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ARGENTINA

Recomenda-se aos magistrados e funcionários prudência e moderação no uso das redes sociais,

evitando manifestações que possam colocar em suspeita a imparcialidade dos cargos que ocupam e

a correta administração da justiça pelo Poder Judiciário.

Informações coletadas

 ➢ Por ejemplo, en mi país, el tema fue objeto de abordaje por el Superior Tribunal de Justicia de la

provincia  de Corrientes  en el  caso de una jueza que hacía  expresiones  de simpatía  y antipatía

política  por  Facebook.  En  su  Resolución  1026  del  11  de  diciembre  del  2012,  se  decidió:

Recomendar a los Señores Magistrados y Funcionarios, prudencia y mesura en el uso de las redes

sociales,  tratando  de  guardar  siempre  una  conducta  irreprochable  en  razón  de  las  exigencias

requeridas a quienes desempeñan los Altos cargos Judiciales, evitando manifestaciones innecesarias

que puedan arrojar un manto de sospecha sobre su imparcialidad y buen juicio en el ejercicio de sus

cargos o causar interpretaciones contrarias a la adecuada y eficaz administración de justicia que este

Poder Judicial Provincial está obligado a prestar.

 ➢ La respuesta del STJ a la queja del peronismo tuvo lugar el 11 de diciembre pasado, mediante la

Resolución 1026 firmada por todos sus miembros. En ella, el Tribunal “recomendó” a funcionarios

y magistrados manejarse con “prudencia y mesura en el  uso de las redes sociales”, tratando de

“guardar  siempre  una  conducta  irreprochable  en  razón  de  las  exigencias  requeridas  a  quienes

desempeñan los altos cargos judiciales, evitando manifestaciones innecesarias que puedan arrojar

un manto de sospecha sobre su imparcialidad y buen juicio en el ejercicio de sus cargos o causar

interpretaciones contrarias a la adecuada y eficaz administración de justicia que este Poder Judicial

Provincial está obligado a prestar”.(Epoca)
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AUSTRÁLIA

Incentiva o juiz a ser cauteloso no debate público, evitando envolvimento em controvérsia política,

salvo quando ela afeta o funcionamento, a independência e administração dos tribunais. O local e

a ocasião em que o juiz se manifesta pode levar o público a associá-lo a determinada organização

particular, grupo ou causa.

Informações coletadas

http://wiki.modern-courts.ca/images/4/46/The_Use_of_Social_Media_by_Judges.pdf

http://www.supremecourt.wa.gov.au/_files/GuidetoJudicialConduct(2ndEd).pdf
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BÉLGICA

O magistrado deve ter cautela para que o seu comportamento, a escolha de pessoas com quem se

relaciona e os eventos públicos em que participe, não prejudiquem a confiança na sua pessoa e na

Justiça.  A participação em redes sociais exige muito cuidado para evitar o questionamento da

independência, imparcialidade e integridade do membro. Permite-se a filiação político-partidária.

Informações coletadas

 ➢ A propósito do Princípio da Dignidade assinala-se que este não implica que os magistrados se

isolem do mundo e da sociedade. O magistrado deve participar na vida social, mas cuidando que o

seu comportamento, a escolha de pessoas com quem se relaciona e os eventos públicos em que

participe, não prejudiquem a confiança na sua pessoa e na Justiça. A participação em redes sociais

releva de uma escolha pessoal por parte do magistrado, mas exige grande cautela para evitar o

questionamento da sua independência, imparcialidade e integridade.

http://www.csj.be/sites/5023.b.fedimbo.belgium.be/files/press_publications/o0023f.p

OBSERVAÇÃO: CONJUGAÇÃO DA IMPARCIALIDADE COM O DEVER DE RESERVA E

DISCRIÇÃO. NA BÉLGICA É PERMITIDA A FILIAÇÃO POLÍTICO-PARTIDÁRIA. 

2. IMPARTIALITÉ

Principe

L’impartialité objective et subjective est, avec l’indépendance, essentielle pour un procès équitable

(art. 6, CEDH).

L’impartialité du magistrat signifie l’absence réelle et aparente de tout préjugé ou de toute idée

préconçue lorsqu’il rend un jugement, ou dans les procédures préalables au jugement. Le magistrat

remplit ses fonctions judiciaires sans crainte, sans favoritisme ni préjugés.

Commentaires

• Abstention/Récusation

Le magistrat adopte, dans l’exercice de ses fonctions et même en dehors de celles-ci, une Conduite
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qui favorise la confiance dans l’impartialité de la Justice et  réduit  les risques de situations qui

pourraient conduire à la récusation.

L’impartialité  des  magistrats  commande  l’application  rigoureuse  des  règles  relatives  aux

incompatibilités professionnelles (art. 292 à 304, C.jud.) et de récusation (art. 828 à 842, C.jud.).

Ainsi, le juge s’abstient de siéger dans des affaires lorsque:

- il ne peut pas juger l’affaire de façon objectivement impartiale;

- il a des liens étroits avec une partie ou lorsqu’il a une connaissance à titre personnel des faits,

lorsqu’il a représenté, assisté ou agi contre l’une des parties, ou lorsqu’il existe une situation telle

que son impartialité serait entachée de subjectivité;

- lui-même ou un membre de sa famille ont des intérêts dans l’issue du procès.

S’il  est  source  de  conflits  d’intérêts  réels  ou  potentiels,  le  juge  ne  siège  pas  ou  se  retire

immédiatement de l’affaire, afin d’éviter d’être suspecté de partialité.

• Comportement dans la sphère du travail

Dans la sphère du travail,  notamment aux abords des salles d’audience,  les juges et  procureurs

doivent  être  soucieux de l’image d’impartialité  qu’ils  offrent  et  ne pas apparaître,  aux yeux de

personnes non averties, dans une relation de trop grande proximité et, moins encore, de  Complicité.

La même prudence doit être observée à l’égard des conseils des parties en cause et de l’ensemble

des acteurs du procès.

• Vie privée et sociale

Le  magistrat  veille  dans  sa  vie  privée  à  ne  pas  remettre  em cause  auprès  du  public  l’image

d’impartialité de sa juridiction.

L’impartialité n’empêche pas le magistrat de prendre part à la vie sociale. Un magistrat ne peut pas

se retirer dans as tour d’ivoire. Il s’implique dans la société.

Le magistrat a cependant une obligation de vigilance afin de prévenir les conflits d’intérêts Entre

ses devoirs judiciaires et sa vie sociale.

• Droit d’association
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Les magistrats, comme tous les citoyens, jouissent du droit  d’association. Ils peuvent donc être

membres d‘associations à but politique, philosophique, religieux, culturel, scientifique, artistique,

caritatif, social ou autre, et participer aux activités de ces associations. Pour l’appréciation de la

question de savoir s’il existe des raisons légitimes de douter de l’impartialité de certains membres

d’une juridiction, il peut être tenu compte de la conviction qu’une partie affirme avoir sur ce point.

Cette conviction n’est cependant pas un critère exclusif. La question déterminante est de savoir si la

crainte d’un traitement partial de l’affaire est objectivement justifiée.

Si l’affiliation à un parti politique est autorisée, la propagande politique active, en revanche, menace

l’indépendance  et  l’impartialité  du  magistrat  et  du  pouvoir  judiciaire.  Sans  préjudice  des

incompatibilités légales, les magistrats  doivent se montrer extrêmement prudents s’ils entendent

assurer un mandat de direction au sein d’une association, et en évaluer les risques au préalable.

• Fonctions accessoires

Lorsqu’il exerce des fonctions accessoires autorisées, le magistrat veille également à ce qu’elles ne

mettent pas em cause son impartialité et son indépendance.

4. RESERVE ET DISCRETION

Principe

La réserve et la discrétion du magistrat impliquent un équilibre entre ses droits en tant que citoyen

et les contraintes de la fonction.

Le magistrat se comporte de manière à éviter de créer l’impression que ses décisions sont inspirées

par des mobiles autres qu’une application juste et raisonnée de la loi. 

