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O dever de reserva é um corolário dos vários princípios éticos, deontológicos e estatutários
que advêm da função do juiz e que, por sua vez, têm raízes constitucionais. Tão relevante como
manter uma conduta irrepreensível é que ela também assim se apresente aos olhos da comuni-
dade. Pois que podendo até ser independentes e imparciais, se os juízes não assumirem, ao lado
de uma elevada competência técnica, elevados padrões éticos de conduta, isso poderá prejudicar
não apenas a imagem de independência e de imparcialidade da judicatura, como comprometer seria-
mente a confiança da comunidade na integridade judicial.

1. TEMA DA ACTUALIDADE

O dever de reserva dos juízes é um tema da actualidade, que acompa-
nha o debate que em geral se vem fazendo sobre as coisas da justiça, não
apenas entre os profissionais do direito, académicos ou outros especialistas,
mas no espaço público, entendido este como integrando os múltiplos modos
de visibilidade pública da opinião, com potencial influência nas decisões ins-
titucionais1. Praticamente toda a gente tem opinião sobre o assunto, assis-
tindo-se por vezes ao esgrimir de argumentos totalmente arredios dos valores
que o impõem em todas as sociedades democráticas regidas pelo direito, o
que, pelo menos a espaços, torna o debate pouco menos que caótico.

O cerne da questão passa por saber se os juízes devem ou não poder,
ou em que medida, pronunciar-se publicamente, em artigos de opinião, atra-
vés de declarações ou de comentários sobre assuntos que são, foram ou
poderão vir a ser objecto de processos judiciais. Mas a temática é, claro, mais
vasta, pois abarcará não apenas a vida profissional do juiz (stricto sensu) e
as relações que a esse nível estabeleça com os intervenientes (incluindo a
comunicação social), mas também a sua vida privada e de relação, na medida
em que esta possa directa ou indirectamente interferir naquela, ainda que
apenas nas representações de terceiros. Naturalmente que tal dever de
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1 Jurgen Habermas, 1996, Beetween facts and norms, Cambridge, MIT Press.



reserva, sendo de carácter eminentemente funcional, escorado embora na
ética e na deontologia, em Portugal encontra também arrimo normativo no
redil estatutário destes magistrados (artigo 12.º da Lei n.º 21/85, de 30 de Julho
— Estatuto dos Magistrados Judicias2), o que torna o seu dispositivo incon-
tornável, se bem que não esgote o tema.

Recentemente, em sequência de alguma polémica ao redor de alguns
(poucos) casos concretos, o Conselho Superior da Magistratura tornou pública
uma sua deliberação, na qual procurou densificar este dever estatutário, ali-
nhavando algumas considerações3. O recorte assim efectuado pelo órgão
de disciplina da magistratura judicial portuguesa não pode, também ele, dei-
xar de constituir uma referência no debate deste assunto. Não o será menos,
quer se queira ou não4, o texto que os próprios juízes elaboraram e deno-
minaram «Compromisso Ético dos Juízes Portugueses»5, onde se reconheceu
o dever de reserva como um dos princípios éticos que estrutura a profissão6.

74 J. P. Moreira das Neves / Rui Silva Dias

JULGAR - N.º 7 - 2009

2 Sob a epígrafe «Dever de Reserva», dispõe que:
«1. Os magistrados judiciais não podem fazer declarações ou comentários sobre processos,
salvo, quando autorizados pelo Conselho Superior da Magistratura, para defesa da honra
ou para a realização de outro interesse legítimo.
2. Não são abrangidas pelo dever de reserva as informações que, em matéria não coberta
pelo segredo de justiça ou pelo sigilo profissional, visem a realização de direitos ou interes-
ses legítimos, nomeadamente o do acesso à informação.»

3 « (…) II) Os valores protegidos e o fundamento do dever de reserva, para além das áreas
de reserva ou segredo acauteladas pela Lei, são a protecção da imparcialidade, da inde-
pendência, da dignidade institucional dos tribunais, bem como da confiança dos cidadãos
na justiça, e do respeito pelos direitos fundamentais, em conjugação com a liberdade de
expressão; III — Salvaguardados os segredos de justiça, profissional e de Estado bem como
a reserva de vida privada, os juízes podem dar todas as informações sobre as decisões e seus
fundamentos; IV — O dever de reserva abrange, na sua essência, as declarações ou comen-
tários (positivos ou negativos), feitos por juízes, que envolvam apreciações valorativas sobre
processos que têm a seu cargo; V — Todos os juízes, mesmo que não sejam os titulares dos
processos, podem ser agentes da violação do dever de reserva; VI — O dever de reserva tem
como objecto todos os processos pendentes e aqueles que embora já decididos de forma defi-
nitiva, versem sobre factos ou situações de irrecusável actualidade; VII — Não estão abran-
gidos no dever de reserva nem a apreciação de decisões decorrente do exercício de funções
docentes ou de investigação de natureza jurídica, nem os comentários de natureza científica,
estes depois do trânsito da decisão comentada; VIII — O Direito de Resposta está abrangido
pelo n.º 1 do artigo 12.º do EMJ desde que exceda o âmbito do n.º 2 da mesma norma.»

