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Como é sabido, a Carta Magna de 1988, considerada uma 
das mais avançadas do mundo, alargou as portas da democracia 

mediante substancial ampliação dos direitos dos brasileiros, o que a 

fez conhecida como a Constituição Cidadã.  

Paralelamente, a mídia, hoje caracterizada por um 

jornalismo investigativo, dinâmico e participativo, tornou-se um dos 
principais agentes da construção da sociedade deste início de século: 

mais esclarecida, consciente dos seus direitos e exigente na cobrança 
de ações dos Poderes constituídos.  

Além disso, como é notório, o País vive, de um lado, um 
momento histórico de consolidação do Estado democrático de direito. 

De outro lado, debate-se em meio a uma crise de credibilidade dos 
entes públicos, sem precedente, motivada por desvios éticos dos seus 

agentes, que resultam em descaso para com a coletividade. Direta ou 
indiretamente, vê-se a Justiça, em todos os segmentos, afetada de 

modo marcante, sobrepondo-se a tudo o estigma da morosidade.  

Nesse cenário, a ética avulta como elemento indispensável 

ao Poder Judiciário, haja vista a sua missão de guardião da 

democracia, de agente no processo de efetivação da cidadania e 
promoção da paz social.  

A propósito, em 2006, durante a XIII Cúpula Judicial 
Ibero-Americana, em Santo Domingo, República Dominicana, foi 

aprovado o Código Ibero-Americano de Ética Judicial, também pelo 
Brasil, representado pelo Superior Tribunal de Justiça.  

Ferramenta adequada a balizar a conduta dos juízes, o 
Código Ibero-Americano confere objetividade a questões que, no 

cotidiano, são tratadas com subjetividade, visto que inerentes ao 
comportamento humano.  

A exemplo, fatores como honestidade, imparcialidade e 
integridade são nele equacionados de modo a se concretizar em 

normas que, com clareza, norteiem a conduta que se espera do “bom 
juiz”. Especialmente salutares são os capítulos dedicados ao dever de 

motivar as decisões, à exigência de conhecimento e capacitação 

permanente dos juízes para melhor cumprimento das suas decisões e 
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ao dever da transparência.  

Na mesma ocasião, instituiu-se a Comissão Ibero-Americana 
de Ética Judicial, destinada, principalmente, a divulgar o novo Código 

entre os países ibero-americanos.   

Participante da comissão mediante a contribuição do 
Ministro Ari Pargendler, membro daquele instrumento, esta Corte tem 

marcado presença, de forma sistemática, nas diversas atividades da 
Cúpula Judicial Ibero-Americana, na qualidade de Secretaria Pro 

Tempore. Não poderia ser outra a postura do Tribunal da Cidadania, 
tendo em vista o seu engajamento, expressivo, por sinal, nos 

trabalhos de cooperação internacional em prol da dignidade do ser 
humano.  

Como se vê, o contexto sociopolítico nacional e o 
envolvimento do Brasil com a comunidade internacional tornam o 

momento mais que oportuno para o debate e reflexão sobre a ética 
no Judiciário, visando ao surgimento de propostas exequíveis que 

venham sanar eventuais lacunas da Justiça brasileira nesse campo. 
Acredito ser esse um bom caminho para elevar o índice de confiança 

da população nas instituições do Poder que integramos.  

Com percuciência, então, o Centro de Estudos Judiciários do 
Conselho da Justiça Federal está promovendo o Seminário Ética no 

Judiciário: Tendência Internacional e Nacional, que tem como um dos 
seus objetivos a difusão do Código Ibero-Americano de Ética Judicial 

entre juízes, membros do Ministério Público, advogados e servidores. 
Visa ele também à abordagem da prática jurídica da Magistratura 

voltada para a interdisciplinaridade entre as ciências jurídicas e 
outros ramos do conhecimento. Refiro-me àqueles que podem 

facilitar o trabalho do juiz no seguimento de princípios éticos e morais 
nos âmbitos nacional e internacional.  

Congratulo-me, portanto, com o Ministro Gilson Dipp, 
Coordenador-Geral da Justiça Federal e Diretor do Centro de Estudos 

Judiciários do Conselho da Justiça Federal, pela brilhante iniciativa de 
promover este seminário. O acerto do temário, a reconhecida 

proficiência dos expositores e o alto nível dos demais participantes 

nos dão a certeza antecipada de que aqui brotarão idéias inteligentes, 
subsídios valiosos para que seja instituído o padrão ético ideal do 

Poder Judiciário.  

Muito obrigado.  

 

 

Palavras proferidas na abertura do evento, STJ, 19/11/2007.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