Le magistrat met tout en œuvre pour ne pas heurter, dans l’exercice de ses fonctions et dans sa vie

privée, la confiance que les justiciables placent en lui et en la Justice en général.

Commentaires

• Politique

Dans le domaine de la politique, le magistrat, comme tout citoyen, a le droit d’avoir une opinion

politique. Par sa réserve, il veille à ce que le justiciable puisse avoir confiance en l’indépendance et

l’impartialité de la Justice. 
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• Médias

Le magistrat fait preuve de la même réserve dans ses rapports avec les médias.

• Commentaires sur des décisions judiciaires

Le juge s’abstient de formuler des commentaires sur ses décisions, même si celles-ci sont critiquées

par les médias ou la doctrine, ou si elles sont réformées en appel. Son mode d’expression est la

motivation de ses décisions. 

Sans préjudice de la liberté scientifique ou académique et de la mission des magistrats de presse, le

magistrat s’abstient de commenter dans les médias les décisions juridictionnelles de ses collègues.

• Rôle pédagogique

Le magistrat est idéalement placé pour expliquer les règles légales et leur application. Le devoir de

discrétion ne l’empêche pas de jouer un rôle pédagogique.

• État de droit démocratique

Lorsque la démocratie et les libertés fondamentales sont en péril, la réserve cède devant le droit

d’indignation. 

• Secret professionnel

Le magistrat traite de manière confidentielle l’information dont il prend connaissance dans le cadre

de l’exercice  de sa fonction.  Le  secret  professionnel  n’empêche pas  une concertation avec des

magistrats-collègues, mais avec prudence.

Guide pour les magistrats

• Vie privée

Sauf  si  la  loi  l’y  oblige  (par  exemple  dans  le  cadre  du  privilège  de  juridiction),  le  magistrat

s’abstient en dehors de l’exercice de ses fonctions d’invoquer sa qualité de magistrat à l’égard des

tiers. Comme toute personne, le magistrat a droit au respect de sa vie privée. Son devoir de réserve

ne  s’oppose  pas  à  ce  qu’il  mène  une  vie  sociale  normale:  il  lui  suffit  de  se  comporter  avec

discernement  et  précaution  pour  éviter  de  porter  atteinte  à  la  dignité  de  ses  fonctions  ou  à  sa

capacité de les exercer.
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COSTA RICA

Recomenda-se  que  o  uso  das  redes  sociais  pelos  servidores  seja  realizado  de  forma que  não

comprometa  a  imagem institucional  nem a transparência  e  imparcialidade judicial.  Ainda por

recomendação,  os  servidores  são  desencorajados  a  identificar  seu  cargo  nas  redes  sociais,  a

manter relacionamento com partes processuais e a participar de grupos de cunho político.

Informações coletadas

http://www.escuelajudicial.ac.cr/eticayvalores/images/notables/001-2015.pdf

Recomendatório:  En  orden  con  lo  señalado,  se  enlistan  los  puntos  esenciales  de  la  presente

recomendación:

i. En el caso de abrir perfiles en redes sociales, identificarse sin hacer referencia al puesto, ni

indicar  que  se  trabaja  para  el  Poder  Judicial,  para  prevenir  que  se  considere  que  las

publicaciones se hacen en virtud del cargo.

ii. Limitar los contactos en redes sociales que puedan ser parte en procesos judiciales en los que

se participe y no hacer referencia a temas de índole laboral o judicial,  para evitar toda duda

razonable en cuanto a la objetividad en la tramitación de los asuntos judiciales. 

iii.  Realizar  las  comunicaciones  de  trabajo  (con jefaturas,  personas  proveedoras  o  usuarias,

compañeras y compañeros de oficina, entre otras) únicamente por medio de los canales oficiales.

iv.  Evitar  crear  o  participar  en  perfiles,  grupos  o  páginas  de  sitios  que  se  utilicen  para  el

intercambio de opiniones sobre beligerancia política o partidaria. 

v.  No  realizar  publicaciones  en  redes  sociales  (texto,  fotografías  u  otros)  que  contengan

información u opiniones sobre los procesos judiciales que vulneren la dignidad, los derechos, la

seguridad u otros derechos propios, de otras personas servidoras o usuarias.

vi.  Considerar toda publicación en una red social como pública, aunque se comparta con un

grupo limitado de personas y valorar las consecuencias no deseadas para la imagen propia, de

otras personas o institucional que puede originar dicha publicación. 

vii. Evitar el uso de las redes sociales en tiempo laboral, ya sea por los medios que brinda la
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institución o por medios de comunicación propios, salvo cuando ese uso se realice en virtud de

las funciones del cargo. 

viii.  Hacer  uso  de  medidas  de  seguridad  informática  (contraseñas,  antivirus,  antimalware,

antiphishing, entre otros). 

ix. Tomar en cuenta que cualquier actuación, imagen o manifestación de una persona servidora

judicial  puede  ser  documentada  y  hecha  de  conocimiento  público  por  medio  de  las  redes

sociales.
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ESCÓCIA

Aos juízes é aconselhado não se registarem em redes sociais, devendo agir com extrema cautela ao

discutir  nelas  questões judiciais  e pessoais.  Se um juiz  participar em redes sociais,  deve estar

ciente de que as discussões on-line não são privadas, que os seus comentários podem ser copiados

e que têm uma longevidade indefinida.

Informações coletadas

http://www.scotland-judiciary.org.uk/Upload/Documents/JudicialEthics2013.pdf

A propósito do Princípio da Imparcialidade refere-se que um juiz deve estar ciente de que os seus

deveres relativos às atividades extrajudiciais se mantêm inclusivamente na sua presença on-line.

Um juiz deve ser cuidadoso quanto à publicação on-line de informações pessoais desnecessárias. Os

juízes  são  aconselhados  a  não  se  registarem em redes  sociais  como o  Facebook  ou o  Twitter

devendo  agir  com extrema  cautela  ao  discutir  nelas  questões  judiciais  e  pessoais.  Se  um juiz

participar em redes sociais, deve estar ciente de que as discussões on-line não são privadas, que os

seus comentários podem ser copiados e que têm uma longevidade indefinida.

5. THE PRINCIPLE OF IMPARTIALITY  

5.1 A judge should strive to ensure that his or her conduct, both in and out of court, maintains and

enhances the confidence of the public, the legal profession and litigants in the impartiality of the

judge and the judiciary.  Because a judge’s primary task and responsibility is to discharge the duties

of office, it follows that he or she should, so far as is reasonable, avoid extra-judicial activities that

are likely to cause the judge to have to refrain from sitting in a case,  because of a reasonable

apprehension of bias, or because of a conflict of interest that would arise from the activity.  Thus,

for example, a judge should take care about the place at which and the occasion on which he or she

speaks publicly, so as not to cause the public to associate the judge with, or create the perception of

partiality towards,  any particular organisation, group, or cause.  If a judge is in doubt about the

appropriateness of involvement in any particular extrajudicial activity, it may be prudent to consult

the Head of the Judiciary.  

5.2 A judge should be aware that extra-judicial activities referred to above extend to their online

presence. A judge should be wary of publishing online more personal information than is necessary.
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Judges are advised not to sign up to social media sites such as Facebook or twitter and should

exercise extreme caution in discussing both judicial and personal matters. Should a judge engage in

online communication the judge should be aware that online discussions are not private, comments

can be copied and have an unintended longevity. The spread of information and technology means

that it is increasingly easy to undertake ‘jigsaw’ research which allows individuals to piece together

information on a judge from various independent sources. Judges are directed to the terms of the IT

& Information Security Guide for Judicial Office Holders in Scotland issued by the Lord President

on 28 February 2012. (Inserted following Judicial Council meeting 24 May 2013)

13



ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

A linha entre o público e o privado, o pessoal e o profissional, não é clara, especialmente quando

um funcionário,  usando mídias  sociais,  inclui  a  qualificação profissional  em seu  perfil  ou  faz

comentários relacionados ao assunto de trabalho. O Membro deve evitar qualquer conduta que

possa afetar a sua independência, integridade ou imparcialidade.

