judicial
Uma das consequências mais importantes do lançamento do Programa Global para a 
Implementação da Declaração de Doha foi a criação da Rede Global de Integridade 
Judicial. Após um longo processo de consultas, reuniões preparatórias e intercâmbio 
entre 4 mil juízes e instituições judiciárias do mundo inteiro, a plataforma foi 
oficialmente inaugurada nos dias 9 e 10 de abril de 2018, em Viena. A Rede promove 
atividades para aprendizagem e suporte a juízes e setores interessados do Judiciário; 
facilita o acesso a ferramentas e outros recursos relevantes relacionados à integridade 
judicial; apoia o desenvolvimento e a implantação efetiva dos princípios de conduta 
judicial, bem como a prevenção à corrupção dentro do Sistema Judiciário. Através dela, 
também serão desenvolvidas diretrizes globais e materiais técnicos sobre integridade 
judicial e anticorrupção, além de prestada assistência técnica ao Judiciário para 
desenvolvimento e implantação de estratégias, medidas e sistemas para o fortalecimento 
da integridade judicial e responsabilidade perante a sociedade. Em particular, a 
plataforma promoverá oportunidades presenciais e virtuais para diálogos e intercâmbios 
e auxiliará na identificação e análise das prioridades, novos obstáculos e lacunas nos 
padrões internacionais. 
› Para mais informações, visite: www.unodc.org/ji 

http://www.unodc.org/ji
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III.  SUMÁRIO DOS PONTOS PARA DISCUSSÃO NOS 
ESTUDOS DE CASO

Cada estudo de caso foi elaborado para gerar debates e não há, de forma alguma, 
respostas certas ou erradas. Formuladores e facilitadores deverão estar preparados 
adequadamente para as discussões. Os trechos de parágrafos dos Princípios e do 
Comentário, listados a seguir, são muito importantes para cada estudo de caso e 
também para instrução do modelo de resposta.
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Estudo de Caso 1: 
O Conselho Diretor da Universidade

Desde o término dos seus estudos de graduação, você manteve laços fortes com sua 
universidade, à qual dedica uma profunda estima. Você foi convidado para participar 
do Conselho Diretor. A carta-convite faz menção especial à sua “experiência judicial e 
autoridade junto à comunidade local”. Esse cargo não é remunerado e tomará muito do 
seu tempo. Muitas críticas foram feitas à universidade pela imprensa nos últimos meses, 
em especial, em relação ao elevado valor do salário do Reitor; a existência de cursos de 
caráter polêmico; e a ausência de alunos com diferentes etnias no corpo discente. 
Atualmente, o Secretário está suspenso após a comprovação de irregularidades 
financeiras. O que você deve fazer? Aceitar o convite?

PRINCÍPIO 4.6: Um juiz ... tem direito à liberdade de expressão, crença, 
associação e reunião com pessoas.

PRINCÍPIO 4.11.4: Um juiz pode estar envolvido em outras atividades, se tais 
atividades não rebaixarem a dignidade do cargo ou não interferirem, de outra 
maneira, com o desempenho dos deveres judiciais.

PRINCÍPIO 6.1: Os deveres judiciais de um juiz têm precedência sobre todas as 
outras atividades.

Parágrafos Relevantes do Comentário

 134: Um juiz goza dos mesmos direitos que os outros cidadãos
 136: Um juiz não deve estar envolvido em debates públicos controversos
 137: Críticas ao juiz por terceiros
 167: Associação a uma organização sem fins lucrativos
 195: A obrigação principal de um juiz é para com a Corte

Este estudo de caso discute o Princípio 4 (Idoneidade) e o Princípio 6 (Competência e 
Diligência). Um juiz deve sempre exercitar a cautela em suas atividades extracurriculares 
e preservar, em primeiro lugar, a dignidade de seus deveres judiciais, não importando 
qual seja a causa em questão. Contudo, o Princípio 4.11.4 e seu respectivo Comentário 
estabelecem um claro incentivo e apoio ao juiz que deseje ter uma participação na 
comunidade, mas que seja compatível com sua experiência e autoridade; o parágrafo 167 
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fornece como exemplo claro a participação em conselhos de universidades e escolas. Os 
sinais de perigo podem estar presentes nas polêmicas que, por ventura, a universidade 
esteja envolvida e, finalmente, cada exemplo deverá ser discutido por seu mérito, tanto 
pela perspectiva individual como coletiva. O grupo deverá discutir sobre as implicações 
do trecho, presente na carta convite, que se refere à “experiência judicial e autoridade 
junto à comunidade”. Será que isso poderá ser usado como uma arma para defesa pela 
universidade contra as críticas negativas que recebeu? Será que o juiz estará 
comprometido, se isso ocorrer?

E, por fim, o grupo deverá avaliar os efeitos cumulativos dessa responsabilidade extra 
sobre a capacidade do juiz de garantir a precedência de seus deveres judiciais sobre 
todas as outras atividades.
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Estudo de Caso 2: 
O Caso do Funcionário do Governo

Você foi designado para ser o juiz de um processo em que um funcionário do governo 
está sendo acusado de ter sido subornado em troca da aprovação de um contrato muito 
lucrativo para uma renomada empresa de construção civil. O seu cunhado é arquiteto 
e, com frequência, presta serviços remunerados para essa empresa, apesar da informação 
não ser de conhecimento público. Esta semana, antes do início do processo, o juiz 
responsável pelo Fórum da sua comarca lhe informa que ele assumiu o caso, sem dar 
explicações. A mulher desse juiz também trabalha no mesmo departamento do governo 
que o acusado. O que você faria?

PRINCÍPIO 1.2: Um juiz deve exercer sua função de modo independente com 
relação às partes na disputa que deve julgar.

PRINCÍPIO 2.5: Um juiz deve se abster e se afastar em qualquer caso em que 
não esteja habilitado a decidir o problema imparcialmente ou naqueles em que 
pode parecer a um observador sensato como não habilitado a decidir 
imparcialmente.

PRINCÍPIO 3: A integridade é essencial para a apropriada desincumbência 
dosdeveres do ofício judicial.

PRINCÍPIO 4.4: Um juiz não deve participar na resolução de um processo em 
que qualquer membro de sua família represente um litigante ou é associado de 
qualquer maneira ao caso.

PRINCÍPIO 4.8: Um juiz não permitirá que os relacionamentos sociais ou outros 
relacionamentos de sua família influenciem impropriamente a conduta judicial e 
a sua capacidade de julgamento como um juiz.

Parágrafos Relevantes do Comentário

 25: Os juízes não estão em débito com o governo corrente
 37: A percepção pública da independência judicial
 40: A organização hierárquica do Judiciário é irrelevante
 90: Amizade, animosidade e outros motivos relevantes para desqualificação
 110: A justiça deve ser vista como feita
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 130:  Quando o membro da família é empregado num departamento jurídico 
do governo

 143: Dever de evitar ser impropriamente influenciado

Este estudo de caso discute os seguintes princípios: Princípio 1 (Independência), 
Princípio 2 (Imparcialidade), Princípio 3 (Integridade) e Princípio 4 (Idoneidade) e 
suscita perguntas difíceis, tais como se um juiz pode enfrentar outro juiz, com posição 
hierárquica superior, quando a sua aderência aos Princípios é questionável. Essa 
pergunta deve ser feita em duas etapas. A primeira é se o juiz deveria se afastar do 
processo quando foi indicado, tendo como base a posição do cunhado em relação a 
uma das partes. Se ele ou ela acredita que, como o fato não era de conhecimento público, 
isso seria suficiente para evitar o impedimento. Surge, então, a questão de integridade, 
uma vez que a “justiça deve ser vista como feita”. Estimular a discussão: – Se o fato se 
tornasse de conhecimento público, seria o suficiente para o juiz se declarar impedido 
ou não? Uma discussão mais complicada poderá ser instigada com relação aos atos do 
juiz sênior. Há orientações claras sobre os perigos de apreciação de litígio quando a 
esposa do juiz trabalha no mesmo departamento do governo que o réu. O problema 
será agravado se for divulgado que o juiz sênior não declarou essa conexão nem 
convidou a uma discussão sobre um possível impedimento. As suspeitas do juiz mais 
novo aumentaram pela falha do juiz mais antigo em explicar por que tomou para si o 
processo. Tendo em mente as orientações dos Comentários, em que “a organização 
hierárquica do judiciário é irrelevante”, debater com o grupo as opções do juiz júnior: 
ficar calado, falar diretamente com o juiz mais antigo sobre a sua conduta, confiar a 
questão a outro juiz, apresentar uma denúncia formal. Todas devem ser discutidas.
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Estudo de Caso 3: 
A Casa de Massagem

Ao viajar para o exterior, a um país onde a prestação de serviços de natureza sexual é 
legal, o juiz visita uma casa de massagem. Ele é reconhecido ao sair do estabelecimento 
e sua foto sai estampada em um jornal de sua cidade, com o título “Como nossos juízes 
relaxam!”. Ele é um juiz muito eficiente e popular e tem a reputação de ser íntegro e 
justo. A mídia local exige sua demissão ou exoneração. O que deveria acontecer?

PRINCÍPIO 3.1: Um juiz assegurar-se-á de que sua conduta está acima de 
reprimenda sob o ponto de vista de um observador sensato.

PRINCÍPIO 4: A idoneidade e a aparência de idoneidade são essenciais ao 
desempenho de todas as atividades de um juiz.

PRINCÍPIO 4.2: Como objeto de constante observação por parte do público, 
um juiz deve aceitar as restrições pessoais que podem parecer limitações para 
os cidadãos comuns e deve fazê-lo de modo livre e com disposição. Em 
particular, um juiz deve conduzir-se de maneira consistente com a dignidade 
do ofício judicial.

Parágrafos Relevantes do Comentário

 76: Relações com a mídia
 103:  Manter os altos padrões requeridos pelo ofício judicial tanto na vida 

privada quanto na pública
 109: A conduta pessoal de um juiz afeta o sistema judicial com um todo
 111: Como isso parecerá aos olhos do público?
 112: O teste para falta de idoneidade
 115: Exigência de uma vida exemplar 
 116: Frequência de bares públicos
 118: Frequência de clubes

Este estudo de caso discute o Princípios 3 (Integridade) e o Princípio 4 (Idoneidade). 
É preciso reconhecer de imediato que o juiz não fez nada ilegal e estava muito distante 
de sua casa naquele determinado momento, agindo, possivelmente, com a sincera 
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convicção que isso estava dentro do território protegido da “sua vida pessoal” e que, 
portanto, não deveria afetar sua posição profissional. No cerne da discussão está o 
parágrafo 103 do Comentário: 

Um juiz deve manter altos padrões de conduta tanto na vida privada quanto na 
vida pública. A razão para isso se fundamenta na larga variedade de experiências 
e condutas humanas, com base nas quais deverá proferir as sentenças. Se ele 
próprio condena publicamente o que faz na vida privada, será considerado 
hipócrita. Isso inevitavelmente conduzirá a uma perda da confiança do público 
com relação ao referido juiz, o que pode se transferir para o Judiciário em geral.

Os pontos de vista deste caso podem diferir, dependendo do gênero, idade e cultura 
dos participantes do grupo. Por outro lado, não podem! Recomenda-se que o grupo 
seja estimulado a prestar muita atenção às palavras do parágrafo acima, e centrar o 
debate entre o equilíbrio dos direitos de um indivíduo e as expectativas legítimas do 
público. Deverá também ser feita a seguinte pergunta: – Você teria outra opinião se a 
foto do juiz e a manchete não tivessem sido publicadas no jornal?
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Estudo de Caso 4: 
O juiz do Caso de Aborto

Antes de se tornar um juiz, você foi um político ativo, com a reputação de ser 
radicalmente contra o aborto. Você foi designado para um caso em que o médico é 
acusado de realizar abortos ilicitamente, mas ele nega. Você aceitaria ser o juiz do caso?

PRINCÍPIO 2: A imparcialidade é essencial para o apropriado cumprimento dos 
deveres do ofício de juiz.

Parágrafos Relevantes do Comentário

 28: Um juiz deve agir sem se preocupar com aclamação popular ou a crítica
 43: As tentativas de enfraquecer a independência judicial devem ser resistidas
 52: Percepção de imparcialidade
 55: A percepção de parcialidade corrói a confiança pública
 60:  O que pode não constituir parcialidade ou preconceito: uma opinião 

deve ser isenta de parcialidade
 81 et seq.: A razoável apreensão da parcialidade
 88: A afiliação política anterior não deve ser fundamento para desqualificação 

Este estudo de caso discute o Princípio 2 (Imparcialidade). O Comentário fornece 
vários exemplos bons de circunstâncias em que o juiz deve ou não se afastar de um 
processo. O estudo de caso deve ser entendido como uma ferramenta para discussão do 
princípio de desqualificação ou recusa, bem como os argumentos contraditórios do 
caso. É certo defender que toda a panóplia de especialização do cargo, os juramentos 
judiciais, as normas de conduta e ética a que os juízes estão submetidos deveria ser 
suficiente para dirimir qualquer suspeita de parcialidade, exceto nos casos mais 
flagrantes. Se um juiz age em conformidade com o Princípio de Imparcialidade, por que 
deveria haver a necessidade de desqualificação de sua parte? A opinião pública (se 
comparada ao conceito hermético do que seja um observador sensato e bem informado) 
não pode ser considerada como um campo confiável para determinação de parcialidades, 
especialmente em tempos tão intensamente influenciados pela mídia, especialmente, a 
mídia social. Tendo isso em mente, em qualquer discussão sobre desqualificação, é 
preciso conciliar tais considerações com o fundamento da justiça “ser vista para ser 
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feita”. Também é preciso enfatizar a necessidade do Judiciário de incluir em suas fileiras 
pessoas com diferentes pontos de vista. O parágrafo 60 assinala isso no comentário 
abaixo: 

O fato de um juiz ter uma opinião geral sobre uma questão legal ou social 
diretamente relacionada ao caso, não o desqualifica para presidir. A opinião, 
que é aceitável, deve ser isenta da parcialidade, que é inaceitável. Tem sido dito 
que ‘a prova de que a mente de um juiz é uma tabula rasa (lousa em branco) 
seria a evidência de falta de qualificação não de falta de parcialidade’.