4 Há efectivamente quem não queira mesmo: cfr. Rui Rangel, «Pobre Ética», Correio da Manhã,
26/11/2007: http://www.correiomanha.pt/noticia.aspx?channelID=00000093-0000-0000-0000-
-000000000093&contentID=B0A412E3-2FCA-468D-A4C0-01D0F8BBC962; e Carlos Melo Mari-
nho, Fórum Permanente Justiça Independente: www.justicaindependente.net

5 Integrado nas Conclusões do Oitavo Congresso dos Juízes Portugueses (Póvoa de Varzim
— dias 20 a 22 de Novembro de 2008). Pode consultar-se no sítio da ASJP: http://www.asjp.pt/ima-
ges/stories/documentos/compromisso.pdf

6 «1. Os juízes devem abster-se de declarações ou comentários que envolvam uma aprecia-
ção valorativa sobre processos judiciais ou de inquérito pendentes e bem assim sobre assun-
tos que razoavelmente seja de esperar que se tornem objecto de um processo.
2. Nas suas relações com a comunicação social, os juízes devem assegurar, dentro dos
quadros legais aplicáveis, o direito à informação, de acordo com princípios de igualdade no
acesso à fonte e de transparência dos procedimentos.
3. Sem prejuízo das competências atribuídas ao órgão independente de gestão dos juízes em
matéria de comunicação, estes devem, sempre que o entendam adequado, assumir a res-



2. A CONSTITUIÇÃO E A LEGITIMAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL
COM REFERÊNCIA AO DEVER DE RESERVA

O dever de reserva é um corolário dos vários princípios éticos, deonto-
lógicos e estatutários que advêm da função do juiz, e que, por sua vez, têm
raízes constitucionais.

O juiz é o titular de um órgão de soberania, a quem compete a admi-
nistração da justiça em nome do povo (artigo 202.º, n.º 1, da Constituição).
O «exercício» da justiça, como é consabido, tem por suposto a magna garan-
tia da independência (artigo 203.º da Constituição). Isso mesmo é hoje, de
resto, universalmente reconhecido. De acordo com o artigo 10.º da Declara-
ção Universal dos Direitos do Homem, à luz da qual o nosso texto constitu-
cional deve ser lido7, «toda a pessoa tem direito, em plena igualdade, a que
a sua causa seja equitativa e publicamente julgada por um tribunal indepen-
dente e imparcial que decida dos seus direitos e obrigações ou das razões de
qualquer acusação em matéria penal que contra ela seja deduzida». Na
mesma senda, a Convenção Europeia dos Direitos do Homem prescreve, no
seu artigo 6.º, que «qualquer pessoa tem direito a que a sua causa seja exa-
minada, equitativa e publicamente, num prazo razoável por um tribunal inde-
pendente e imparcial, estabelecido pela lei, o qual decidirá, quer sobre a
determinação dos seus direitos e obrigações de carácter civil, quer sobre o fun-
damento de qualquer acusação em matéria penal dirigida contra ela…»

Essa independência implica que, no exercício das funções que lhe são
constitucionalmente atribuídas, o juiz esteja apenas sujeito à lei. Na verdade,
na tradição do constitucionalismo liberal que remonta aos finais do século XVIII,
a exclusiva submissão dos juízes à lei surge como garante do equilíbrio da tri-
partição e separação dos poderes que está imanente na nossa Constituição
material (e formal, pois que tal resulta minimamente vertido no respectivo
texto). Traduz, tal submissão, a velha ideia de Montesquieu, já então pro-
clamada na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de que o
poder deve ser controlado pelo poder («pour qu’on ne puísse abuser du pou-
voir, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir»).

Surge, pois, o poder judicial como o primeiro travão à arbitrariedade dos
demais poderes e, com especial incidência, do poder executivo. Daí que se
analise o valor matricial do núcleo da independência dos juízes na defesa
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ponsabilidade de prestar directamente os esclarecimentos que se imponham, por si ou por
alguém na sua dependência, em comunicação oral ou escrita.»