Informações coletadas

http://www.ncsc.org/Topics/Media/Social-Media-and-the-Courts/State-Links.aspx?cat=Judicial

%20Ethics%20Advisory%20Opinions%20on%20Social%20Media

http://www.ncsc.org/~/media/Files/PDF/Topics/Center%20for%20Judicia  l

%20Ethics/SocialMediaandJudicialEthicsFeb2016.ashx

Nos Estados Unidos, a American Bar Association foi pioneira em emitir cânones de Códigos de

Conduta Judicial,  iniciando no ano de 1924, que terminou dando origem ao Código Modelo de

Conduta Judicial, cuja última redação é do ano de 2012. Em 21 de janeiro de 2013, emitiram a

opinião formal n. 462, referente aos juízes e as redes sociais, nos seguintes termos:

“Um juiz  pode participar  de redes  sociais  eletrônicas,  porém, como em todas  as  suas  relações

sociais, um juiz deve seguir as normas pertinentes do Código de Conduta Judicial e evitar qualquer

conduta que possa afetar a independência, a integridade ou a imparcialidade do juiz ou criar uma

aparência de impropriedade."

Da explicação que acompanha a opinião formal se pode ler: 

“Existem óbvias diferenças entre as interações pessoais e digitais. Em contraste com a conversação

fluida  cara  a  cara  que  usualmente  permanece  entre  os  participantes,  as  mensagens,  vídeos  ou

fotografias postados nos meios sociais eletrônicos podem ser disseminadas a milhares de pessoas

sem o consentimento ou conhecimento de quem o postou. Esses dados tem grandes, quem sabe

permanentes vidas digitais, de modo tal que as afirmações podem ser recuperadas, circuladas ou

impressas  anos  depois  de terem sido  enviadas.  Assim,  as  relações  na  internet  podem ser  mais

difíceis de lidar, na falta de sinais vocais ou visuais, as mensagens podem ser tomadas fora de

contexto, mal interpretadas ou divulgadas de modo incorreto.”
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Nos Estados Unidos existem dois Códigos de Conduta Judicial que fazem referências expressas às

mídias sociais:

- Suprema Corte de Apelação de West Virgínia: Comentário 6 à regra 3.1 – as mesmas regras do

Código  de  Conduta  Judicial  que  governam as  habilidades  de  um funcionário  do  Judiciário  se

socializar, comunicar-se em pessoa, no papel, ou mesmo por telefone, também se aplicam à internet

e às redes sociais como Facebook.

-  Suprema Corte  do Novo México:  adicionou um preâmbulo  ao  Código de Conduta  “Juízes  e

candidatos a juízes são encorajados a prestar atenção especial aos temas que envolvem tecnologia,

inclusive aqueles que dizem respeito às redes sociais, e são demandados a exercitar extrema cautela

no uso dessas tecnologias, de forma a não violar este Código.”

Em 24 de março de 2014, o Vice Procurador-Geral americano expediu um memorando para todos

os funcionários do Departamento de Justiça, contendo um guia de uso pessoal das mídias sociais

para todos os funcionários e procuradores.

https://www.justice.gov/sites/default/files/oip/legacy/2014/07/23/dag-memo-personal-use-social-

media.pdf

O documento explicita que a linha entre o público e o privado, o pessoal e o profissional, não é

clara, especialmente quando um funcionário usando mídias sociais inclui a qualificação profissional

em seu  perfil,  ou  faz  comentários  relacionados  aos  assuntos  de  trabalho.  Como consequência,

quando usar mídias sociais, os funcionários de Departamento devem ter cautela e perguntar a si

mesmos: “Existe algum risco de que eu esteja revelando informação sigilosa?”, “Meu uso de mídia

social pode afetar a missão do Departamento?”, “As normas do Departamento estão governando

minha conduta ou eu devo consultar um supervisor antes de postar, comentar ou blogar on-line?”.

Dois  tipos  de  comentários  em  mídias  sociais  merecem  especial  atenção  e  devem  causar  nos

funcionários  do  Departamento  especial  atenção:  comentários  que  podem  ser  vistos  como

discriminatórios  baseados  em  raça,  gênero  e  orientação  sexual,  ou  outro  direito  protegido;  e

comentários sobre o trabalho no Departamento, incluindo casos e investigações. Comentários on-

line por funcionários do Departamento exibindo hostilidade que afete adversamente a habilidade do

Departamento de cumprir sua relevante missão não serão tolerados. Lado outro, os funcionários do

Departamento não podem postar ou comentar sobre casos e investigações em andamento, quando

seus comentários puderem revelar informação não pública.
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Aborda os seguintes pontos principais:

- Proteção da informação sigilosa ou protegida por privacidade.

- Comentários ou informações relacionadas a casos em julgamento.

- Comentários sobre juízes.

-  Comentários  que  possam  ser  percebidos  como  discriminatórios  baseados  em  raça,  gênero,

orientação sexual, ou outro.

- Atenção às comunicações em anonimato.

- Uso do computador e outros equipamentos eletrônicos públicos durante o horário de trabalho.

Explicita que o memorando não tem a intenção de limitar ou de restringir as atividades de caráter

pessoal nas redes sociais que não afetem o Departamento.
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FRANÇA

Os juízes não devem comentar sobre as suas decisões, ou aquelas proferidas pelos seus colegas, e

não podem divulgar qualquer tipo de informações, mesmo em forma anônima ou informalmente.

Em  matéria  de  liberdade  de  expressão,  os  juízes  devem  agir  de  forma  prudente  para  não

comprometer a imagem de instituição judicial de prestígio.

Informações coletadas

 ➢ Recueil  des  obligations  deontologiques  des  magistrats,  publicada  pelo  CSM,  em  2010,

determinando que o Judiciário não deve comprometer a imagem de imparcialidade da Justiça, uma

vez que é indispensável para manter a confiança do cidadão. Os juízes não devem comentar sobre

as suas decisões, ou aquelas proferidas pelos seus colegas e não podem divulgar qualquer tipo de

informações, mesmo em forma anônima ou informalmente, em matéria de liberdade de expressão,

os juízes devem agir de forma prudente para não comprometer sua imagem de instituição judicial

de prestígio.

 ➢ CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA 

http://www.conseil-superieur  -

magistrature.fr/files/recueil_des_obligations_deontologiques_des_magistrats_FR.pdf

Aqui,  são  estabelecidos  princípios  e  recomendações.  Não  é  um  código  de  ética,  mas  uma

compilação de obrigações, uma espécie de guia.

VIDE o título “da independência”.

DESTACA-SE:

Principe A.20   

Le magistrat a, comme tout citoyen, le droit au respect de sa vie privée. Il s’abstient cependant

d’afficher des relations ou d’adopter un comportement public de nature à faire naître un doute sur

son indépendance dans l’exercice de ses fonctions.

Commentaires et recommandations a.21 Le magistrat bénéficie des droits reconnus à tout citoyen

d’adhérer à un parti politique, à un syndicat professionnel, ou à une association et de pratiquer la
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religion de son choix.  a.22 Il  s’abstient,  dans le ressort territorial  de la juridiction à laquelle il

appartient, de tout prosélytisme politique, philosophique ou confessionnel pouvant porter atteinte à

l’image d’indépendance de l’autorité judiciaire. a.23 Le magistrat s’abstient de se soumettre à des

obligations ou contraintes de nature à restreindre sa liberté de réflexion ou d’action et de porter

atteinte à son indépendance.

Commentaires et recommandations

 a.21 Le magistrat bénéficie des droits reconnus à tout citoyen d’adhérer à un parti politique, à un

syndicat professionnel, ou à une association et de pratiquer la religion de son choix. 

a.22  Il  s’abstient,  dans  le  ressort  territorial  de  la  juridiction  à  laquelle  il  appartient,  de  tout

prosélytisme  politique,  philosophique  ou  confessionnel  pouvant  porter  atteinte  à  l’image

d’indépendance de l’autorité judiciaire. 

a.23 Le magistrat s’abstient de se soumettre à des obligations ou contraintes de nature à restreindre

sa liberté de réflexion ou d’action et de porter atteinte à son indépendance.