Finalmente, sobre a pergunta relativa às atividades políticas, antes de se tornar um juiz, 
o Comentário apresenta a seguinte orientação (parágrafo 88):

Ao avaliar a imparcialidade de um juiz, deve-se levar em conta responsabilidades 
e interesses que ele pode ter tido durante uma carreira profissional que preceda 
a nomeação ao Judiciário. Nos países onde os juízes são escolhidos dentre a 
profissão de advogado, um juiz provavelmente ocupou posição ou participou 
de reunião em que pode ter emitido opinião pública sobre específicos pontos 
de vista ou atuado em defesa de algumas partes ou interesses. Isso 
necessariamente se dará se ele esteve envolvido na vida política. Experiências 
fora da carreira judiciária, em política ou em qualquer outra atividade, podem 
razoavelmente ser consideradas como capazes de aumentar a qualificação ao 
invés de desabilitá-la. Mas tem sido reconhecido e aceito que se espera de um 
juiz é que deixe para trás ou ponha de lado as afiliações políticas ou interesses 
partidários quando ele faz o juramento judicial ou a afirmação de executar os 
deveres judiciais com independência e imparcialidade. Essa tem que ser uma 
das considerações que devem pesar na mente de uma pessoa sensata, justa e 
bem informada ao decidir se há ou não razoável apreensão de parcialidade.
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Estudo de Caso 5: 
Juiz  McKenzie

O Juiz McKenzie tem 48 anos. É casado e tem dois filhos adolescentes. Ele está animado 
em participar de uma conferência sobre Direito Internacional, que ocorrerá numa ilha 
do Caribe. O juiz foi convidado a realizar uma palestra sobre os preceitos da norma 
jurídica em seu país. A conferência contará com a participação de juízes e advogados 
vindos de todas as partes do mundo. Ele viajará na classe econômica e os custos serão 
pagos pelo Judiciário, assim como os custos de duas outras pessoas que o acompanham, 
um juiz júnior de sua comarca e sua secretária. McKenzie receberá um valor per diem, 
na moeda local, dado pelos organizadores da conferência, no momento de sua chegada, 
e servirá para cobrir os custos de hotel e refeições durante o período da conferência. 
Sequência de eventos:

(Os pontos que estão em discordância com os Princípios de Bangalore estão sublinhados 
em vermelho, os pontos que estão em aparente conformidade estão destacados com 
negrito).

Ao se apresentar no balcão da companhia aérea, ele e seus colegas recebem 
seus bilhetes e a designação de poltronas na parte posterior do avião. Em 
seguida, ele retorna ao balcão declarando ser portador de problemas de coluna 
(não é verdade) e, também, anunciando que é um juiz; é beneficiado, então, 
com uma poltrona na Classe Executiva. Ele não comunica isso aos colegas.

Portando seu tíquete de Classe Executiva, ele usufrui da Sala VIP e se delicia 
com comidas e bebidas gratuitas. Ao sair, pega várias garrafas-miniatura de 
bebidas alcoólicas, pois vê outras pessoas fazendo o mesmo, apesar de haver 
avisos advertindo que não podem ser retiradas do recinto. 

Ao chegar ao aeroporto de destino, o Juiz McKenzie se dirige ao desembarque 
VIP – já que é um juiz viajando na Classe Executiva –, e acena aos seus colegas, 
detidos em uma longa fila de Controle de Imigração. 

Ao sair do aeroporto, ele encontra, por acaso, com uma antiga amiga, uma 
juíza viúva e muito atraente, que reside na ilha. Ela imediatamente o 
convida para jantar em sua residência, com os amigos dele. Ele aceita, mas 
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declina em nome dos colegas, sem consultá-los, justificando que estão “muito 
cansados”.

Ao final da agradável noite, sua amiga sugere que ele permaneça 
hospedado na residência dela, no quarto de hóspedes, pelo tempo que a 
conferência durar. Ele aceita prontamente.

Ao chegar ao evento no dia seguinte, ele cobra dos organizadores o valor 
combinado “para pagar as refeições e acomodações”. (Este comportamento 
poderia estar sublinhado em vermelho ou destacado com negrito).

Ao longo do dia, telefona para a sua mulher e filhos contando que o hotel é 
“fantástico”.

No segundo dia de conferência, se sentindo um pouco culpado em relação 
aos seus colegas, ele os convida para jantar em um restaurante caro.

Antes de voltar, o Juiz presenteia a sua anfitriã com um suntuoso buquê 
de flores, como um gesto de agradecimento. Ele também deixa uma 
doação generosa para sua entidade de caridade favorita “Mulas em 
perigo”.

O Juiz McKenzie não apresenta a palestra na conferência, explicando que, 
infelizmente, havia esquecido o texto em casa. Ele não havia escrito nada. 
Entretanto, ele faz muitas anotações durante a Conferência com a 
intenção de informar o conteúdo aos seus colegas juízes.
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Estudo de Caso 6: 
O Respeitável Juiz

O Juiz K é uma pessoa agradável, muito respeitado e estimado. Ele é o segundo juiz em 
senioridade na sua comarca. Ele também é muito moroso e seus casos levam, em média, 
duas vezes mais tempo para serem concluídos do que os de seus colegas (porque, diz 
ele, ”deve ser minucioso”). O juiz aprecia as mulheres e, com frequência, faz comentários 
sobre a aparência delas, mesmo quando estão em audiência como testemunhas ou 
advogadas. Ele sempre procura ter, tanto quanto possível, uma mulher como secretária 
ou escriturária para auxiliá-lo no tribunal, pois como ele diz: “As mulheres são mais 
confiáveis e empenhadas no trabalho do que os homens”. Um dos seus ditados favoritos, 
quando almoçando com colegas juízes, é “cherchez la femme!” (“procure a mulher!”), 
mas nem sempre fica claro em que contexto. Desde que você se tornou a mulher mais 
jovem no cargo de juíza, na mesma comarca, ele se mostra muito interessado em que 
você se sente ao seu lado, quando participa desses almoços, para que ele possa lhe 
“ensinar os segredos do ofício”. A maioria dos outros juízes mais jovens são homens e 
ele não parece estar interessado em “contar os segredos” do ofício para eles. Você está 
descontente e se sente ameaçada. O que você deveria fazer?

PRINCÍPIO 5: Assegurar a igualdade de tratamento para todos perante a Corte é 
essencial para a devida execução do ofício judicial.

PRINCÍPIO 6: Competência e Diligência são pré-requisitos da devida execução 
do ofício judicante.

PRINCÍPIO 6.5: Um juiz deve executar todos os seus deveres, inclusive emitir os 
pareceres de modo justo, reservado e eficiente e com razoável pontualidade.

Parágrafos Relevantes do Comentário

 42: A devida consideração de um caso toma precedência sobre produtividade
 55: A percepção de parcialidade corrói a confiança pública
 184:  Um juiz deve evitar estereotipar
 185: Discriminação de gênero
 207: Dever de resolver os casos com a devida celeridade
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Este estudo de caso discute o Princípio 5 (Igualdade) e o Princípio 6 (Competência e 
Diligência). Este estudo de caso pode gerar mais polêmica no grupo do que os outros. 
Apresenta o exemplo de estereótipo de um indivíduo preso a costumes antiquados, 
que, em vários aspectos, é o estereótipo do juiz de sua geração, pelo menos em algumas 
culturas. Alguns podem defender que a atitude do juiz em relação às mulheres é 
paternalista, afetuosa, encorajadora e apropriada; enquanto outros podem achar que é 
arrogante, machista, insensível e inapropriada. Não há dúvida que o Juiz K é um 
“estereótipo” e ele, em relação às mulheres, é o exemplo de um indivíduo que possui 
estereótipos, como descrito no parágrafo 184 do Comentário. Deve-se trazer à discussão 
que se os seus comentários sobre a superioridade feminina tivessem sido sobre a 
superioridade masculina, estes, certamente, seriam considerados inaceitáveis.

Os pontos importantes para discussão são:

1. O que seria considerado inaceitável por um juiz moderno acerca do posicionamento 
do Juiz K em relação às mulheres? As respostas devem incluir: a) os comentários 
do Juiz K sobre a aparência das mulheres, testemunhas e advogadas; b) insistência 
do Juiz K em preferir mulheres para serem funcionárias na Corte, seja qual for a 
justificativa; c) sua declarada preferência à jovem juíza em detrimento dos colegas 
homens (o uso frequente da expressão “cherchez la femme” é muito vago e tolo 
para qualquer tipo de ação posterior).

2. O que você poderia fazer se fosse a jovem juíza para lidar com este problema? O 
caminho óbvio seria aproveitar o fato de que o Juiz K é o segundo na hierarquia de 
senioridade na Corte. Isso possibilitaria à jovem juíza a oportunidade de ter uma 
conversa particular com o juiz mais experiente do que o Juiz K, para apresentar 
suas preocupações (possivelmente com a presença de alguns colegas juízes, que a 
estariam antagonizando, sem ela ter culpa nenhuma). O juiz sênior, que já deveria 
ter resolvido a questão há muito tempo, teria que assumir suas responsabilidades 
de gestor e orientador, interferindo diretamente a favor da jovem. Se apropriado ao 
grupo, poderá ser discutido como isso deveria ser realizado.

O parágrafo 185 do Comentário apresenta as orientações adequadas para a questão:

O juiz tem a função de assegurar que a corte ofereça igual acesso a homens e 
mulheres. Essa obrigação se aplica à relação dele com as partes, advogados e 
funcionários da corte, bem como à relação dos funcionários da corte e 
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advogados com terceiros. Casos declarados de parcialidade por parte de juízes, 
com base em gênero, para com advogados, podem não ocorrer com frequência, 
muito embora palavras, gestos ou conduta possam, algumas vezes, ser 
percebidos como assédio sexual; como exemplo, o uso de termos de 
condescendência para com advogadas (‘querida’, ‘meu bem’, ‘garotinha’, 
‘irmãzinha’) ou comentários sobre a aparência física ou vestuário de uma 
advogada, de uma maneira que não seria feita a um homem. O tratamento 
condescendente por parte de um juiz (“esse requerimento deve ter sido 
preparado por uma mulher”) subestima a eficácia das mulheres, como 
advogadas, às vezes diminuindo a sua auto-estima ou diminuindo a sua 
autoconfiança. Tratamento insensível para com as litigantes (“aquela mulher 
estúpida”) pode também afetar diretamente seus direitos legais, de fato e 
aparentemente. O assédio sexual a funcionários judiciais, advogados, litigantes 
ou colegas será sempre ilegal e antiético.

3. Será que a morosidade do juiz em concluir seus casos levanta outras questões 
pertinentes aos Princípios de Bangalore? A resposta é provavelmente “sim”, a não 
ser que houvesse algo capaz de explicar por que os casos do Juiz K eram mais 
demorados do que os de seus colegas. É claramente uma matéria para o juiz 
superior deliberar.

Comentários no parágrafo 207, orientações úteis sobre a matéria:

Ao resolver as matérias de modo eficiente, com justiça e celeridade, um juiz 
deve demonstrar a devida consideração para com os direitos das partes a serem 
ouvidas e de terem os assuntos resolvidos sem custos ou atrasos desnecessários. 
Um juiz deve monitorar e supervisionar as causas, a fim de reduzir ou eliminar 
práticas dilatórias, atrasos evitáveis e custos desnecessários. Um juiz deve 
encorajar e procurar facilitar acordos, mas as partes não devem sentir-se 
coagidas a renunciar ao direito de ter sua disputa resolvida pelas Cortes. O 
dever de ouvir todos os procedimentos de modo justo e com paciência não é 
incompatível com o dever de decidir prontamente um assunto da corte. Um 
juiz pode ser eficiente e prático, embora seja paciente e decida com calma e 
com cuidado.
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IV. JURAMENTOS JUDICIAIS

Metodologia

Este sumário destaca alguns juramentos judiciais de diferentes partes do mundo. As 
plataformas de pesquisa utilizadas foram a Westlaw International, as páginas oficiais de 
países em conjunto com o Projeto Constituição, que traz muitas constituições traduzidas 
para o inglês, e suas respectivas normas jurídicas. Cada juramento judicial foi analisado 
em relação aos seis valores presentes nos Princípios de Conduta Judicial de Bangalore.

O banco de dados virtual da Rede Global de Integridade Judicial é uma fonte valiosa e 
contém inúmeros códigos de conduta e códigos de ética dos países.
› www.unodc.org/ji

Afeganistão
“Em Deus, pleno de Graça e Misericórdia, eu juro, em nome do Senhor Todo Poderoso, 
alcançar a justiça e a retidão conforme os princípios da Sagrada Religião do Islam, a 
Constituição e as leis do Afeganistão, e exercer meus deveres judiciais com absoluta 
honestidade, justiça e imparcialidade.”6

Princípios de Bangalore presentes no juramento: Integridade, Competência e Diligência, 
Imparcialidade e Idoneidade (4).

