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 docente. Atualmente, o
Secretário está suspenso após a comprovação de irregularidades
financeiras. O que você deve fazer? Aceitar o convite?
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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 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.
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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
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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?
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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.
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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
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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?
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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: 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.
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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
como 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
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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 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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• 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, tinha esquecido o texto em casa.
Ele não tinha 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 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.

17

• 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, tinha esquecido o texto em casa.
Ele não tinha 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
(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?

19

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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