Principe B (Imparcialidade)

appRoche peRsoNNelle

Principe B.21  Si le magistrat bénéficie des droits reconnus à chaque citoyen, il ne peut cependant

souscrire aucun engagement de quelque nature qu’il soit (politique, philosophique, confessionnel,

associatif, syndical, commercial...), ayant pour conséquence de le soumettre à d’autres contraintes

que celles de la loi républicaine et de restreindre sa liberté de réflexion et d’analyse.

Commentaires et recommandations 

b.22 Dans ses engagements personnels, le magistrat veille à concilier l’exercice légitime de ses

droits de citoyen et les devoirs attachés à ses fonctions judiciaires. Il se comporte ou s’exprime en

public avec prudence et modération. 

b.23  Le  magistrat  s’assure  que  ses  engagements  associatifs  privés  n’interfèrent  pas  avec  son

domaine de compétence au sein de sa juridiction d’affectation. Dans le cas contraire, il se déporte.

C. Integrité.

C.1 Le magistrat se doit d’être intègre pour se conformer à l’honneur de son état. Il présente, dans
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son exercice professionnel et dans sa vie personnelle, les qualités d’intégrité qui le rendent digne

d’exercer sa mission, légitiment son pouvoir et assurent la confiance en la justice.

Principes C.2

Le magistrat, par son comportement professionnel et personnel, contribue à justifier la confiance du

public en l’intégrité de la magistrature. C.3 Le magistrat  fait,  par sa réserve, sa vigilance et sa

discrétion, la preuve de son attention à l’image de la justice. C.4 Le principe d’intégrité induit des

obligations de probité et de loyauté pour tous les magistrats.

La probité

Principes 

C.5 La probité commande l’exercice professionnel, la conduite en société et la vie personnelle. C.6 

La probité du magistrat s’entend de l’exigence générale d’honnêteté. Elle implique le respect des

dispositions légales propres aux magistrats, à leur statut et à l’organisation judiciaire. 

C.7 Le magistrat se comporte avec délicatesse.

C.22 Dans sa vie privée, le magistrat reste soumis à une stricte obligation de probité qui inclut la

délicatesse. Elle lui impose de faire preuve de discernement et de prudence dans la vie en société, le

choix de ses relations, la conduite de ses activités personnelles et sa participation à des évènements

publics.

Da dignidade

Principe 

E.2 Le magistrat doit s’abstenir d’utiliser, dans ses écrits comme dans ses propos, des expressions

ou commentaires déplacés, condescendants, vexatoires ou méprisants.

Commentaires et recommandations

E.3 L’obligation de respecter et  de faire respecter la dignité d’autrui procède du serment de se

comporter «en digne et loyal magistrat».
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 ➢ Relatório de reflexão sobre a ética dentro da magistratura

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/034000695.pdf

No relatório, ver imparcialidade e o direito de reserva. Muito boas as definições.
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INGLATERRA E PAÍS DE GALES

O juiz  tem direito  à  liberdade de  expressão,  de  crença,  de  associação  e  de  reunião,  mas,  no

exercício de tais direitos, ele deve sempre preservar a dignidade da Justiça, a imparcialidade e

independência  do  poder  judiciário.  No  uso  das  redes  sociais,  eles  são  encorajados  a  não  se

identificarem como membros do Judiciário.

Informações coletadas

 ➢ Fonte: guide to judicial conduct 2013 (documento oficial do Judiciary of England and Wales).

Nesse guia, no capítulo 8 (atividades fora da corte) há menção expressa ao exercício de liberdade de

expressão com a maior precaução.

Nesse mesmo capítulo, há remissão ao "guidance on blogging by judicial office-horlders."

http  ://  judiciary.sutl.co.uk/docs/blogging-guidance-august-2012-v2.pdf

Guia para a conduta judicial da Inglaterra e País de Gales. Capitulo V: um juiz, como qualquer outro

cidadão,  tem direito  à  liberdade  de  expressão,  de  crença,  de  associação  e  de  reunião,  mas  no

exercício de tais direitos, um juiz deve sempre conduzir-se de tal maneira a preservar a dignidade da

Justiça e a imparcialidade e independência do poder judiciário.

No que diz respeito às redes sociais e blogs, no parágrafo 8.11, podemos ler que é uma questão de

escolha pessoal dos juízes, no entanto, eles são encorajados a não se identificarem como membros

do Judiciário, também não é aconselhável dar informações sobre seus nomes e endereços, contatos,

ou qualquer outro aspecto sobre suas vidas privadas.

De forma similar, o Guia de blogs para integrantes do Poder Judiciário reforça a ideia de que a

postagem por membros do Poder Judiciário não está proibida,  porém os titulares do cargo que

postam ou fazem comentários nas publicações de terceiros, não devem se identificar como tais.

Eles também devem evitar expressar opiniões que, se conhecida sua condição de ocupante de cargo

judicial, poderia prejudicar a confiança do público na sua própria imparcialidade ou no judiciário

em geral.
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 ➢ https://www.judiciary.gov.uk/wpcontent/uploads/JCO/Documents/Guidance/judicial_conduct_2

013.pdf

Capítulo 8 do Guia de Conduta Judicial (atividades fora da corte)

8.1 The Media 

8.1.1  Judges  should  exercise  their  freedom  to  comment  in  the  media,  with  ‘the  greatest

circumspection’. Lord Bingham has commented that ‘a habit of reticence makes for good judges’. A

judge should refrain from answering public criticism of a judgment or decision, whether from the

bench or otherwise. Judges should not air disagreements over judicial decisions in the press. In his

speech in the House of Lords on 21 May 2003, Lord Woolf CJ referred to “the very important

convention that judges do not discuss individual cases”. 

8.1.2 Guidance as to how to react when a judge is factually misreported or where the judge is

aware, particularly when sentencing in a criminal case, that remarks could be misinterpreted by

reporters, is contained in the guidance on dealing with the media available on the judicial intranet at

http://judiciary.sut1.co.uk/info_about/media_issues.htm. 

8.2 Participation in Public Debate 

8.2.1 However, and subject to the above, many aspects of the administration of justice and of the

functioning of the judiciary are the subject of necessary and legitimate public consideration and

debate in the media, legal literature and at public meetings, seminars and lectures, and appropriate

judicial  contribution to this  consideration and debate can be desirable.  It  may contribute to the

public understanding of the administration of justice and to public confidence in the judiciary. At

the  least,  it  may  help  to  dispel  misunderstandings  and  correct  false  impressions.  There  is  no

objection to such participation provided the issue directly affects the operation of the courts, the

independence of the judiciary or aspects of the administration of justice. 

8.2.2 Care should, however, be taken about the place at which, and the occasion on which, a judge

speaks so as not to cause the public to associate the judge with a particular organisation, group or

cause. The participation should not be in circumstances which may give rise to a perception of

partiality towards the organisation (including a set of chambers or firm of solicitors), group or cause

involved or to a lack of even handedness. 
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8.2.3 Moreover, it should be borne in mind that the dialogue may not take the form, and the judge

cannot expect to assume the role, which the judge would consider appropriate in court proceedings.

The judge cannot expect to join in and leave the debate on the judge’s terms. The risk of different

judges expressing conflicting views in debate must also be borne in mind in that a public conflict

between judges, expressed out of court,  may bring the judiciary into disrepute and diminish the

authority of the court. 

8.2.4 There are plainly risks in a judge, whether exercising a criminal or a civil jurisdiction, who

may have to deal with a wide range of people in his or her jurisdiction, being exposed to public

debate  in  such  a  way that  the  authority  and  status  of  the  judicial  office  may be  undermined.