África do Sul
“Juro/afirmo, solenemente, como Juiz ________, ser fiel à República da África do Sul, 
preservar e proteger a Constituição e os¬¬ direitos humanos, consolidados pela lei, e 
exercer meus deveres judiciais, sem distinção entre os cidadãos, sem temor, 
favorecimento ou discriminação, em conformidade com a Constituição e a Lei (para 
juramento: “Que Deus me Ajude.”).”7

Princípios de Bangalore presentes neste juramento: Integridade; Idoneidade; 
Imparcialidade; Competência e Diligência; e Igualdade (5). 

6 Juramento para cargo no Judiciário, art. 119 da Constituição do Afeganistão. Disponível em: https://berkleycenter.george-
town.edu/quotes/constitution-of-afghanistan-article-119-oath-of-office-for-judiciary. Acesso em: 28 set 2017.

7 Juramentos e Declarações Solenes (África do Sul) estatuto 2. Disponível em: http://www.justice.gov.za/legislation/con-
stitution/SAConstitution-web-eng-s02.pdf. Acesso em: 28 set. 2017.

http://www.unodc.org/ji
https://berkleycenter.georgetown.edu/quotes/constitution-of-afghanistan-article-119-oath-of-office-for-judiciary
https://berkleycenter.georgetown.edu/quotes/constitution-of-afghanistan-article-119-oath-of-office-for-judiciary
http://www.justice.gov.za/legislation/constitution/SAConstitution-web-eng-s02.pdf
http://www.justice.gov.za/legislation/constitution/SAConstitution-web-eng-s02.pdf
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Albânia
“Juro, solenemente, que no exercício dos meus deveres serei sempre fiel à Constituição 
da República da Albânia, às leis vigentes e respeitarei as regras da ética profissional.”8

Princípios de Bangalore presentes no juramento: Imparcialidade, Idoneidade; 
Competência e Diligência (3).

Alemanha
“Juro exercer meu ofício judicial em conformidade com a Lei Fundamental da 
República Federativa da Alemanha e com a lei; administrar a Justiça, como minha 
obrigação, em alma e consciência, sem distinção de pessoa, e servir somente em causa 
da verdade e da Justiça – Que Deus me ajude!” 9

Princípios de Bangalore presentes neste juramento: Independência; Imparcialidade; e 
Competência e Diligência (3). 

Armênia 
“Ao assumir o alto cargo de juiz, juro, durante o exercício do meu dever, que obedecerei 
somente à Constituição e às leis, com caráter imparcial e como um homem com 
princípios, justo e humano, e manterei a alta reputação do estado e do Judiciário”.10

Princípios de Bangalore presentes neste juramento: Imparcialidade; Integridade; 
Igualdade; e Competência e Diligência (4). 

Azerbaijão
“Juro cumprir, com honra e honestidade, os deveres de Juiz da Corte Judicial, proteger 
a supremacia da Constituição da República do Azerbaijão e proferir os julgamentos, em 
matéria examinada, de acordo com as leis, a imparcialidade e a justiça”.11

Princípios de Bangalore presentes neste juramento: Competência e Diligência; 
Integridade; e Imparcialidade (3).

8 Nr. 8436 acerca da Organização do Poder Judicial na Républica da Albânia, capítulo 3, artigo, 23, www.osce.org/
albania/41891?download=true> consultado a 19 de Septembro 2017.

9 Lei Judicial Alemã, cap. 5 sec 38 (1-3). Disponível em: http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_drig/. Acesso em: 
1º out. 2017. Observação: o juramento é prestado em um local público do tribunal e o juiz pode escolher omitir “então, que 
Deus me ajude”. Para juízes a serviço de um Estado (Land), o juramento pode incluir o compromisso com a Constituição da 
Land e pode ser realizado publicamente, não necessariamente perante uma Corte. 

10 Lei da República da Armênia sobre a conduta de Juiz, cap. 1, art. 12. Disponível em: www.legislationline.org/documents/
action/popup/id/6590. Acesso em: 20 set. 2017.

11 Juramento de Juiz do Tribunal Constitucional, Lei da República do Azerbaijão sobre o Tribunal Constitucional, 
cap. 1 prov.ger., art. 13. Disponível em: www.commission-anticorruption.gov.az/upload/file/Law%20on%20
Constitutional%20Court.pdf. Acesso em: 26 set. 2017.

http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_drig/
http://www.legislationline.org/documents/action/popup/id/6590
http://www.legislationline.org/documents/action/popup/id/6590
http://www.commission-anticorruption.gov.az/upload/file/Law on Constitutional Court.pdf
http://www.commission-anticorruption.gov.az/upload/file/Law on Constitutional Court.pdf
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Bahrein
“Em nome de Deus, Senhor Todo Poderoso, promover a justiça entre as pessoas e 
observar as leis e regulamentos deste Reino.”12

Princípios de Bangalore presentes neste juramento: Competência e Diligência; e 
Igualdade.

Belize 
Juramento de Lealdade e Dever:
“Juro ter a verdadeira fé e fidelidade a Belize, defender a sua Constituição e a sua Lei, e, 
de forma conscienciosa e equânime, e na melhor da minha capacidade, exercer meus 
deveres como__________ e fazer o correto para com todas as pessoas, sem temor ou 
favorecimento, afeição ou animosidade (Que Deus me Ajude!)”. 
Afirmação de Lealdade e Ofício:
“Eu, afirmo solene e sinceramente e declaro orientar-me pela verdadeira fé e pela 
lealdade ao Belize, e que honrarei a Constituição e a lei, e que consciente e 
imparcialmente, e na melhor das minhas capacidades, desempenharei as minhas 
funções como [____] de forma a fazer o bem a todos sem medo ou favor, afecto ou 
má-vontade.”13 
Princípios de Bangalore presentes neste juramento: Independência; Imparcialidade; 
Integridade; Idoneidade; e Igualdade (5).

Bielorrússia
“Eu, (sobrenome, nome, patronímico), assumo o compromisso perante o Povo da República 
da Bielorrússia de salvaguardar a ordem constitucional e a supremacia da Constituição 
da República da Bielorrússia com honestidade e imparcialidade, e de boa fé”.14 
Princípios de Bangalore presentes neste juramento: Competência e Diligência; 
Integridade; e Imparcialidade (3).

12 Decreto Legislativo n. 42 cap. 2, art. 26 (Baharein) Disponível em: www.moj.gov.bh/en/Print_p6f7c.html?printid=977. 
Acesso em: 27 set 2017.

13 Constituição do Belize, capítulo 4, secção 3, www.parliament.am/library/sahmanadrutyunner/beliz.pdf, consultado a 19 
de Setembro 2017. Por favor, note que o juramento é o mesmo para todos os departamentos. 

14 Código da República da Belarus para o Sistema Judiciário e Exercício de Juiz cap. 7, art. 93. Disponível em:  
https://www.legislationline.org/documents/id/20543. Acesso em: 20 set. 2017. Observação: este juramento é dedicado aos 
juízes dos Tribunais Constitucionais.

http://www.moj.gov.bh/en/Print_p6f7c.html?printid=977
https://www.legislationline.org/documents/id/20543
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Botsuana
“Juro, com honra e lealdade, servir à República de Botsuana, no exercício de ________ 
e que administrarei a Justiça em conformidade com a Constituição de Botsuana, como 
estabelecido por lei; e com as leis, usos e costumes de Botsuana sem temor ou 
favorecimento, afeição ou animosidade. Que Deus me ajude!”15

Princípios de Bangalore presentes neste juramento: Competência e Diligência; 
Idoneidade; e Integridade (3).

Bulgária
“Em nome do povo, juro respeitar e cumprir, rigorosamente, a Constituição e as Leis da 
República da Bulgária no exercício dos meus deveres, de acordo com minha consciência 
e convicção pessoal, sendo imparcial, objetivo e justo; contribuirei para engrandecer o 
prestígio da minha profissão; manterei o sigilo das deliberações, tendo sempre em mente 
que sou responsável perante a lei por tudo que declaro neste juramento!”16

Princípios de Bangalore presentes neste juramento: Competência e Diligência; 
Idoneidade; e Imparcialidade (3).

Burundi
“Perante o Presidente da República de Burundi e o povo de Burundi, juro respeitar, 
fielmente, a Carta Nacional de Unificação, o Acordo Arusha para a Paz e Reconciliação 
em Burundi e a Constituição Transicional, exercer meus deveres, com integridade, 
imparcialidade, independência e confidencialidade para com as deliberações por mim 
realizadas, e manter, permanentemente, a minha dignidade.”17

Princípios de Bangalore presentes neste juramento: Independência; Imparcialidade; 
Competência e Diligência; Integridade; e Idoneidade (5).

15 Lei de Juramento de promessa (Botsuana). Disponível em: www.elaws.gov.bw/desplaylrpage1.php?id=200. Acesso em: 
25 set. 2017. No inciso 6 da Lei de Juramento de promessa, as pessoas que prestam o juramento possuem a opção de recitar 
uma declaração substituindo o juramento. A declaração não está no corpo da lei. 

16 Lei Final sobre o Sistema Judicial (Bulgária) cap. 6, art. 107. Disponível em: https://www.legislationline.org/documents/
id/6226. Acesso em 20 set. 2017. 

17 Aimé-Parfait Niyonkuru, “The Independence of the Judiciary Vis-à-vis the Executive”, acesso em: 25 set. 2017,  
www.hamann-legal.de/upload/7Aime-Parfait.pdf. Acesso em: 22 set. 2017. O primeiro juramento de Burundi feito pelo 
Judiciário ao assumir o cargo foi na Lei de 19 de dezembro de 1966: “Juro lealdade ao Presidente da República e obediência 
às leis de Burundi”, Lei n. 1/004, de 14 de janeiro de 1987, sofrendo a emenda: “Juro lealdade ao Presidente da República e 
obediência à Constituição e às leis de Burundi”. 

http://www.elaws.gov.bw/desplaylrpage1.php?id=200
https://www.legislationline.org/documents/id/6226
https://www.legislationline.org/documents/id/6226
http://www.hamann-legal.de/upload/7Aime-Parfait.pdf
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Cazaquistão
“Juro, solenemente, como minha obrigação em consciência e alma, exercer meus 
deveres, de forma imparcial e justa, e administrar a Justiça em conformidade somente 
com a Constituição e as Leis da República do Cazaquistão.”18 
Princípios de Bangalore presentes neste juramento: Competência e Diligência; 
Imparcialidade; e Integridade (3).

Costa Rica
“Jura, perante Deus, perante a Pátria, observar e defender a Constituição e as Leis da 
República e, fielmente, cumprir os deveres do seu cargo? Sim, eu juro. Se assim o fizer, 
que Deus o ajude, e, se não, que Ele e a sua Pátria o chamem para prestar contas.”19

Princípios de Bangalore presentes neste juramento: Integridade e Idoneidade (2).

Estados Unidos da América
“Juro (ou declaro), solenemente, praticar a justiça, sem distinção entre as pessoas, com 
iguais direitos, a ricos ou a pobres; e, fielmente e com total imparcialidade, exercer e 
desempenhar os deveres a mim incumbidos como _______ pela Constituição e pelas 
leis dos Estados Unidos. Que Deus me Ajude!”20

Princípios de Bangalore presentes neste juramento: Independência; Imparcialidade; 
Competência e Diligência; e Igualdade (4).

Filipinas
Eu, recentemente nomeado _____, juro, solenemente, exercer meus deveres judiciais, 
de forma justa e sem morosidade, com honestidade, imparcialidade e diligência, no 
melhor da minha capacidade, para fazer cumprir o Estado de Direito, defender a 
Constituição e preservar a integridade e a independência do Judiciário.
Prometo, também, obedecer às leis da nação e administrar a Justiça, sem temor ou 
favorecimento, para a honra, a competência e a independência judicial, e promover a 
unidade da nação em favor de um Judiciário honrado, competente e independente para 

18 Venice Commission “Art. 32 Lei Constitucional da República do Cazaquistão de Juramento Judicial para o Sistema 
Judiciário e Condição de Juiz da República do Cazaquistão” (Comissão Europeia para a Democracia através do Direito – 
Comissão de Viena), 19 de maio de 2011, Strasburgo. Disponível em: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/
default.aspx?pdffile=CDL-REF%282011%29027-e. Acesso em: 27 set. 2017.

19 Constituição da Costa Rica, cap. XVI, art. 194. Disponível em: http://www.servat.unibe.ch/icl/cs00000_.html. Acesso 
em: 19 set. 2017. Como descrito no art. 11, todas as autoridades públicas (inclusive os magistrados) devem prestar este 
juramento. 

20 28 U.S. Code § 453 – Juramentos de Ministros e Juízes. Disponível em: https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-
2011-title28/pdf/USCODE-2011-title28-partI-chap21-sec453.pdf. Acesso em: 1º out. 2017.

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-REF%282011%29027-e
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-REF%282011%29027-e
http://www.servat.unibe.ch/icl/cs00000_.html
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2011-title28/pdf/USCODE-2011-title28-partI-chap21-sec453.pdf
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2011-title28/pdf/USCODE-2011-title28-partI-chap21-sec453.pdf
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promover a unidade do país, a estabilidade do governo e o bem-estar dos cidadãos da 
República das Filipinas. Que Deus me Ajude!
Princípios de Bangalore presentes neste juramento: Integridade; Imparcialidade; 
Competência e Diligência; e Independência.
A Academia Judicial das Filipinas introduziu uma iniciativa interessante nos últimos 
cinco anos. Além do juramento do cargo, pediu a todos os juízes recém-nomeados que 
também prestassem um “voto de integridade”: Compromisso com a Causa da Justiça 
Em mim, o Povo e o Governo da minha nação depositaram sua confiança me nomeando 
Juiz para a administração de justiça. Hoje, consciente deste sagrado mandato, eu me 
comprometo, sem reservas, à causa da Justiça. Invoco a Deus, para ser testemunha da 
minha devoção a esta promessa, que presto neste momento. Eu me comprometo a 
estar a serviço do povo, cumprindo com a verdade e a justiça, através do exercício do 
meu dever. Em todos os casos que me sejam apresentados, pronunciarei um julgamento 
em conformidade com os preceitos da lei e com base nas evidências fundamentadas. A 
temores ou favorecimentos, eu não darei atenção. A riqueza ou a pobreza, o poder ou a 
humildade dos litigantes, eu as ignorarei e, somente baseado nos méritos do caso, eu 
darei meu veredito. Juro, solenemente, manter as minhas mãos limpas de qualquer 
vantagem injustificada em meu Tribunal, livre dos estigmas da desonestidade e ausência 
de idoneidade. Prometo manter a dignidade do meu cargo com humildade e ser o 
exemplo da vida simples e dedicada ao dever. Presidirei todas as sessões da Corte com 
zelo, concederei a merecida reparação a injustiçados e fecharei as feridas daqueles 
prejudicados pela desigualdade, maldade e cobiça. Eu me empenharei, em todos os 
momentos, a fazer girar a roda da justiça prontamente, contudo, sem me afastar do 
processo justo. Finalmente, me dedicarei ao estudo permanente da lei para que eu 
possa ser competente. Que Deus, a Fonte da Justiça, me conceda o ardor e vigor de me 
manter fiel a este compromisso.

França
“Juro, fielmente, exercer meus deveres, manter a confidencialidade das minhas 
deliberações, e ter a conduta, de todas as formas possíveis, pertinentes a um juiz digno 
e leal.”21

Princípios de Bangalore presentes neste juramento: Competência e Diligência; 
Integridade; e Idoneidade (3). 

21 Decreto 58-1270 de 23 de dezembro de 1958, cap. 1, art. 6º. Disponível em:  https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.
do?cidTexte=JORFTEXT000000339259. Acesso em: 18 set. de 2017. A Emenda n. 2016-1090, de 8 de agosto de 2016, jura-
mento da magistratura judicial.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000339259
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000339259
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Jordânia
“Juro, por Deus Todo Poderoso, ser fiel ao meu Rei e a minha pátria, exercer meus 
deveres honesta e fielmente, sem distinção entre as pessoas, respeitar as leis e me manter 
com a conduta honrada e honesta, própria a um juiz.”22

Princípios de Bangalore presentes neste juramento: Igualdade; e Integridade (2).

Letônia
“Eu, ____, assumindo a função de juiz, com pleno conhecimento da responsabilidade 
a mim confiada, juro, solenemente, ser justo e verdadeiro, leal à República da Letônia, 
sempre comprometido com a verdade, nunca traí-la, e julgar em estrita conformidade 
com a Constituição e leis da República da Letônia.”23

Princípios de Bangalore presentes neste juramento: Idoneidade; Igualdade; Competência 
e Diligência (3).

Libéria
“Juro (declaro), solenemente, apoiar, preservar, proteger e defender a Constituição e as 
Leis da República da Libéria, render a verdadeira fé e lealdade à República, e fielmente, 
conscienciosa e imparcialmente, exercer os deveres e funções do meu cargo da melhor 
maneira possível. Que Deus me ajude.”24

Princípios de Bangalore presentes neste juramento: Imparcialidade; Competência e 
Diligência; e Integridade (3).

Malásia
“Tendo sido nomeado (ou eleito) para o cargo de _____, juro (ou declaro), 
solenemente, exercer meus deveres, fielmente, no melhor da minha capacidade, em fé e 
fidelidade à Malásia, preservar, proteger e defender a sua Constituição.”25

Princípios de Bangalore presentes neste juramento: Competência e Diligência; e 
Integridade (2). 

22 Art. 15 Lei de Independência Judicial (Lei n. 15 – 2001), art. 15 ( Jordânia) Disponível em: http://www.jc.jo/en/
node/3040. Acesso em: 26 set. 2017.

23 Cap. 10 s. 68 Sobre o Poder Judiciário (Letônia). Disponível em: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/ 
documents/UNTC/UNPAN018383.pdf. Acesso em: 20 set. 2017.

24 Staff Writer, “Liberia: Oath of Office Could be Re-administrated to President Sirleaf ” (A Nova Concessão 18 de Janeiro 
de 2012). Disponível em: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=207594. Acesso em: 25 set. 2017. O artigo define 
que todos os funcionários públicos devem prestar o juramento.

25 Juramentos e Declarações da Constituição da Malásia 1957 cap. 6. Disponível em: http://www.commonlii.org/my/legis/
const/1957/21.html. Acesso em: 27 set. 2017. Observação: O juiz da Suprema Corte ou do Tribunal de Justiça poderão usar 
as palavras “meus deveres judiciais neste ou em qualquer outro ofício”.

http://www.jc.jo/en/node/3040
http://www.jc.jo/en/node/3040
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/ documents/UNTC/UNPAN018383.pdf
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/ documents/UNTC/UNPAN018383.pdf
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=207594
http://www.commonlii.org/my/legis/const/1957/21.html
http://www.commonlii.org/my/legis/const/1957/21.html
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Micronésia (Estados Federados da)
“Juro (ou declaro), solenemente, exercer fielmente a função de _______ dos Estados 
Federados da Micronésia, no melhor da minha capacidade; preservar, promover e 
apoiar as leis e a Constituição dos Estados Federados da Micronésia. Que Deus me 
ajude!”26 
Princípio de Bangalore presente neste juramento: Competência e Diligência (1).

Montenegro
“Juro, solenemente, exercer meus deveres judiciais em conformidade com a Constituição 
e com a lei.”27

Princípio de Bangalore presente neste juramento: Competência e Diligência (1).

Nigéria
“Juro, que no exercício do meu dever como _____, a serviço da minha pátria, serei 
permanentemente pleno e leal à República Federativa da Nigéria, cumprirei, com 
fidelidade e correção, as funções judiciais a mim confiadas, agindo corretamente com 
todas as pessoas, em conformidade com a Constituição da República Federativa da 
Nigéria, como estabelecido pela lei e costumes da República Federativa da Nigéria, sem 
temor ou favorecimento, afeição ou animosidade. O serviço à nação estará sempre 
acima de todos os interesses próprios, consciente de que a mim foi dada a confiança 
pública. Sempre desempenhar meus deveres judiciais com diligência e eficiência e não 
me envolver ou ser envolvido em qualquer atividade que possa gerar conflito, direta ou 
indiretamente, a este juramento. No desempenho de meus deveres judiciais, não me 
envolverei com qualquer tipo de corrupção. Seguirei somente o caminho da justiça, 
honestidade e concórdia para com todo o povo da Nigéria em tudo o que eu fizer. Que 
Deus me Ajude!”28

Princípios de Bangalore presentes neste juramento: Independência; Imparcialidade; 
Competência e Diligência; Idoneidade; Integridade e Igualdade (6).

26 Cap. 3 s. § 301 Código dos Estados Federados da Micronésia. Disponível em: http://fsmlaw.org/fsm/code/
code2014/FSMCode2014Tit01Chap03.html. Acesso em: 27 set. 2017.

27 Lei do Conselho Judicial (Montenegro), art. 41. Disponível em: https://www.legislationline.org/documents/id/20588. 
Acesso em: 21 set. 2017.

28 Oaths Act 2003 (Nigéria) Schedule 1 Disponível em: http://www.nigeria-law.org/Oaths%20Act%201990.htm. Acesso 
em: 25 set.2017.

http://fsmlaw.org/fsm/code/code2014/FSMCode2014Tit01Chap03.html
http://fsmlaw.org/fsm/code/code2014/FSMCode2014Tit01Chap03.html
https://www.legislationline.org/documents/id/20588
http://www.nigeria-law.org/Oaths%20Act%201990.htm
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Nova Zelândia
“Eu, (especificar), juro servir com correção e lealdade a Sua Majestade ________, 
seus herdeiros e descendentes, de acordo com a lei, no exercício do cargo de 
_________; com correção, sem distinção entre as pessoas, perante as leis e os 
costumes da Nova Zelândia. Que Deus me Ajude!”29

Princípios de Bangalore presentes neste juramento: Independência; Imparcialidade; 
Competência e Diligência; Integridade; e Igualdade (5).

Paquistão
“(Em nome de Alá, o mais Bondoso e Misericordioso) Eu, ______, juro, solenemente, 
ser fiel e verdadeiro ao Paquistão: 
Que, como juiz do Tribunal de Justiça do Paquistão (ou juiz da Suprema Corte ou Juiz 
Estadual de _____), exercer meus deveres e funções, correta e fielmente, em 
conformidade com a Constituição da República Islâmica do Paquistão e a lei; respeitar 
o Código de Conduta do Conselho Superior da Magistratura; não permitir que nenhum 
interesse pessoal se sobreponha à minha conduta ou às minhas decisões oficiais; 
preservar, proteger e defender a Constituição da República Islâmica do Paquistão; e, 
em todas as circunstâncias, agir corretamente, sem distinção entre as pessoas, em 
conformidade com a lei, sem temor ou favorecimento, afeição ou animosidade. [“Por 
Alá, Onipresente, me ajude e me guie (Amém)].”30

Princípios de Bangalore presentes neste juramento: Independência; Imparcialidade; 
Competência e Diligência; e Integridade (4).

Quênia
“Eu, ( Juiz/Ministro de___________), solenemente, juro, em nome de Deus, servir 
diligentemente ao povo e à República do Quênia e, de forma imparcial, administrar a 
Justiça seguindo esta Constituição, como estabelecido por lei, e as leis e costumes da 
República, sem temor, favorecimento, parcialidade, animosidade, discriminação ou 
qualquer influência política, religiosa ou de outra natureza. No exercício das funções 
judiciais a mim confiadas, eu farei o melhor da minha capacidade, no meu dever de 
proteger, administrar e defender a Constituição, sob qualquer circunstância, com a 
intenção de defender a dignidade e o respeito ao Judiciário e ao sistema judicial do 

29 Part 3 seção 18 Lei de Juramento e Declaração 1957 Part 3 seção 18 (Nova Zelândia) (reimpressão em 1º de março de 
2017). Disponível em: http://www.legislation.govt.nz/act/public/1957/0088/latest/DLM316133.html. Acesso em 26 set. 2017.

30 Arts. 178 e 194 da Constituição do Paquistão: Juiz do Tribunal de Justiça ou da Suprema Corte do Paquistão.

http://www.legislation.govt.nz/act/public/1957/0088/latest/DLM316133.html
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Quênia; e promover a justiça, independência, competência e integridade em seu 
âmbito.”31

Princípios de Bangalore presentes neste juramento: Independência; Imparcialidade; 
Competência e Diligência; e Igualdade (4).

Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte
Escócia
“Farei a administração da justiça a todas as pessoas, sem distinção, de acordo com as leis 
e os costumes deste Reino, sem temor ou favorecimento, afeição ou animosidade.”32

Princípios de Bangalore presentes neste juramento: Independência; Imparcialidade; 
Competência e Diligência; Igualdade e Integridade (5). 

Inglaterra e País de Gales
Juramento: “Juro, perante a Deus, Senhor Todo Poderoso, servir, com correção e 
lealdade, à Sua Majestade, a Rainha Elizabeth II, no ofício de ________, serei justo, 
sem distinção entre os cidadãos perante a lei e os costumes do Reino Unido, sem temor, 
favorecimento, afeição ou animosidade. Portanto, que Deus me ajude!”
Declaração: “Eu, solenemente, declaro e afirmo, com sinceridade e correção, servir à 
Sua Majestade, a Rainha Elizabeth II, no ofício de ____, sem distinção entre os 
cidadãos, conforme as leis e os costumes do Reino Unido, sem temor ou favorecimento, 
afeição ou animosidade.” 33

Princípios de Bangalore presentes neste juramento: Independência; Imparcialidade; 
Competência e Diligência; e Igualdade e Integridade (5).

31 Juramento e Declarações Nacionais da Constituição do Quênia, cap. 3. Disponível em: http://www.klrc.go.ke/
index.php/constitution-of-kenya/166-schedules-schedules/third-schedule-national-oaths-and-affirmations/444-oaths-
for-the-chief-justice-president-of-the-supreme-court-judges-of-the-supreme-court-judges-of-the-court-of-appeal-and-
judges-of-the-high-court. Acesso em: 23 set. 2017.

32 Escócia “Independência Judicial”. Disponível em: http://www.scotland-judiciary.org.uk/Upload/Documents/
JudiciárioIndependence_2.pdf. Acesso em: 18 de out. de 2017.