Consultation with Heads of Division, the presiding, resident or designated judge, as the case may be

(the “head of the appropriate jurisdiction”), will almost always be desirable. The risk of expressing

views that will give rise to issues of bias or pre-judgment in cases that later come before the judge

must also be considered. 

8.2.5 Participation in public protests and demonstrations may well involve substantial risks of the

kind already considered and be inconsistent with the dignity of judicial office

 ➢ Appendix 4 

Blogging by judicial office-holders 

Introduction 

This  guidance  is  issued  on  behalf  of  the  Senior  Presiding  Judge  and  the  Senior  President  of

Tribunals. It applies to all courts and tribunal judicial office-holders in England and Wales, and is

effective immediately. 

Definitions 

A “blog”  (derived  from the  term “web  log”)  is  a  personal  journal  published  on  the  internet.

“Blogging” describes the maintaining of, or adding content to, a blog. Blogs tend to be interactive,

allowing visitors to leave comments. They may also contain links to other blogs and websites. For

the purpose of this guidance blogging includes publishing material on micro-blogging sites such as

Twitter. 
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Guidance 

Judicial office-holders should be acutely aware of the need to conduct themselves, both in and out

of court, in such a way as to maintain public confidence in the impartiality of the judiciary. 

Blogging by members of the judiciary is not prohibited. However, judicial office-holders who blog

(or who post comments on other people’s blogs) must not identify themselves as members of the

judiciary. They must also avoid expressing opinions which, were it to become known that they hold

judicial  office,  could damage public  confidence in  their  own impartiality or in  the judiciary in

general. 

The above guidance also applies to blogs which purport to be anonymous. This is because it is

impossible for somebody who blogs anonymously to guarantee that his or her identity cannot be

discovered. 

Judicial office-holders who maintain blogs must adhere to this guidance and should remove any

existing  content  which  conflicts  with  it  forthwith.  Failure  to  do  so  could  ultimately  result  in

disciplinary action. It is also recommended that all judicial office-holders familiarise themselves

with the new IT and Information Security Guidance which will be available shortly.
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ITÁLIA 

O Código de Ética para Juízes estabelece que o exercício da liberdade de expressão deve ocorrer a

partir  de  critérios  equilibrados,  principalmente  quando  se  trata  de  declarações  ou  pareceres

emitidos em um meio de comunicação em massa.

Informações coletadas

Código de Ética para Juízes:

Art.6: em relação à liberdade de expressão, bem como a manifestação do pensamento do Judiciário

deve guiar seu comportamento a partir de critérios equilibrados, principalmente quando se trata de

declarações ou pareceres emitidos no contexto de um meio de comunicação de massa.
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MÉXICO

A participação de membros nas redes sociais, por si só, não viola princípios e virtudes da Ética

Judicial, todavia, essa violação existe quando o membro participa como autoridade judicial fora

dos canais institucionais. Os servidores judiciais devem evitar que suas condutas nas redes sociais

afetem a independência e imparcialidade de sua atuação.

Informações coletadas

Em relação ao México, a Suprema Corte de Justiça Mexicana expediu a Recomendação n. 1/2011,

por meio de sua Comissão de Ética Judicial, que regula a obrigação ética do julgador na utilização

dos  meios  de  comunicação  (especialmente  redes  sociais)  para  dar  a  conhecer  do  seu  trabalho

judicial.

Essa Comissão tem certa autonomia para regulamentar, mas se parametriza também pelo Código

Nacional de Ética Judicial, expedindo recomendações em caso de dúvidas que surgirem acerca do

comportamento ético que a autoridade deve adotar em determinada situação, sem possuir efeito

vinculante, apenas parâmetros de atuação com base nos princípios e virtudes da Ética Judicial.

A Recomendação foi solicitada a partir da solicitação de um juiz mexicano que indagava se era

ético o juiz  utilizar  as redes sociais  para dar publicidade ao seu trabalho e se os princípios da

imparcialidade ou independência estariam violados se em sua conta pessoal possuísse como amigo,

contato ou seguidor, partido político, governante, candidato a cargo público ou advogado postulante

(o Juiz em seu pedido faz uma ponderação da necessidade moderna do uso das redes sociais para o

Judiciário se comunicar com a sociedade e dar transparência ao seu trabalho, sem negar, contudo, a

possibilidade de utilização indevida desse uso de comunicação, tais como a alteração do conteúdo

da informação. Quanto a ser amigo ou seguidor de partido político ou de pessoa física político

alegou que o juiz deve conhecer a comunidade em que atua e que as redes sociais possuem diversas

finalidades).  

Diante desse pedido, a Comissão decidiu elaborar um projeto sobre o tema. Reunida a Comissão,

resolveu-se, por maioria de votos, que a participação de julgadores em meios de comunicação, por

si só, não viola princípios e virtudes da Ética Judicial, todavia, quando essa participação ocorrer

quando investido de seu cargo de autoridade judicial, fora dos canais institucionais previstos para

esse efeito,  se  contraria a Ética Judicial,  ao argumento de não ser compatível com os valores
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axiológicos judiciais o juiz publicizar seu trabalho nas redes sociais. Não há nenhum problema, por

outro lado, o juiz utilizar as redes sociais para fins particulares e privados previstos em lei e quando

as utiliza prudentemente, sem relação com a função pública que desempenha. 

Importante  assinalar  que  o  artigo  12  do  Código  de  Ética  na  parte  dos  “Princípios  e  Valores”

determina que o juiz não deve difundir informação que tenha conhecimento em razão do cargo, em

proveito próprio ou de terceiro, para fins diversos, e que não esteja destinada a difusão.

Também em seu artigo 11 prescreve que os servidores judiciais devem evitar que suas condutas

afetem a independência e imparcialidade de sua atuação, quando utilizam as redes sociais.

A Comissão usou para tomar a sua decisão de estudos da Suprema Corte de Ohio, que assinalou que

o juiz pode ter como amigo no Facebook advogado constituído em casos seus, mas é expressamente

proibido  que  os  juízes  manifestem  suas  opiniões  nas  redes  sociais.  Assinala  também  que

comunicações com pessoas ou organizações podem prejudicar os processos e a imagem do Juiz.

Conclui, asseverando que não existem limites claros. 

Em  Kentucky  e  Carolina  do  Norte  é  permitido  que  juízes  adicionem  como  amigos  pessoas

envolvidas em casos judiciais, pois, o fato de adicionar pessoas se assemelha a adicionar números

de telefones na agenda. 

Na Flórida, contudo, há maior rigidez. Nesse Estado, não se permite adicionar pessoas envolvidas

em casos judiciais para não afetar a opinião e sensibilidade do juiz e a atividade dentro das redes

sociais é quase proibida. Na página www.losrecursoshumanos.com há informação que a Comissão

de Assessoria Ética Judicial, em Saint Petesburg, na Flórida, assinalou que advogados e juízes não

podem ser amigos no Facebook, ao argumento de que a “amizade” pode passar a impressão de que

os advogados podem influenciar as decisões dos juízes.
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NOVA ZELÂNDIA

A conduta de um juiz dentro e fora do tribunal, inevitavelmente, atrai mais a opinião pública do

que a de outros membros da sociedade. Os juízes, portanto, tem que aceitar algumas restrições

decorrentes de seu cargo.

Informações coletadas

http://wiki.modern-courts.ca/images/4/46/The_Use_of_Social_Media_by_Judges.pdf
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PORTUGAL

A participação de membros nas redes sociais deve ser realizada com cautela para que o exercício

da liberdade  de  expressão e  a  divulgação de  dados  pessoais  ou  de  fatos  da  vida  privada  ou

profissional, não venham a impedir ou restringir o exercício das suas funções atuais ou futuras.

Informações coletadas

Em Portugal existem dois códigos de conduta que estabelecem as regras e orientações através do

qual  os  juízes  portugueses  e  do  Ministério  Público  devem  conduzir-se,  tanto  em  suas  vidas

profissionais  e  privadas:  Compromisso  Ético  dos  Juízes  Portugueses  e  Carta  de  Conduta  dos

integrantes do Ministério Público português.