33 Courts and Tribunal Judiciary, “Oaths” ( Judiciário Press Office). Disponível em: https://www.judiciary.gov.uk/about-
the-judiciary/the-judiciary-the-government-and-the-constitution/oaths/. Acesso em: 12 set. 2017. Observação: existem outras 
formas de juramento aceitas, que dependem da crença religiosa do indivíduo, e.g., membros praticantes da religião hindu 
omitirão as palavras “Juro por Deus, Todo Poderoso” e as substituirão por “Juro por Gita”. Membros praticantes da religião 
judaica usam o juramento acima, enquanto alguns podem desejar fazer uma declaração substituindo o juramento. Membros 
praticantes da religião muçulmana omitirão as palavras “Juro pelo Deus Todo Poderoso” e a substituirão por “Juro por Alá”; e 
membros praticantes da religião sikh omitirão as palavras “Juro por Deus, Todo Poderoso”, substituindo por “Juro pelo Guru 
Namak”.

http://www.klrc.go.ke/index.php/constitution-of-kenya/166-schedules-schedules/third-schedule-national-oaths-and-affirmations/444-oaths-for-the-chief-justice-president-of-the-supreme-court-judges-of-the-supreme-court-judges-of-the-court-of-appeal-and-judge
http://www.klrc.go.ke/index.php/constitution-of-kenya/166-schedules-schedules/third-schedule-national-oaths-and-affirmations/444-oaths-for-the-chief-justice-president-of-the-supreme-court-judges-of-the-supreme-court-judges-of-the-court-of-appeal-and-judge
http://www.klrc.go.ke/index.php/constitution-of-kenya/166-schedules-schedules/third-schedule-national-oaths-and-affirmations/444-oaths-for-the-chief-justice-president-of-the-supreme-court-judges-of-the-supreme-court-judges-of-the-court-of-appeal-and-judge
http://www.klrc.go.ke/index.php/constitution-of-kenya/166-schedules-schedules/third-schedule-national-oaths-and-affirmations/444-oaths-for-the-chief-justice-president-of-the-supreme-court-judges-of-the-supreme-court-judges-of-the-court-of-appeal-and-judge
http://www.scotland-judiciary.org.uk/Upload/Documents/JudiciárioIndependence_2.pdf
http://www.scotland-judiciary.org.uk/Upload/Documents/JudiciárioIndependence_2.pdf
https://www.judiciary.gov.uk/about-the-judiciary/the-judiciary-the-government-and-the-constitution/oaths/
https://www.judiciary.gov.uk/about-the-judiciary/the-judiciary-the-government-and-the-constitution/oaths/
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Irlanda do Norte
Juramento: 
“Eu, ________, juro servir, com correção e lealdade, no ofício de _____ 
Declaração: 
“Eu, __________), solenemente, afirmo e declaro servir, com correção e lealdade,  
no ofício de ___”)”.
Princípios de Bangalore presentes neste juramento: Competência e Diligência(1).

Romênia
“Juro obedecer à Constituição e às leis desta nação, defender os direitos e liberdades 
fundamentais dos cidadãos, exercer meus deveres com honra, conscienciosamente e 
sem discriminação. Que Deus me Ajude!”34

Princípios de Bangalore presentes neste juramento: Integridade; Idoneidade; 
Imparcialidade; Competência e Diligência; e Igualdade (4). 

Rússia
Juro, solenemente, exercer meus deveres com honestidade e honradez, promover a 
justiça obedecendo à lei e ser imparcial e justo, como meu dever de juiz e a minha 
consciência ditarem.”35

Princípios de Bangalore presentes neste juramento: Integridade; Imparcialidade; 
Competência e Diligência; e Idoneidade (4). 

Serra Leoa
“(Em nome de Deus) juro/declaro, solenemente, exercer meus deveres fiel e plenamente, 
apoiar e preservar a Constituição de Serra Leoa como estabelecido pela lei; ser justo 
com todos os cidadãos perante a lei e os costumes de Serra Leoa, sem temor ou 
favorecimento, afeição ou animosidade (Que Deus me ajude).”36

Princípios de Bangalore presentes neste juramento: Integridade; Idoneidade; Imparcialidade; 
Competência e Diligência; e Igualdade (5). 

34 Lei nr. 303/2004 acerca do Estatuto dos Juízes e dos Procuradores do Ministério Público (Roménia), capítulo 3m 
art. 34 (1), https://www.legislationline.org/documents/id/20592 consultado a 21 de Setembro 2017.

35 A Lei da Federação Russa n. 3132-1. Sobre o Status de Magistrado na Federação Russa, art. 8º. Disponível em: http://
www.legislationline.org/documents/action/popup/id/4369. Acesso em: 27 set. 2017. Obs: última emenda em 5 de Abril de 
2005.

36 Constituição da República de Serra Leoa, estatuto 3. Disponível em: http://www.commonlii.org/sl/legis/const/1991/17.
html. Acesso em 26 set. 2017.

http://www.legislationline.org/documents/action/popup/id/4369
http://www.legislationline.org/documents/action/popup/id/4369
http://www.commonlii.org/sl/legis/const/1991/17.html
http://www.commonlii.org/sl/legis/const/1991/17.html
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Sri Lanka
“Juro/declaro, solenemente, exercer meus deveres fielmente na função de _____ em 
conformidade com a Constituição da República Democrática Socialista do Sri Lanka, e 
prestar lealdade à República Democrata Socialista do Sri Lanka; fazer o melhor da minha 
capacidade para preservar e defender a Constituição da República Democrática 
Socialista do Sri Lanka.”37

Princípios de Bangalore presentes neste juramento: Competência e Diligência; e 
Integridade (2).

Tailândia
“Eu, _________(nome), declaro, solenemente, ser leal à Sua Majestade, o Rei, e 
exercer meus deveres em nome do Rei, com imparcialidade, no interesse da justiça, do 
povo e da ordem pública do Reino. Preservar e respeitar o regime democrático do 
governo, tendo o Rei como Chefe de Estado, a Constituição do Reino da Tailândia e as 
leis na sua plenitude.”38

Princípios de Bangalore presentes neste juramento: Imparcialidade; Competência e 
Diligência; e Igualdade (4). 

Turcomenistão
“Eu, (sobrenome, nome e segundo nome), ao assumir as obrigações de juiz, juro, 
solenemente, respeitar a Constituição e as leis do Turcomenistão, com honestidade e 
equidade, exercer as funções do meu ofício, proteger os direitos e liberdade dos 
cidadãos, interesses de independência, a neutralidade permanente da nação, ser 
imparcial e justo, manter a honradez do cargo de juiz, e cumprir o juramento à nação e 
ao Presidente do Turcomenistão”.39

Princípios de Bangalore presentes neste juramento: Imparcialidade; Competência e 
Diligência; Integridade; Idoneidade e Igualdade (6). 

37 Estatuto da Constituição República Democrática Socialista do Sri Lanka, estatuto 4. Disponível em: http://www.wipo.
int/edocs/lexdocs/laws/en/lk/lk007en.pdf. Acesso em: 27 set. 2017. Obs: Como descrito no s107,  o juramento é prestado 
por juízes, mas também utilizado pelos poderes executivo e legislativo. 

38 Constituição da Tailândia, cap. 10, parte I sec. 210. Disponível em: https://www.constituteproject.org/constitution/
Thailand_2007.pdf. Acesso em: 29 set. 2017.

39 Lei do Turcomenistão “Sobre o Sistema Judicial e o Status de Juízes no Turcomenistão”, art. 86. Disponível em: http://
cis-legislation.com/document.fwx?rgn=2442. Acesso em: 29 set. 2017. 

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/lk/lk007en.pdf
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/lk/lk007en.pdf
https://www.constituteproject.org/constitution/Thailand_2007.pdf
https://www.constituteproject.org/constitution/Thailand_2007.pdf
http://cis-legislation.com/document.fwx?rgn=2442
http://cis-legislation.com/document.fwx?rgn=2442


ANExOS | 77

Tuvalu
“Juro, por Deus, Todo Poderoso, servir com correção e lealdade à nossa Soberana, a Sua 
Majestade, a Rainha Elizabeth II, seus herdeiros e descendentes, como autoridade 
judicial e ser justo com todos os cidadãos perante a lei e os costumes de Tuvalu, sem 
temor, favorecimento, afeição ou animosidade. Portanto, que Deus me ajude!”40 
Princípios de Bangalore presentes neste juramento: Imparcialidade; Competência e 
Diligência; Imparcialidade e Igualdade (3).

Ucrânia
“Ao assumir o ofício de juiz, eu (nome e sobrenome), juro, solenemente, exercer meus 
deveres judiciais de maneira objetiva, justa, imparcial, respeitando somente a lei, 
orientada pelo princípio do Estado de Direito, desempenhando minhas funções 
honesta e conscienciosamente, em conformidade com os princípios morais e éticos da 
conduta judicial, e não cometer qualquer ação que possa desonrar o título de juiz e 
diminuir a autoridade do judiciário.”41

Princípios de Bangalore presentes neste juramento: Independência; Imparcialidade; 
Competência e Diligência; Igualdade; Idoneidade e Integridade (6). 

40 Lei de Juramento e Declaração Estatutária cap 1 s.2 (Tuvalu). Disponível em: http://tuvalu-legislation.tv/cms/images/
LEGISLATION/PRINCIPAL/1979/1979-0012/OathsandStatutoryDeclarationsAct_1.pdf. Acesso em: 25 set. 2017. 
Observação: a lei permite que seja realizada uma declaração, que não é parte da lei. 

41 Lei do Poder Judiciário da Ucrânia e Status dos Juízes s1 art. 55. Disponível em: http://www.judges.org.ua/eng/law.htm. 
Acesso em: 22 set. 2017.

http://tuvalu-legislation.tv/cms/images/LEGISLATION/PRINCIPAL/1979/1979-0012/OathsandStatutoryDeclarationsAct_1.pdf
http://tuvalu-legislation.tv/cms/images/LEGISLATION/PRINCIPAL/1979/1979-0012/OathsandStatutoryDeclarationsAct_1.pdf
http://www.judges.org.ua/eng/law.htm 
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V. MÉTODOS DE TREINAMENTO

Este anexo é o resumo do trabalho do Judicial College de Londres, elaborado para 
servir como uma ferramenta de orientação para a elaboração de treinamento judicial. 
Tem como objetivo apresentar as melhores metodologias, dentre a grande variedade de 
métodos de treinamento existentes. A tabela a seguir introduz essas metodologias, suas 
vantagens e limitações. O papel do formador é considerar todas as opções disponíveis 
e decidir quais os métodos mais apropriados a serem aplicados, de acordo com as 
necessidades e objetivos, previamente identificados, e os resultados almejados, os 
recursos disponíveis e os estilos de aprendizagem dos participantes. 

MÉTODO VANTAGENS LIMITAÇÕES

INDIVIDUAL

Mentoria

Um indivíduo com mais 
experiência assume o 
papel de orientador, 
para uma função ou 
tarefa nova.

Serve como o modelo de 
exemplo a ser seguido. Fornece 
suporte prático e orienta a 
aprendizagem. Oportunidade 
para perguntas, testes e 
experimentos.

No processo de compatibilização 
entre mentor/mentorado, não 
são considerados os aspectos de 
personalidade, capacidade de 
trabalhar em uma relação um a 
um, e os papéis do mentor e seu 
mentorado.

Leitura

Formandos recebem 
ensaios, referências e 
estudos de caso para 
leitura.

Se aplicado como atividade 
preparatória para o curso, 
permite que os formandos 
tomem conhecimento do 
conteúdo antecipadamente e, 
com igual vantagem, os 
formadores podem aprofundá-lo 
no decorrer do treinamento. É 
um excelente recurso pós-
treinamento. Estilo de 
aprendizagem: reflexivo.

Pressupõe um tempo para 
leitura. Nem todos os formandos 
apreciam a leitura como um 
método de aprendizagem. Se 
utilizado como atividade 
preliminar ao curso, é 
necessário estabelecer no 
protocolo do treinamento que 
deverá ser dedicado um mínimo 
de quatro horas
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MÉTODO VANTAGENS LIMITAÇÕES

Shadowing (Sombra)

Atividade que consiste 
somente em observar 
outra pessoa.

Avaliação do papel de outra 
pessoa de forma prática. É útil 
quando os dois cargos são 
interdependentes.

Shadowing pode frustrar o 
aprendizado quando houver 
questões relativas à 
confidencialidade.

Coaching 

Pode variar de acordo 
com o conhecimento ou 
nível de capacitação. 
Pode ser uma atividade 
de âmbito interno, entre 
pares ou com um Juiz 
sênior; ou com a 
participação de um 
coach externo.

Suporte personalizado para 
ajudar a alcançar os objetivos 
pessoais ou profissionais 
previamente estabelecidos. 
Concentra-se nos aspectos 
individuais. Fortalecedor e 
motivador.

Pode ser entendido como de 
caráter corretivo, por isso é 
necessário que seja realizado de 
forma delicada. Uma boa 
convivência entre o coach e o 
formando é vital para o sucesso 
do método. É necessário o 
planejamento de substitutos na 
equipe, no caso de 
eventualidades. Pode ser caro, 
se for um coach externo.

ON-LINE

Material disponível nas 
mídias eletrônicas.

Acesso à informação e ao 
treinamento por muitas pessoas. 
Estimula a reflexão. É flexível em 
muitos aspectos e o processo de 
aprendizagem se desenvolve de 
acordo com a disponibilidade de 
cada indivíduo. O participante 
detém o controle de ritmo, 
tempo e local de aprendizagem. 

É adequado para cursos rápidos, 
especialmente sobre 
conhecimento e processo.