Várias obrigações éticas são impostas aos juízes e promotores, em virtude de sua condição, que

visam garantir que a sua legitimidade ou a maneira como eles realizam suas tarefas os coloquem

acima de qualquer suspeita.

O Compromisso Ético dos Juízes Portugueses observou que os juízes e procuradores não só devem

ter conduta ilibada e postura ética, mas assim devem estar em exibição para a comunidade em que

vivem. Na verdade, esta exigência de elevados padrões de conduta não se aplica apenas à vida

profissional dos juízes e promotores públicos, mas também para a sua vida pessoal, na medida em

que esta última afeta a outra.

Por  outro  lado,  Carta  de  Conduta  dos  Magistrados  do  Ministério  Público  Português

(http://www.smmp.pt/wp-content/uploads/carta_de_conduta.pdf)  aborda  especificamente  a

necessidade de uma atitude cautelosa em quaisquer intervenções on-line, afirmando no número. 22,

que a participação do Ministério Público em blogs e redes sociais deve ser orientada por um dever

especial de cuidado, que salvaguarde que a sua própria liberdade de expressão. Divulgação de dados

pessoais e fatos sobre sua vida privada ou profissional não deve impedir ou restringir o exercício

das suas funções atuais ou futuras.

22. Os magistrados do Ministério Público pautam a sua participação em blogues e redes sociais pela

observância de especial dever de cuidado que permita acautelar que o exercício da sua liberdade de

expressão ou a revelação de dados pessoais ou de factos relativos à sua vida privada ou profissional

não os condiciona ou constranja ou venha, no futuro, a condicionar ou constranger, no exercício das
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suas funções.

 ➢ Carta de Conduta dos Magistrados do Ministério Público Português (vide capítulo relativo à

Imparcialidade, especialmente número 22)

http://www.smmp.pt/wp-content/uploads/carta_de_conduta.pdf
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CONFERÊNCIA DE PROCURADORES-GERAIS DA EUROPA

Os membros do MP não devem comprometer a integridade,  equidade e imparcialidade reais e

aparentes da instituição por causa de atividades que desenvolvam na sua vida privada. Devem se

comportar de modo a promover a confiança do público na sua profissão.

Informações coletadas

6 Conferência  de  Procuradores-Gerais  da  Europa:  linhas  diretrizes  europeias  sobre  a  ética  e  a

conduta  dos  membros  do  Ministério  Público  (http://www.smmp.pt/wp-

content/linhas_europeias1.pdf):

IV- Conduta na vida privada:

A)  Os  membros  do  Ministério  Público  não  devem  comprometer  a  integridade,  equidade  e

imparcialidade reais e aparentes do Ministério Público por causa de atividades que desenvolvam na

sua vida privada;

B) Os membros do Ministério Público devem respeitar a lei e atuar de acordo com ela em todas as

circunstâncias;

C) Os membros do Ministério Público devem comportar-se de molde a promover a confiança do

público na sua profissão;

 ➢ Linhas diretrizes europeias sobre a ética e a conduta dos membros do Ministério Público (vide

item IV: conduta na vida privada):

http://www.smmp.pt/wp-content/linhas_europeias1.pdf
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CONGRESSO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A PREVENÇÃO DO CRIME E
TRATAMENTO DOS RÉUS

Os magistrados podem exercer sua liberdade de expressão como qualquer outro cidadão, contudo,

devem preservar a dignidade de seus ofícios e a imparcialidade e independência do judiciário.

Informações coletadas

 ➢ Os Princípios Básicos das Nações Unidas para a Independência do Judiciário foram adotados

pelo 7º  Congresso das  Nações  Unidas  para  a  Prevenção do Crime e Tratamento dos  Réus em

setembro  de  1985,  em Milão,  e  aprovados  pela  Assembléia-Geral  das  Nações  Unidas,  em sua

Resolução 40/32,  de  29 de  novembro de  1985.  No mês  seguinte,  a  Assembléia-Geral,  em sua

resolução  40/46,  de  13  de  dezembro  de  1985,  deu  boas-vindas  aos  Princípios  e  convidou  os

governantes  a respeitá-los e a considerá-los dentro das estruturas de suas legislações e  práticas

nacionais.  Dentre  os  Princípios  Básicos,  formulados  para  os  Estados  Membros  na  tarefa  de

assegurar e promover a independência do Judiciário, destaca-se o seguinte:

LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO E DE EXPRESSÃO 8. De acordo com a Declaração Universal

dos Direitos Humanos, os membros do Judiciário são como os outros cidadãos quanto ao direito à

liberdade de expressão, crença, associação e reunião, com a condição, entretanto, de que, ao exercer

tais direitos, os juízes sempre se comportarão de modo a preservar a dignidade de seus ofícios e a

imparcialidade e independência do Judiciário.

 ➢ Princípios orientadores relativos à função dos Magistrados do Ministério Público, adotados pelo

8º Congresso das Nações Unidas para a prevenção do Crime e o Tratamento de Delinquentes:

"8. Os Magistrados do Ministério Público tem, como os restantes cidadãos, liberdade de expressão,

de crença, de associação e de reunião. Tem, nomeadamente, o direito de tomar parte em debates

públicos sobre a lei, a administração da justiça e a promoção da proteção dos direitos do homem.

Podem aderir à organizações locais, nacionais ou internacionais e participar nas suas reuniões, ou

criar tais organizações, sem serem prejudicados no plano profissional pelo exercício das atividades

legais que exerçam no quadro de uma organização legal, ou por pertencerem a uma tal organização.

No exercício desses direitos, os magistrados do ministério público devem sempre respeitar a lei, a
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deontologia profissional e as normas reconhecidas de sua profissão.

Oitavo Congresso das Nações Unidas para a prevenção do crime e o tratamento de delinquentes –

Princípios orientadores relativos à função dos Magistrados do Ministério Público (vide número 8:

Liberdade de Expressão e de Associação):

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_civel/cadeias/doutrina/principiosfuncaomagistrados.

pdf
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CONSELHO CONSULTIVO DOS JUÍZES EUROPEUS – CCJE

Incentiva os juízes a ter alguns padrões de conduta em suas vidas privadas,  com um cuidado

especial  sobre  a  possibilidade  de  que  os  seus  direitos  à  liberdade  de  expressão,  convicção  e

religião podem colocar em risco a imparcialidade e independência que seu cargo requer.

Informações coletadas

Parecer nº 3 do Conselho Consultivo dos Juízes Europeus (CCJE) 2. No que diz respeito a ética e

deontologia  em  causa,  um  dos  objetivos  deste  documento  foi  aproveitar  a  oportunidade  para

delinear um modelo europeu de deontologia dos juízes. A fim de assegurar que as expectativas do

público são atendidas de forma que seja compatível com a noção de um julgamento justo e que

garanta os direitos fundamentais, uma série de princípios fundamentais deontologia foram criados.

No que diz respeito ao dever de discrição, o CCEJ incentiva os juízes a defender alguns padrões de

conduta dentro de suas vidas privadas, sempre tendo o cuidado especial sobre a possibilidade de que

os  seus  direitos  à  liberdade  de  expressão,  convicção  e  religião  podem  colocar  em  risco  a

imparcialidade e independência que a sua atividade profissional requer.
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CÚPULA JUDICIAL IBERO-AMERICANA

Caso utilize as redes sociais, o magistrado deve avaliar as possíveis consequências de identificar-

se como juiz. Os magistrados possuem os mesmos direitos que todas as pessoas, contudo, seus

direitos podem ser restringidos para resguardar a função jurisdicional.