 É um recurso que pode ser 
acessado de acordo com a 
conveniência do aluno. É um 
elemento do processo de 
“aprendizagem mista” e, 
também, utilizado no 
treinamento presencial para 
leitura prévia de material, 
consolidação do programa 
durante e após o curso, ou 
mesmo para cursos de 
atualização.

Alguns formandos não gostam 
de estudo autodirigido. O 
indivíduo deve saber utilizar a 
tecnologia. Alguns elementos do 
processo de aprendizagem 
podem ficar ausentes, como as 
atividades práticas em plenária.

É necessário que haja um 
planejamento de 3-6 meses 
antes do início do curso.
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MÉTODO VANTAGENS LIMITAÇÕES

ATIVIDADES PRESENCIAIS

Snowball (Bola de 
Neve)

A atividade inicia com 
grupos pequenos de 4 
pessoas, depois vão se 
formando grupos 
maiores até formarem 
um grupo único. A cada 
etapa são realizadas 
discussões até que, ao 
final, cheguem a um 
consenso nas opiniões, 
A cada nova rodada, o 
número de integrantes 
nos grupos aumenta e o 
número de grupos 
diminui.

Método eficaz para fazer com 
que um maior número de 
pessoas chegue a uma mesma 
conclusão.  Os participantes 
circulam pela sala para interagir 
com outras pessoas e grupos; 
isto as mantém estimuladas.

Pode ser barulhento ou 
estimulante, pode ajudar ou 
atrapalhar.

Facilitadores são necessários 
para garantir que todos 
participem e que alguém não se 
destaque mais do que os outros.

Talking wall (Parede 
Falante)

Cada grupo escreve 
seus comentários nos 
flipcharts, distribuídos 
pela sala. As conclusões 
podem ser debatidas na 
plenária.

Permite que as pessoas circulem 
pela sala. Isso mantém a 
animação e o clima positivo, 
especialmente nos momentos de 
desinteresse ou cansaço.

Todos os participantes devem 
circular pela sala (é possível 
fazer com que os flipcharts 
circulem entre os grupos em vez 
de as pessoas se deslocarem). 
Para essa atividade, é necessário 
um ambiente espaçoso, capaz de 
permitir a movimentação das 
pessoas.

Brainstorm com uso de 
“post-it”

Os formandos fazem 
anotações nos post-its 
que serão afixados à 
parede. As paredes 
estarão divididas em 
seções, cada uma com 
um tema.

É uma representação visual das 
ideias. Positivo quando há 
muitas ideias. O facilitador (e/ou 
um formando) terá que organizar 
os post-its nas paredes de 
acordo com os temas.

Alguém pode ficar encarregado 
de fixar os post-its nas paredes e 
o facilitador deverá verificar se 
os post-its estão no local 
correto, de acordo com o 
respectivo tema.
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MÉTODO VANTAGENS LIMITAÇÕES

Vídeos dos 
participantes (Filming)

Filmar indivíduos ou 
grupo de indivíduos 
realizando uma 
atividade para avaliação 
posterior.

O participante terá a 
oportunidade de assistir ao seu 
desempenho e fazer uma 
autoavaliação.

O desconforto por estar sendo 
filmado pode afetar o 
desempenho individual. É 
necessário explicar de forma 
clara a que se destina o método, 
para ajudar a superar o medo/
timidez inicial.

Dramatização (Role 
Play)

Atribuição de 
personagens.

Uma atividade prática para 
vivenciarem situações e pontos 
de vista novos, aprendendo a 
lidar com isso em um ambiente 
seguro. Pode promover a 
autoconfiança, se bem orientada. 
É uma oportunidade para 
aprender observando os outros 
participantes e ouvindo os 
comentários.

Os participantes podem se sentir 
intimidados. Algumas vezes, se 
não for dada a devida seriedade, 
pode ser entendido como: “É só 
um jogo, não é o que eu faria na 
vida real!”. É uma atividade 
demorada.

Organização de fichas 
(Card sort) 

Pode ser em grupo ou 
individualmente. 
Organização das fichas 
em diferentes 
categorias.

São informações para ajudar na 
argumentação dos temas. 
Positivo quando existem muitas 
respostas/ideias possíveis.

A preparação é demorada. É 
necessário que todos conheçam 
bem o idioma em que o curso 
está sendo ministrado.

Clipes de Filmes

Filmes de palestras ou 
sobre o tema de 
interesse, exibidos em 
sala ou virtualmente.

Um método eficiente e 
econômico de garantir que o 
conteúdo (do palestrante) estará 
disponível em vários eventos. 
Pode também ser usado para 
Demonstrações Práticas (como 
descrito a seguir).

É preciso saber operar os 
equipamentos para projetar os 
filmes. É um método passivo, 
deve ser combinado com outra 
atividade para incrementar o 
potencial de aprendizagem.
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MÉTODO VANTAGENS LIMITAÇÕES

Demonstração Prática

Pode ser presencial, 
projeção de filmes ou 
on-line. Exemplo prático 
para melhor 
compreensão das 
questões relativas às 
competências ou 
comportamento. Podem 
ser demonstrados pelo 
formador, por atores ou 
pelos participantes.

O processo é vivenciado como se 
fosse real; promove melhor 
compreensão do processo. 
Permite que os participantes 
aprendam por outras 
abordagens, como sentenças 
escritas ou orais.

Se não houver oportunidade para 
os participantes realizarem a 
parte prática, então a 
aprendizagem não ocorrerá.

Pode ficar muito caro, se for com 
atores.

Palestras

Podem ser presenciais 
ou através de vídeos, 
videoconferência ou 
on-line. Pouca ou 
nenhuma participação 
dos formandos.

Adequado para um público 
numeroso. Pode ser viável 
economicamente se for feito por 
videoconferência. Pode ser 
oportuno se realizado em 
sessões, via podcasts.

Como não há a interação dos 
participantes com o palestrante, 
pode levar à perda de interesse, 
exceto em casos de atividades 
conjugadas. Não é possível 
avaliar a aprendizagem. Pouca 
flexibilidade para ajustar o 
método às necessidades de cada 
grupo.

Simulações

Presencial ou on-line 
– os participantes 
recebem tarefas 
baseadas em contextos 
reais da vida 
profissional.

A oportunidade de experimentar 
e participar é importante para o 
aprendizado. É um método 
positivo para o treinamento de 
conduta, ex., o ofício do juiz ou 
gestão de caso. É útil para 
treinamento e indução de 
competências. Estimula a troca 
de experiências. Testa a 
aplicação de teorias.

Os participantes podem rejeitar 
o exercício se acharem que são 
irreais.

Requer uma preparação 
cuidadosa para que os 
participantes não percam a 
autoconfiança.
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MÉTODO VANTAGENS LIMITAÇÕES

Tutoriais

Aulas presenciais ou 
virtuais (áudio e/ou 
vídeo)

Discussões entre 
formador/formando.

Positivo para revisão de material 
do curso preliminar, avaliação da 
própria evolução e para o 
planejamento das ações quando 
estiverem de volta às suas 
funções judiciais. Oportunidade 
de lidar/resolver situações que 
surgiram dentro do grupo.

Tempo oportuno para troca ou 
esclarecimento de questões. O 
formador deve estar preparado 
para também receber críticas. 
Pode ser demorado.

Webinar

Treinamento on-line 
(áudio ou vídeo) pela 
internet, com acesso 
individualizado. Pode 
ser ao vivo ou gravado 
previamente.

Método eficaz de realizar um 
treinamento ao vivo para um 
grande número de participantes 
que estão em diferentes locais. 
As perguntas podem ser feitas 
por escrito através de um fórum 
dedicado; e respondidas pelo 
formador.

Os participantes são obrigados a 
estar disponíveis em um horário 
específico, contudo, é possível 
assistir a uma gravação 
posteriormente. Não permite 
uma participação ativa.

Sala de Aula Virtual

Treinamento on-line, ao 
vivo. Participantes 
interagem uns com os 
outros, assistem a 
apresentações ou vídeos 
e podem trabalhar em 
grupos. 

É um passo à frente em relação 
ao webinar, porque permite um 
envolvimento ativo entre os 
participantes, o formador e o 
material do treinamento.

Requer o acesso de todos os 
participantes em um horário 
específico (se ao vivo), mas 
também é possível assistir a 
uma gravação posteriormente. 

É necessário o planejamento 
prévio.

Debates

Em aulas presenciais, 
on-line ou virtuais. Troca 
de conhecimento, ideias 
e opiniões. Conduzido 
pelo palestrante, 
facilitador ou pelos 
próprios participantes.

É um dos métodos mais 
populares no treinamento 
judicial. Permite aos 
participantes compartilhar suas 
experiências e conhecimento. Os 
formandos podem preferir 
realizar as discussões em 
grupos menores.

Pode ser necessária a presença 
de um facilitador experiente para 
evitar que os participantes 
divaguem. Se o grupo é 
composto por pessoas com 
opiniões similares, pode levar ao 
reforço de ideias correntes em 
lugar de trazer novas 
perspectivas.



CONDUTA E ÉTICA JUDICIAIS—MANUAL PARA FORMADORES84 |

MÉTODO VANTAGENS LIMITAÇÕES

Estudo de Caso

O estudo de caso pode 
ser realizado de forma 
presencial, virtual ou 
on-line. Conjuntos de 
informações para serem 
analisadas e 
identificação de 
possíveis opções de 
respostas. 

Encoraja a exploração de novas 
possibilidades. Liberdade para 
explorar problemas sem a 
pressão das consequências da 
realidade. Pode promover o 
intercâmbio de ideias e novas 
abordagens.

Pode ser visto como irreal ou 
fantasioso, e não ser bem aceito, 
se o estudo de caso não for 
baseado em fatos concretos.

Requer preparação e orientação 
clara. 
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VI. QUESTIONÁRIOS PARA OS PARTICIPANTES

Questionários pré e pós-treinamento 

Estes são alguns exemplos de perguntas. Os formadores podem formular outras, 
diferentes e em maior quantidade, de acordo com a sua descrição.

1. Quais são as afirmações corretas? Assinale.

 O Artigo 11 é a única disposição da Convenção das Nações Unidas contra a 
Corrupção diretamente relevante à integridade do Poder Judiciário.

 Muitas disposições da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção estão 
diretamente vinculadas ao fortalecimento da integridade judicial e a prevenção de 
corrupção no Ministério Público. 

2. Quais dos princípios estão presentes nos Princípios de Conduta Judicial de Bangalore?

 Independência
 Imparcialidade
 Profissionalismo
 Idoneidade
 Confidencialidade
 Competência e diligência
 Equidade
 Igualdade

3. Quais das matérias abaixo não estão presentes nos Princípios de Bangalore?

 Conflito de interesse
 Assédio sexual
 Impedimento
 Diversidade social
 Independência em relação a outros juízes

4.  Falso ou Verdadeiro – A Independência Judicial é o mais importante direito e benefício 
de um juiz?

 Verdadeiro 
 Falso



CONDUTA E ÉTICA JUDICIAIS—MANUAL PARA FORMADORES86 |

5.  Falso ou Verdadeiro – Os Princípios de Bangalore visam orientar a conduta de um juiz 
no exercício de seus deveres judiciais. Os Princípios não têm relevância direta com a 
vida pessoal dos juízes.

 Verdadeiro
 Falso

6. Os Princípios de Bangalore também se aplicam a juízes aposentados?

 Sim 
 Não

7.  Liste os aspectos específicos relativos à diversidade e às diferenças na sociedade, com 
as quais um (a) juiz (a) deve se sensibilizar durante o exercício de seus deveres. 

 Raça
 Cor
 Sexo
 Religião
 Nacionalidade 
 Casta
 Deficiências
 Idade
 Estado civil
 Orientação sexual
 Condições socioeconômicas

8.  Deve um (a) juiz (a) adotar as providências necessárias ao tomar conhecimento, 
mediante evidência confiável, da possibilidade de outro (a) juiz (a) não estar mantendo 
a conduta profissional correta? 

 Sim
 Não
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Questionário de Satisfação (ao final do treinamento)

Estes são exemplos. Os formadores podem inserir mais perguntas, tanto quanto 
julguem necessário.

Caro participante, estamos constantemente dedicados a melhorar o nosso treinamento 
para assegurar que seja relevante ao seu trabalho e necessidades. Para tal, 
gostaríamos de pedir a sua avaliação do treinamento, preenchendo este questionário.

Pedimos que responda a todas as perguntas. O questionário é anônimo e confidencial!

TREINAMENTO:                              LOCAL E DATA:

1. Qual foi seu grau de 
satisfação geral com o 
treinamento?

Muito 
satisfeito

Satisfeito Regular Insatisfeito Muito 
insatisfeito

5 4 3 2 1

2. Qual foi a 
importância do 
treinamento no seu 
trabalho?

Muito 
relevante

Meio 
relevante

Regular Pouco 
relevante

Irrelevante

5 4 3 2 1

3. Qual a probabilidade 
de você aplicar as 
habilidades aprendidas 
nos próximos 6 meses? 

Muito alta Alta Regular Baixa Muito baixa

5 4 3 2 1

Se não for possível, por favor, explique por quê:
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4. Qual foi o ponto mais importante que você aprendeu durante o evento e como isso afetará seu trabalho (se 
aplicável? 