Informações coletadas

Declaração final da XVIII Cimeira Judicial Ibero-americana (aprovação do relatório da Comissão

Ética – item 38)

http://www.cumbrejudicial.org/c/document_library/get_file?

p_l_id=1649272&folderId=1652678&name=DLFE-7633.pdf

Documento elaborado pela Comissão de Ética

http://www.tsjbaires.gov.ar/ciej/sites/default/files/archivospdf_noticia/DOCUMENTO%20REDES

%20SOCIALES%20FINAL.pdf

CONCLUSIONES 

1.- Los Jueces tienen los derechos que asisten a todas las personas, pero esos derechos pueden ser

restringidos en resguardo de la función jurisdiccional. 

2.- Las redes sociales no están expresamente contempladas por el CE ni puede entenderse que están

en  si  mismas  prohibidas.  Sin  embargo,  al  ser  un  instrumento  de  comunicación  que  permite

transmitir contenidos, no deben éstos vulnerar los principios consagrados en el CE. 

3.- El uso de las redes sociales de manera adecuada,  se constituye en un elemento útil  para la

difusión de propósitos institucionales y personales legítimos; siempre que el juez se ajuste a los

deberes previstos en el CE. 

4.- El Juez que se incorpora a una red social no solamente debe evitar manifestaciones que importen

incumplimiento de los deberes previstos en el CE sino que debe evaluar la posibilidad de que sus

manifestaciones queden fuera de su capacidad de disposición y sean manipuladas fuera del plan de

comunicación originalmente previsto. 
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RECOMENDACIONES 

1.-  El  Juez,  cualquiera  que  sea  el  lugar  que  ocupe en la  jerarquía,  debe  compenetrarse de  las

características y alcance de la red y de los términos del convenio con el proveedor que consiente al

adherir a ella. Debe evaluar la significación del propósito que persigue al ingresar y su posibilidad

de mantener las comunicaciones dentro de lo permitido por el CE. 

2.- Es necesario que los Poderes Judiciales contemplen la posibilidad de brindar, por medio de

escuelas  judiciales  y  otros  centros  de  capacitación,  enseñanza  adecuada  para  familiarizar  a  los

servidores de la Justicia con las características y posibilidades de cada red social y sus implicancias

éticas. Especial énfasis cabe poner en el alcance potencial de las redes y la escasa o nula posibilidad

de quien participa de ellas de restringir la comunicación de los datos, opiniones o perfiles, que

ingrese a la red. 

3.- El Juez debe evaluar el significado que tiene admitir o no admitir a una persona a su universo de

contactos en el marco de una red social, restringiendo de manera absoluta cualquier comunicación

con aquellas personas que como partes o como abogados y otros profesionales de la justicia litiguen

en un asunto del que en ese momento esté conociendo el juez. 

4.-  En caso de abrir perfiles en redes sociales, evaluar las potenciales consecuencias de identificarse como

juez, y en el caso de que sucediera por causas ajenas a su voluntad, tener siempre presente la responsabilidad

que impone el cargo de juez. 

5.- Asegurarse que se conoce con quiénes se comparte la red, a menos que su uso no dé signos de

familiaridad entre las personas conectadas. 

6.- Tener presente que toda comunicación, especialmente la escueta o fuera de contexto, puede dar

lugar a una desinteligencia impensada para el emisor. 

7.-Evitar cualquier contenido que no pueda ser expuesto públicamente. 

8.-  Hacer  uso  de  medidas  de  seguridad  informática  de  alta  seguridad  (contraseñas,  antivirus,

antimalware, prevención contra la suplantación de la identidad -antiphishing-, entre otros). 

9.- Tomar en cuenta que cualquier actuación, imagen o manifestación, puede ser documentada y

hecha de conocimiento público por medio de las redes sociales. 
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ONU, OEA e OSCE

O direito dos juízes à liberdade de expressão e a fazer comentários sobre assuntos de interesse

público só deve estar submetido a restrições claramente delimitadas conforme for necessário para

proteger sua independência e imparcialidade.

Informações coletadas

Em sua Declaração Conjunta de 2002, os Relatores para a Liberdade de Expressão da ONU, da

OEA e da OSCE afirmaram que “o direito dos juízes à liberdade de expressão e a fazer comentários

sobre assuntos de interesse público só deve estar submetido a restrições claramente delimitadas

conforme for necessário para proteger sua independência e imparcialidade”.

http://www.oas.org/pt/cidh/expressao/showarticle.asp?artID=87&lID=4 
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PRINCÍPIOS DE CONDUTA JUDICIAL DE BANGALORE

Um  juiz  deve  se  assegurar  de  que  sua  conduta,  tanto  na  corte  quanto  fora  dela,  mantém  e

intensifica a confiança do público, dos profissionais legais e dos litigantes na imparcialidade do

Judiciário.

Informações coletadas

 ➢ Os Princípios de Conduta Judicial de Bangalore foram elaborados pelo Grupo de Integridade

Judicial,  constituído sob os auspícios das Nações Unidas. Sua elaboração teve início no ano de

2000, em Viena (Áustria), os princípios foram formulados em abril de 2001, em Bangalore (Índia) e

oficialmente  aprovados  em novembro de  2002,  em Haia  (Holanda).  Os Princípios  de  Conduta

Judicial  de  Bangalore  é  um projeto  de  Código  Judicial  em âmbito  global.  Essa  declaração  de

direitos prevê um julgamento igualitário, justo e público, por tribunal independente e imparcial,

princípio de aceitação geral pelos Estados-Membros.

Os  Princípios  têm  por  finalidade  orientar  a  atuação  do  juiz,  de  modo  a  contribuir  para  o

fortalecimento da integridade judicial e da autoridade moral dos magistrados, o que se coaduna com

uma  sociedade  democrática,  a  reclamar  a  valorização  de  normas  de  conduta  que  prezem  a

idoneidade, a imparcialidade e a integridade moral do juiz. Os Princípios de Bangalore subsidiaram

a elaboração do Código Ibero-Americano de Ética Judicial, promovido pela Cúpula Judicial Ibero-

Americana, para ser instrumento norteador de condutas no âmbito dos países Ibero-Americanos,

com  o  objetivo  de  promover  a  formação  profissional,  almejando  que  todos,  servidores  e

magistrados, cultivem os mais elevados padrões de ética e justiça.

Valor  2 IMPARCIALIDADE  Princípio:  A  imparcialidade  é  essencial  para  o  apropriado

cumprimento  dos  deveres  do  cargo de juiz.  Aplica-se não somente  à  decisão,  mas  também ao

processo de tomada de decisão.

2.2 Um juiz  deve se assegurar de que sua conduta,  tanto na corte quanto fora dela,  mantém e

intensifica a confiança do público, dos profissionais legais e dos litigantes na imparcialidade do

Judiciário.

 ➢ Comentários  aos  Princípios  de  Bangalore  de  Independência  Judicial  (vide  valor  2:

imparcialidade:
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http://www.unodc.org/documents/lpo-

brazil/Topics_corruption/Publicacoes/2008_Comentarios_aos_Principios_de_Bangalore.pdf
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RECOMENDAÇÃO REC (2000) 19 e "AS DIRETRIZES BUDAPESTE"

A integridade do promotor público em sua vida privada não deve ser comprometida. O exercício da

liberdade de expressão só dever ser limitado se existir previsão legal e desde que tal restrição seja

necessária para garantir a sua função estatutária.

Informações coletadas

 ➢ Dois  instrumentos  relativos  ao  Ministério  Público  devem  ser  apontados.  Nomeadamente  a

Recomendação Rec (2000) 19, sobre o papel do Ministério Público no sistema de justiça criminal e

em segundo lugar as diretrizes europeias sobre Ética e Conduta para Ministério Público, também

conhecido como "As Diretrizes Budapeste".

Os instrumentos mencionados anteriormente estabelecem o dever de não comprometer a integridade

do promotor público em suas vidas privadas e para manter todas as informações recebidas de um

terceiro (a menos que a divulgação dessas informações é necessária para alcançar a justiça).