5. Qual o seu grau de 
conhecimento prévio 
sobre a matéria?

Elevado Suficiente Regular Insuficiente Muito 
insuficiente

5 4 3 2 1

6. Qual o grau de 
satisfação em relação 
à aquisição de novos 
conhecimentos neste 
treinamento?

Muito 
satisfeito

Satisfeito Regular Insatisfeito Muito 
insatisfeito

5 4 3 2 1

7. Qual o grau de 
satisfação em relação 
ao conteúdo em geral/
tópicos abordados?

Muito 
satisfeito

Satisfeito Regular Insatisfeito Muito 
insatisfeito

5 4 3 2 1

8. Até que ponto as 
suas expectativas 
foram alcançadas?

Muito 
relevante

Relevante Regular Pouco 
irrelevante

Irrelevante

a) Métodos Interativos  5 4 3 2 1

b) Informações e 
esclarecimentos 

5 4 3 2 1

c) Apresentação das 
sessões  

5 4 3 2 1

Comentários: 
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9. Qual o grau de 
satisfação com o 
material do 
treinamento (apostilas, 
material de leitura e 
apresentações)?

Muito 
satisfeito

Satisfeito Regular Insatisfeito Muito 
insatisfeito

5 4 3 2 1

Comentários:

10. Qual o grau de 
satisfação com a 
metodologia do 
treinamento? 
(apresentação, 
discussões, atividades 
em grupo etc.)?

Muito 
satisfeito

Satisfeito Regular Insatisfeito Muito 
insatisfeito

a) Introdução 5 4 3 2 1

b) Trabalho em grupo 5 4 3 2 1

c) Debates 5 4 3 2 1

d) Troca de 
experiências

5 4 3 2 1

Comentários: 
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11. Avalie a habilidade 
do formador:

Muito alta Alta Regular Baixa Muito baixa

a) Conhecimento 5 4 3 2 1

b) Exposição clara 5 4 3 2 1

c) Mediação 5 4 3 2 1

d) Métodos usados 5 4 3 2 1

Comentários: 

12. Qual o grau de 
satisfação em relação 
à orientação e às 
instruções do curso 
(objetividade, ritmo, 
explicações etc.)?

Muito 
satisfeito

Satisfeito Regular Insatisfeito Muito 
insatisfeito

5 4 3 2 1

13. Qual o grau de 
satisfação em relação 
à organização e 
administração do 
evento?

Muito 
satisfeito

Satisfeito Regular Insatisfeito Muito 
insatisfeito

5 4 3 2 1
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14. Quais os assuntos ou sessões que foram de seu especial interesse? O que você gostou mais no 
treinamento?

15. Você tem alguma contribuição para melhorar o curso? (isto é, temas que poderiam ser incluídos ou 
excluídos, mudança na metodologia, ou qualquer sugestão)

16. Quais temas ou treinamentos adicionais seriam importantes para aperfeiçoar o seu trabalho?

Agradecemos a sua participação e a sua avaliação do curso.
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VII. PROGRAMAÇÃO INDICADA

PRIMEIRO DIA
 

SEGUNDO DIA
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VIII. FICHAS DE INSTRUÇÕES

PRINCÍPIOS DE 
BANGALORE

2

PRINCÍPIO 1

INDEPENDÊNCIA

PRINCÍPIOS DE 
BANGALORE

4

PRINCÍPIO  3

INTEGRIDADE

1

QUEBRA-GELO : EXEMPLOS

1. Faça um resumo conciso ao colega, ao seu lado, 
dos seguintes pontos: a) quais são os pontos 
positivos que deseja alcançar através do curso; 
b)  quais são os aspectos mais desafiadores que 
você acredita que enfrentará no curso.

2. Relate ao colega, ao seu lado: a) o que você 
considera ser a sua maior conquista na vida até o 
momento; b) algo incomum sobre você. O colega 
relatará essas informações a seu respeito na 
plenária.

3. Juízes acreditam em fundamentos. Trabalhe com 
seu colega para dar um ou mais exemplos de algo 
que ocorreu na vida dele, aparentemente sem 
explicação; depois prove ao seu colega que o 
exemplo que ele/ela lhe deu está errado. Isso é 
mais difícil do que parece. Seus exemplos podem 
ser contestados quando expostos em plenária!

4. O formador dará a cada participante uma folha de 
papel, com instruções para escrever ou desenhar 
imagens que melhor o/a descrevam. Em seguida, 
cada um deve fixar o papel no peito e andar pela 
sala, olhando e lendo a autodescrição dos outros 

PRINCÍPIOS DE 
BANGALORE

3

PRINCÍPIO  2

IMPARCIALIDADE

PRINCÍPIOS DE 
BANGALORE

5

PRINCÍPIO  4

IDONEIDADE

2

Independência Judicial é um 
pré-requisito ao Estado de 

Direito e garantia fundamental  
para a realização de um 

julgamento justo. Um juiz deve 
portanto, preservar e ser o 
exemplo da independência 

judicial tanto na vida pessoal 
quanto na vida institucional.

4

Integridade é essencial 
para o exercício correto 

do cargo judicial

1

participantes sem fazer comentários. Os papéis 
serão recolhidos e embaralhados. Os participantes 
tentarão identificar a quem cada desenho/texto 
pertence.

5. Peça aos participantes que circulem pela sala. 
Enquanto fazem isso, peça que cada um escolha 
alguém que conheça pouco ou nada, para formar 
uma dupla. Com as duplas formadas, o facilitador 
anuncia o tema de discussão e o tempo de duração 
da atividade. 

6. Os participantes devem escrever algo sobre si que 
ninguém sabe. O formador recolhe todos os papéis 
e os lerá em voz alta para os participantes 
adivinharem quem é a pessoa. É surpreendente o 
que as pessoas revelam sobre si. Essa atividade 
funciona melhor quando já existe algum grau de 
familiaridade entre os participantes.

7. Em grupos de 2-3 pessoas, os participantes fazem 
uma lista com seis aspectos que possuem em 
comum. Depois, isso será compartilhado com o 
grupo inteiro.

3

Imparcialidade é essencial 
para o exercício correto do 

cargo judicial. Aplica-se 
não apenas à decisão, 

mas também ao processo 
decisório.

5

Propriety, and the appearance 
of propriety, are essential to 
the performance of all of the 

activities of a judge.

CARTA 1 Quebra-gelo: exemplos

CARTAS 2–7 Princípios de Bangalore

Juntamente com este Manual você receberá também as cartas a seguir. Elas também 

estão disponíveis em: 
› www.unodc.org/ji/trainersmanual.html
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PRINCÍPIOS DE 
BANGALORE

6

PRINCÍPIO  5

IGUALDADE

PRINCÍPIOS DE 
BANGALORE

7

PRINCÍPIO  6

COMPETÊNCIA E DILIGÊNCIA

6

Assegurar a igualdade 
de tratamento de todos 

perante a Justiça é essencial 
para o devido exercício 

do cargo judicial.

7

Competência e Diligência 
são pré-requisitos 

para o devido exercício 
do cargo judicial.

8

ESTUDO DE CASO 1 
O CONSELHO DIRETOR DA 

UNIVERSIDADE 

(CONTEXTO)

Desde o término dos seus estudos de graduação, você manteve 
laços fortes com sua universidade, à qual dedica uma profunda 
estima. Você foi convidado para participar do Conselho Diretor. A 
carta-convite faz menção especial à sua “experiência judicial e 
autoridade junto à comunidade local”. Esse cargo não é 
remunerado e tomará muito do seu tempo. Muitas críticas foram 
feitas à universidade pela imprensa nos últimos meses, em 
especial, em relação ao elevado valor do salário do Reitor; a 
existência de cursos de caráter polêmico; e a ausência de alunos 
com diferentes etnias no corpo discente. Atualmente, o 
Secretário está suspenso após a comprovação de irregularidades 
financeiras. O que você deve fazer? Aceitar o convite?

10

ESTUDO DE CASO  2 
O CASO DO FUNCIONÁRIO DO 

GOVERNO

(CONTEXTO)

Você foi designado para ser o juiz de um processo em que um 
funcionário do governo está sendo acusado de ter sido subornado 
em troca da aprovação de um contrato muito lucrativo para uma 
renomada empresa de construção civil. O seu cunhado é 
arquiteto e, com frequência, presta serviços remunerados para 
essa empresa, apesar dessa informação não ser de conhecimento 
público. Esta semana, antes do início do processo, o juiz 
responsável pelo Fórum da sua comarca lhe informa que ele 
assumiu o caso, sem dar explicações. A mulher desse juiz 
também trabalha no mesmo departamento do governo que o 
acusado. O que você faria?

9

ESTUDO DE CASO  1 
O CONSELHO DIRETOR DA 

UNIVERSIDADE  

(CONTEXTO E PRINCÍPIOS RELEVANTES)

Desde o término dos seus estudos de graduação, você manteve 
laços fortes com sua universidade, à qual dedica uma profunda 
estima. Você foi convidado para participar do Conselho Diretor. A 
carta-convite faz menção especial à sua “experiência judicial e 
autoridade junto à comunidade local”. Esse cargo não é 
remunerado e tomará muito do seu tempo. Muitas críticas foram 
feitas à universidade pela imprensa nos últimos meses, em 
especial, em relação ao elevado valor do salário do Reitor; a 
existência de cursos de caráter polêmico; e a ausência de alunos 
com diferentes etnias no corpo discente. Atualmente, o 
Secretário está suspenso após a comprovação de irregularidades 
financeiras. O que você deve fazer? Aceitar o convite?

PRINCÍPIO 4.6: Um juiz…. tem direito aà liberdade de 
expressão, crença, associação e reunião com pessoas.
PRINCÍPIO 4.11.4: Um juiz pode estar envolvido em outras 
atividades, se tais atividades não rebaixarem a dignidade do 
cargo ou não interferirem, de outra maneira, com o 
desempenho dos deveres judiciais.

11

ESTUDO DE CASO  2 
O CASO DO FUNCIONÁRIO DO 

GOVERNO 
(CONTEXTO E PRINCÍPIOS RELEVANTES)

Você foi designado para ser o juiz de um processo em que um 
funcionário do governo está sendo acusado de ter sido 
subornado em troca da aprovação de um contrato muito 
lucrativo para uma renomada empresa de construção civil. O 
seu cunhado é arquiteto e, com frequência, presta serviços 
remunerados para essa empresa, apesar dessa informação 
não ser de conhecimento público. Esta semana, antes do 
início do processo, o juiz responsável pelo Fórum da sua 
comarca lhe informa que ele assumiu o caso, sem dar 
explicações. A mulher desse juiz também trabalha no mesmo 
departamento do governo que o acusado. O que você faria?
PRINCÍPIO 1.2: Um juiz deve exercer sua função de modo 
independente com relação às partes na disputa que deve 
julgar.
PRINCÍPIO 2.5: Um juiz deve se abster e se afastar de 
qualquer caso em que não esteja habilitado a decidir o 
problema imparcialmente ou daqueles em que pode parecer 
a um observador sensato como não habilitado a decidir 
imparcialmente.
PRINCÍPIO 3: A integridade é essencial para a apropriada 
desincumbência do ofício judicial.

9

PRINCÍPIO 6.1: Os deveres judiciais de um juiz têm 
precedência sobre todas as outras atividades.

Parágrafos Relevantes do Comentário

 134: Um juiz goza dos mesmos direitos que os outros cidadãos
 136:  Um juiz não deve estar envolvido em debates públicos 

controversos
 137: Críticas ao juiz por terceiros
 167: Associação a uma organização sem fins lucrativos
 195: A obrigação principal de um juiz é para com a Corte

11

PRINCÍPIO 4.4: Um juiz não deve participar na resolução de 
um processo em que qualquer membro de sua família 
represente um litigante ou é associado de qualquer maneira 
ao caso.
PRINCÍPIO 4.8: Um juiz não permitirá que os relacionamentos 
sociais ou outros relacionamentos de sua família influenciem 
impropriamente a conduta judicial e a sua capacidade de 
julgamento como um juiz.

Parágrafos Relevantes do Comentário

 25: Os juízes não estão em débito com o governo corrente
 37: A percepção pública da independência judicial
 40: A organização hierárquica do judiciário é irrelevante
 90:  Amizade, animosidade e outros motivos relevantes para  

 desqualificação
 110: A justiça deve ser vista como feita
 130:  Quando o membro da família é empregado em um 

departamento jurídico do governo
 143: Dever de evitar ser impropriamente influenciado

CARTAS 8–19 Estudos de caso
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12

ESTUDO DE CASO  3
A CASA DE MASSAGEM 

(CONTEXTO)

Ao viajar para o exterior, a um país onde a prestação de serviços 
de natureza sexual é legalizada, o juiz visita uma casa de 
massagem. Ele é reconhecido ao sair do estabelecimento e sua 
foto sai estampada em um jornal de sua cidade, com o título 
“Como nossos juízes relaxam!”. Ele é um juiz muito eficiente e 
popular, e tem a reputação de ser íntegro e justo. A mídia local 
exige sua demissão ou exoneração. O que deveria acontecer?

13

ESTUDO DE CASO  3 
A CASA DE MASSAGEM 

(CONTEXTO E PRINCÍPIOS RELEVANTES)

Ao viajar para o exterior, a um país onde a prestação de 
serviços de natureza sexual é legalizada, o juiz visita uma 
casa de massagem. Ele é reconhecido ao sair do 
estabelecimento e sua foto sai estampada em um jornal de 
sua cidade, com o título “Como nossos juízes relaxam!”. Ele 
é um juiz muito eficiente e popular, e tem a reputação de ser 
íntegro e justo. A mídia local exige sua demissão ou 
exoneração. O que deveria acontecer?