 ➢ Recomendação  Rec  (2000)  19,  sobre  o  papel  do  Ministério  Público  no  sistema  de  justiça

criminal, adotada pelo Comité de Ministros do Conselho da Europa, em 6 de Outubro de 2000

,elaborada pelo Comité de Peritos sobre o Papel do Ministério Público no Sistema de Justiça Penal

(PCPR),  formado  sob  a  égide  do  Comité  Europeu  para  os  Problemas  Criminais  (CDPC)

(https://apoiocfjtimor.files.wordpress.com/2013/09/o-ministc3a9rio-pc3bablico-na-

justic3a7apenal.pdf):

6. Os Estados devem também tomar medidas para assegurar que os membros do MP tenham direito

efetivo a liberdade de expressão, crença, associação e reunião. Em particular, deverão poder tomar

parte em discussões públicas sobre assuntos relacionados com o direito, administração da justiça, e

promoção e proteção dos direitos humanos, e associarem-se ou constituírem organizações locais,

nacionais ou internacionais, e comparecer às respectivas reuniões a título pessoal, sem sofrerem

profissionalmente  por  terem agido  legalmente  ou  fazerem parte  de  uma organização  legal.  Os

direitos acima referidos só devem ser limitados na medida em que isso esteja previsto na lei e tal se

torne necessário para garantir a sua função estatutária. Nos casos em que os referidos direitos sejam

violados, deve ser admissível um recurso eficaz.
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TRIBUNAL EUROPEU DOS DIREITOS DO HOMEM

Os agentes  públicos  do  judiciário  devem exercer  sua liberdade de  expressão de  forma contia

sempre que possam por em xeque a autoridade e imparcialidade judiciais.

Informações coletadas

O  Tribunal  Europeu  dos  Direitos  do  Homem,  em  1999,  concluiu  que  "se  deve  esperar  dos

funcionários  públicos  da  ordem  judiciária  que  estes  usem  a  sua  liberdade  de  expressão  com

contenção sempre que a autoridade e a imparcialidade do poder judicial sejam susceptíveis de serem

postas em causa." (Caso Wille versus Licheinstein)
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	ARGENTINA
	Recomenda-se aos magistrados e funcionários prudência e moderação no uso das redes sociais, evitando manifestações que possam colocar em suspeita a imparcialidade dos cargos que ocupam e a correta administração da justiça pelo Poder Judiciário.

	AUSTRÁLIA
	Incentiva o juiz a ser cauteloso no debate público, evitando envolvimento em controvérsia política, salvo quando ela afeta o funcionamento, a independência e administração dos tribunais. O local e a ocasião em que o juiz se manifesta pode levar o público a associá-lo a determinada organização particular, grupo ou causa.

	BÉLGICA
	O magistrado deve ter cautela para que o seu comportamento, a escolha de pessoas com quem se relaciona e os eventos públicos em que participe, não prejudiquem a confiança na sua pessoa e na Justiça. A participação em redes sociais exige muito cuidado para evitar o questionamento da independência, imparcialidade e integridade do membro. Permite-se a filiação político-partidária.

	COSTA RICA
	Recomenda-se que o uso das redes sociais pelos servidores seja realizado de forma que não comprometa a imagem institucional nem a transparência e imparcialidade judicial. Ainda por recomendação, os servidores são desencorajados a identificar seu cargo nas redes sociais, a manter relacionamento com partes processuais e a participar de grupos de cunho político.

	ESCÓCIA
	Aos juízes é aconselhado não se registarem em redes sociais, devendo agir com extrema cautela ao discutir nelas questões judiciais e pessoais. Se um juiz participar em redes sociais, deve estar ciente de que as discussões on-line não são privadas, que os seus comentários podem ser copiados e que têm uma longevidade indefinida.

	ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
	A linha entre o público e o privado, o pessoal e o profissional, não é clara, especialmente quando um funcionário, usando mídias sociais, inclui a qualificação profissional em seu perfil ou faz comentários relacionados ao assunto de trabalho. O Membro deve evitar qualquer conduta que possa afetar a sua independência, integridade ou imparcialidade.

	FRANÇA
	Os juízes não devem comentar sobre as suas decisões, ou aquelas proferidas pelos seus colegas, e não podem divulgar qualquer tipo de informações, mesmo em forma anônima ou informalmente. Em matéria de liberdade de expressão, os juízes devem agir de forma prudente para não comprometer a imagem de instituição judicial de prestígio.

	INGLATERRA E PAÍS DE GALES
	O juiz tem direito à liberdade de expressão, de crença, de associação e de reunião, mas, no exercício de tais direitos, ele deve sempre preservar a dignidade da Justiça, a imparcialidade e independência do poder judiciário. No uso das redes sociais, eles são encorajados a não se identificarem como membros do Judiciário.

	ITÁLIA
	O Código de Ética para Juízes estabelece que o exercício da liberdade de expressão deve ocorrer a partir de critérios equilibrados, principalmente quando se trata de declarações ou pareceres emitidos em um meio de comunicação em massa.

	MÉXICO
	A participação de membros nas redes sociais, por si só, não viola princípios e virtudes da Ética Judicial, todavia, essa violação existe quando o membro participa como autoridade judicial fora dos canais institucionais. Os servidores judiciais devem evitar que suas condutas nas redes sociais afetem a independência e imparcialidade de sua atuação.

	NOVA ZELÂNDIA
	A conduta de um juiz dentro e fora do tribunal, inevitavelmente, atrai mais a opinião pública do que a de outros membros da sociedade. Os juízes, portanto, tem que aceitar algumas restrições decorrentes de seu cargo.

	PORTUGAL
	A participação de membros nas redes sociais deve ser realizada com cautela para que o exercício da liberdade de expressão e a divulgação de dados pessoais ou de fatos da vida privada ou profissional, não venham a impedir ou restringir o exercício das suas funções atuais ou futuras.

	CONFERÊNCIA DE PROCURADORES-GERAIS DA EUROPA
	Os membros do MP não devem comprometer a integridade, equidade e imparcialidade reais e aparentes da instituição por causa de atividades que desenvolvam na sua vida privada. Devem se comportar de modo a promover a confiança do público na sua profissão.

	CONGRESSO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A PREVENÇÃO DO CRIME E TRATAMENTO DOS RÉUS
	Os magistrados podem exercer sua liberdade de expressão como qualquer outro cidadão, contudo, devem preservar a dignidade de seus ofícios e a imparcialidade e independência do judiciário.

	CONSELHO CONSULTIVO DOS JUÍZES EUROPEUS – CCJE
	Incentiva os juízes a ter alguns padrões de conduta em suas vidas privadas, com um cuidado especial sobre a possibilidade de que os seus direitos à liberdade de expressão, convicção e religião podem colocar em risco a imparcialidade e independência que seu cargo requer.

	CÚPULA JUDICIAL IBERO-AMERICANA
	Caso utilize as redes sociais, o magistrado deve avaliar as possíveis consequências de identificar-se como juiz. Os magistrados possuem os mesmos direitos que todas as pessoas, contudo, seus direitos podem ser restringidos para resguardar a função jurisdicional.

	ONU, OEA e OSCE
	O direito dos juízes à liberdade de expressão e a fazer comentários sobre assuntos de interesse público só deve estar submetido a restrições claramente delimitadas conforme for necessário para proteger sua independência e imparcialidade.

	PRINCÍPIOS DE CONDUTA JUDICIAL DE BANGALORE
	Um juiz deve se assegurar de que sua conduta, tanto na corte quanto fora dela, mantém e intensifica a confiança do público, dos profissionais legais e dos litigantes na imparcialidade do Judiciário.

	RECOMENDAÇÃO REC (2000) 19 e "AS DIRETRIZES BUDAPESTE"
	A integridade do promotor público em sua vida privada não deve ser comprometida. O exercício da liberdade de expressão só dever ser limitado se existir previsão legal e desde que tal restrição seja necessária para garantir a sua função estatutária.

	TRIBUNAL EUROPEU DOS DIREITOS DO HOMEM
	Os agentes públicos do judiciário devem exercer sua liberdade de expressão de forma contia sempre que possam por em xeque a autoridade e imparcialidade judiciais.