PRINCÍPIO 3.1: Um juiz assegurar-se-á de que sua conduta 
está acima de reprimenda sob o ponto de vista de um 
observador sensato.
PRINCÍPIO 4: A idoneidade e a aparência de idoneidade são 
essenciais ao desempenho de todas as atividades de um juiz.
PRINCÍPIO 4.2: AComo objeto de constante observação por 
parte do público, um juiz deve aceitar as restrições pessoais 
que podem parecer limitações para os cidadãos comuns e 
deve fazê-lo de modo livre e com disposição. Em particular, 
um juiz deve conduzir-se de maneira consistente com a 
dignidade do ofício judicial.

13

Parágrafos Relevantes do Comentário

 76: Relações com a mídia
 103:  Manter os altos padrões requeridos pelo ofício judicial  

 tanto na vida privada quanto na pública
 109:  A conduta pessoal de um juiz afeta o Sistema judicial com

   um todo
 111: Como isso parecerá aos olhos do público?
 112: O teste para falta de idoneidade
 115: Exigência de uma vida exemplar 
 116: Frequência em bares públicos
 118: Frequência em clubes

16

ESTUDO DE CASO  5 
JUIZ  MCKENZIE 

(CONTEXTO)

O Juiz McKenzie tem 48 anos. É casado e tem dois filhos 
adolescentes. Ele está animado em participar de uma conferência 
sobre Direito Internacional que ocorrerá numa ilha do Caribe. O 
juiz foi convidado a realizar uma palestra sobre os preceitos da 
norma jurídica em seu país. A conferência contará com a 
participação de juízes e advogados vindos de todas as partes do 
mundo. Ele viajará na classe econômica e os custos serão pagos 
pelo Judiciário, assim como os custos de duas outras pessoas 
que o acompanham, um juiz júnior de sua comarca e sua 
secretária. McKenzie receberá um valor per diem, na moeda 
local, dado pelos organizadores da conferência, no momento de 
sua chegada, e servirá para cobrir os custos de hotel e refeições 
durante o período da conferência. Sequência de eventos:
• Ao se apresentar no balcão da companhia aérea, ele e seus 

colegas recebem seus bilhetes e a designação de poltronas na 
parte posterior do avião. Em seguida, ele retorna ao balcão 
declarando ter problemas de coluna (não é verdade) e também, 
anunciando que é um juiz; é beneficiado, então, com uma 
poltrona na Classe Executiva. Ele não comunica isso aos 
colegas.

• Portando seu tíquete de Classe Executiva, ele usufrui da Sala 
VIP e se delicia com comidas e bebidas gratuitas. Ao sair, pega 
várias garrafas-miniatura de bebidas alcoólicas, pois vê outras 
pessoas fazendo o mesmo, apesar de haver avisos advertindo 
que não podem ser retiradas do recinto.
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ESTUDO DE CASO  5 
JUIZ  MCKENZIE 

(CONTEXTO E PRINCÍPIOS RELEVANTES) 
O Juiz McKenzie tem 48 anos. É casado e tem dois filhos adolescentes. 
Ele está animado em participar de uma conferência sobre Direito 
Internacional que ocorrerá numa ilha do Caribe. O juiz foi convidado 
a realizar uma palestra sobre os preceitos da norma jurídica em seu 
país. A conferência contará com a participação de juízes e advogados 
vindos de todas as partes do mundo. Ele viajará na classe econômica 
e os custos serão pagos pelo Judiciário, assim como os custos de 
duas outras pessoas que o acompanham, um juiz júnior de sua 
comarca e sua secretária. McKenzie receberá um valor per diem, na 
moeda local, dado pelos organizadores da conferência, no momento 
de sua chegada, e servirá para cobrir os custos de hotel e refeições 
durante o período da conferência. Sequência de eventos:
(Os pontos que estão em discordância com os Princípios de Bangalore 
estão sublinhados em vermelho, os pontos que estão em aparente 
conformidade estão destacados em negrito).
• Ao se apresentar no balcão da companhia aérea, ele e seus colegas 

recebem seus bilhetes e a designação de poltronas na parte 
posterior do avião. Em seguida, ele retorna ao balcão declarando 
ser portador de problemas de coluna (não é verdade) e, também, 
anunciando que é um juiz; é beneficiado, então, com uma poltrona 
na Classe Executiva. Ele não comunica isso aos colegas.

• Portando seu tíquete de Classe Executiva, ele usufrui da Sala VIP 
e se delicia com comidas e bebidas gratuitas. Ao sair, pega várias 
garrafas-miniatura de bebidas alcoólicas, pois vê outras pessoas 
fazendo o mesmo, apesar de haver avisos advertindo que não 
podem ser retiradas do recinto. 

• Ao chegar ao aeroporto de destino, o Juiz McKenzie se dirige 
ao desembarque VIP – já que é um juiz viajando na Classe 
Executiva – e acena aos seus colegas, detidos em uma longa 
fila de Controle de Imigração.

• Ao sair do aeroporto, ele encontra, por acaso, com uma antiga 
amiga, uma juíza viúva e muito atraente que reside na ilha. Ela 
imediatamente o convida para jantar em sua residência, com 
os amigos dele. O juiz aceita, mas declina em nome dos 
colegas, sem consultá-los, justificando que estão “muito 
cansados”. 

• Ao final da agradável noite, sua amiga sugere que ele 
permaneça hospedado na residência dela, no quarto de 
hóspedes, pelo tempo que a conferência durar. Ele aceita 
prontamente.

• Ao chegar ao evento no dia seguinte, ele cobra dos 
organizadores o valor combinado “para pagar as refeições e 
acomodações”. 

• Ao longo do dia, telefona para a sua mulher e filhos contando 
que o hotel é “fantástico”.

• No segundo dia de conferência, se sentindo um pouco culpado 
em relação aos seus colegas, ele os convida para jantar em um 
restaurante caro.

• Antes de voltar, o Juiz presenteia a sua anfitriã com um suntuoso 
buquê de flores, como um gesto de agradecimento. Ele também 
deixa uma doação generosa para sua entidade de caridade 
favorita “Mulas em perigo”.

• O Juiz McKenzie não apresenta a palestra na conferência, 
explicando que, infelizmente, havia esquecido o texto em casa. 
Ele não havia escrito nada. Entretanto, ele faz muitas anotações 
durante a Conferência com a intenção de informar o conteúdo 
aos seus colegas juízes.
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• Ao chegar ao aeroporto de destino, o Juiz McKenzie se dirige ao 
desembarque VIP –já que é um juiz viajando na Classe Executiva– 
e acena aos seus colegas, detidos numa longa fila de Controle de 
Imigração.

• Ao sair do aeroporto, ele encontra, por acaso, com uma antiga 
amiga, uma juíza viúva e muito atraente que reside na ilha. Ela 
imediatamente o convida para jantar em sua residência, com os 
amigos dele. O juiz aceita, mas declina em nome dos colegas, sem 
consultá-los, justificando que estão ”muito cansados”.

• Ao final da agradável noite, sua amiga sugere que ele permaneça 
hospedado na residência dela, no quarto de hóspedes, pelo 
tempo que a conferência durar. Ele aceita prontamente.

• Ao chegar ao evento no dia seguinte, ele cobra dos organizadores 
o valor combinado “para pagar as refeições e acomodações”. 
(Poderia estar sublinhado em vermelho ou destacado em negrito).

• Ao longo do dia, telefona para a sua mulher e filhos contando que 
o hotel é “fantástico”.

• No segundo dia de conferência, se sentindo um pouco culpado 
em relação aos seus colegas, ele os convida para jantar em um 
restaurante caro.

• Antes de voltar, o Juiz presenteia a sua anfitriã com um suntuoso 
buquê de flores, como um gesto de agradecimento. Ele também 
deixa uma doação generosa para sua entidade de caridade 
favorita “Mulas em perigo”.

• O Juiz McKenzie não apresenta a palestra na conferência, 
explicando que, infelizmente, havia esquecido o texto em casa. 
Ele não havia escrito nada. Entretanto, ele faz muitas anotações 
durante a Conferência com a intenção de informar o conteúdo 
aos seus colegas juízes.
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ESTUDO DE CASO  4 
O JUIZ DO CASO DE ABORTO  

(CONTEXTO)

Antes de se tornar um juiz, você foi um político ativo, com a 
reputação de ser radicalmente contra o aborto. Você foi 
designado para um caso em que o médico é acusado de realizar 
abortos ilicitamente, mas ele nega. Você aceitaria ser o juiz do 
caso?
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ESTUDO DE CASO  4 
O JUIZ DO CASO DE ABORTO  

(CONTEXTO E PRINCÍPIOS RELEVANTES)

Antes de se tornar um juiz, você foi um político ativo, com a 
reputação de ser radicalmente contra o aborto. Você foi 
designado para um caso em que o médico é acusado de realizar 
abortos ilicitamente, mas ele nega. Você aceitaria ser o juiz do 
caso?

PRINCÍPIO 2: A imparcialidade é essencial para o apropriado 
cumprimento dos deveres do ofício de juiz. 

Parágrafos Relevantes do Comentário
 28:   Um juiz deve agir sem se preocupar com aclamação 

   popular ou a crítica
 43: As tentativas de enfraquecer a independência 
  judicial devem ser resistidas
 52: Percepção de imparcialidade
 55:  A percepção de parcialidade corrói a confiança 

 pública
 60:  O que pode não constituir parcialidade ou 

 preconceito: uma opinião deve ser distinguida de 
 parcialidade

 81 et seq.: A razoável apreensão da parcialidade
 88:  Afiliação política anterior não deve ser fundamento 
  para desqualificação
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ESTUDO DE CASO  6 
O RESPEITÁVEL JUIZ 

(CONTEXTO)

O Juiz K é uma pessoa agradável, muito respeitado e estimado. 
Ele é o segundo juiz em senioridade na sua comarca. Ele também 
é muito moroso e seus casos levam, em média, duas vezes mais 
tempo para serem concluídos do que os de seus colegas (porque, 
diz ele, ”deve ser minucioso”). O juiz aprecia as mulheres e, com 
frequência, faz comentários sobre a aparência delas, mesmo 
quando estão em audiência, como testemunhas ou advogadas. 
Ele sempre procura ter, tanto quanto possível, uma mulher como 
secretária ou escriturária para auxiliá-lo no tribunal, pois como 
ele diz: “As mulheres são mais confiáveis e empenhadas no 
trabalho do que os homens”. Um dos seus ditados favoritos, 
quando almoçando com colegas juízes, é “cherchez la femme!” 
(“procure a mulher!”), mas nem sempre fica claro em que 
contexto. Desde que você se tornou a mulher mais jovem no 
cargo de juíza, na mesma comarca, ele se mostra muito 
interessado em que você se sente ao seu lado, quando participa 
desses almoços, para que ele possa lhe “ensinar os segredos do 
ofício”. A maioria dos outros juízes mais jovens são homens e ele 
não parece estar interessado em “contar os segredos” do ofício 
para eles. Você está descontente e se sente ameaçada. O que 
você deveria fazer?
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ESTUDO DE CASO  6
O RESPEITÁVEL JUIZ 

(CONTEXTO E PRINCÍPIOS RELEVANTES)

Juiz K é uma pessoa agradável, muito respeitado e estimado. 
Ele é o segundo juiz em senioridade na sua comarca. Ele 
também é muito moroso e seus casos levam, em média, 
duas vezes mais tempo para serem concluídos do que os de 
seus colegas (porque, diz ele, “deve ser minucioso”). O juiz 
aprecia as mulheres e, com frequência, faz comentários 
sobre a aparência delas, mesmo quando estão em audiência, 
como testemunhas ou advogadas. Ele sempre procura ter, 
tanto quanto possível, uma mulher como secretária ou 
escriturária para auxiliá-lo no tribunal, pois como ele diz: “As 
mulheres são mais confiáveis e empenhadas no trabalho do 
que os homens”. Um dos seus ditados favoritos, quando 
almoçando com colegas juízes é “cherchez la femme!” 
(“procure a mulher!”), mas nem sempre fica claro em que 
contexto. Desde que você se tornou a mulher mais jovem no 
cargo de juíza, na mesma comarca, ele se mostra muito 
interessado em que você se sente ao seu lado, quando 
participa desses almoços, para que ele possa lhe “ensinar os 
segredos do ofício”. A maioria dos outros juízes mais jovens 
são homens e ele não parece estar interessado em “contar 
os segredos” do ofício para eles. Você está descontente e se 
sente ameaçada. O que você deveria fazer?
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PRINCÍPIO 5: Assegurar a igualdade de tratamento para 
todos perante a Corte é essencial para a devida execução do 
ofício judicial.
PRINCÍPIO 6: Competência e Diligência são pré-requisitos 
da devida execução do ofício judicante.
PRINCÍPIO 6.5: Um juiz deve executar todos os seus deveres, 
inclusive emitir os pareceres de modo justo, reservado e 
eficiente e com razoável pontualidade.

Parágrafos Relevantes do Comentário

 42: A devida consideração de um caso toma precedência 
  sobre produtividade
 55: A percepção de parcialidade corrói a confiança pública
 184: Um juiz deve evitar estereotipar
 185: Discriminação de gênero
 207: Dever de resolver os casos com a devida celeridade



Para acessar a versão eletrônica deste Manual, por favor acesse:

WWW.UNODC.ORG/JI/TRAINERSMANUAL.HTML

http://www.unodc.org/ji/trainersmanual.html
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