7 Refere Jorge Miranda, Escritos Vários sobre Direitos Fundamentais, Principia, 2006, pág. 120:
que a previsão ínsita no n.º 2 do artigo 16.º da CRP serve para vincar a ideia de que «os direi-
tos conferidos pela Lei Fundamental não estão à mercê do Estado-poder e que, pelo menos,
os direitos liberdades e garantias pessoais não são direitos criados, mas sim direitos reco-
nhecidos pelo Estado, por terem o seu fundamento na consciência jurídica dos homens e dos
povos», remetendo-se aí para uma concepção jusnaturalista e universalista dos direitos do
Homem.



intransigente de que a sua decisão seja alheia a qualquer outro factor que não
o juridicamente adequado a conduzir à legalidade e à justiça do caso concreto.
Os juízes devem decidir com liberdade, devem estar imunes a factores de inter-
ferência indevidos, quer se analise esta interposição por via de outros agen-
tes do poder político ou social (querendo-se, com isto, significar, quer o afas-
tamento da possibilidade de ao juiz lhe serem dadas ordens, instruções ou
directivas relativas à decisão da causa concreta, quer à possibilidade de se
deixar influenciar pelos meios de comunicação ou/e grupos económicos que
não raramente lhes estão associados), quer se atente à categorização de tal
ingerência por referência à natureza desses factores (afectivos, intelectuais, eco-
nómicos, ideológicos, etc.).8 Tais salvaguardas aplicam-se em igual medida
à independência interna, isto é, à independência face ao próprio sistema em
que o juiz se integra, devendo, entre o mais, os mecanismos de recruta-
mento, de avaliação do mérito, de promoção e os relativos à responsabili-
dade e ao procedimento disciplinar, serem não apenas adequados à especi-
ficidade da função mas também inteiramente transparentes9.

De resto, como penhor dessa proclamada independência constitucio-
nal, que tem por escopo garantir a integridade e a imparcialidade de quem
tem de administrar a justiça, o artigo 216.º da Constituição estabelece um con-
junto de garantias (de inamovibilidade e de irresponsabilidade) e de restrições
(ou incompatibilidades, que podem ser amplificadas por via legal) tendentes
a assegurar um sistema judicial democrático, independente e transparente.
Diz-se democrático, porquanto adquire a sua legitimidade na dita submis-
são exclusiva à lei. Com efeito, o juiz administra a justiça em nome do
povo, o qual, através da representatividade do órgão a que é cometido o poder
legislativo, traça o limite inultrapassável do exercício da função judicial (que
é a própria lei). E é daqui que advém a soberania dos tribunais, enquanto
órgãos de «administração da justiça», dos quais os juízes são exclusivos
titulares.

Por outra banda, e entroncando na questão da própria soberania, temos
que o perspectivar da independência em sentido estrito — tendo por base a
dita submissão à lei e transbordando noutros aspectos como, por exemplo, a
reserva de competência da Assembleia da República para legislar sobre as
matérias de organização judiciária e do estatuto dos juízes; a composição
eclética e o carácter electivo do Conselho Superior da Magistratura; e as for-
mas de participação popular na administração da justiça — é o sustentáculo
e reforço dessa autoridade do judicial.

Finalmente, e com especial actualidade, temos o valor da transparên-
cia, enquanto possibilidade do escrutínio do povo. Não é despiciendo lembrar
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8 Reis Figueira, «Estatuto do Juiz/Garantias do Cidadão, Da independência à Responsabili-
dade (itinerários de direito comparado)», Col. Jurisp., ano XVI, tomo 2, pág. 42.

9 Neste exacto sentido Armando Gomes Leandro, «Ética e Deontologia Judiciária — Breves Con-
siderações»; na revista Justiça e Democracia, n.º 4, de Maio/Setembro de 2006, pág. 18.



que a «autoridade» do tribunal, para além da visão institucional enquadrada
no (cada vez mais) arcaico «serviço público de justiça», que remete ao juiz um
papel de «funcionário do Estado» (tal como se fosse um instrumento que
papagueia o texto e esparsamente os valores da lei), tem hoje inerente um
relevo eminentemente político que advém de um aumento da margem de
autonomia no desempenho da sua função. Esta amplificação dos seus pode-
res é, maioritariamente, fruto de circunstâncias alheias ao poder judicial e
advêm, inclusivamente, de situações por este indesejadas10. Entre esses
factores de alargamento do papel do juiz contam-se, por um lado, aqueles que
estão intimamente relacionados com a função de «suplência» do legislativo:
ou porque nos deparamos perante um fenómeno de inflação legislativa, em que
o juiz é posto perante um exponencial número de combinações normativas, que
nem sempre se harmonizam matematicamente; ou porque, no lado inverso, o
legislador se esqueceu, não previu ou não quis regular a disciplina legal de
determinado aspecto da vida; ou porque a regulação que existe é manifes-
tamente arcaica e desajustada à nova realidade social; ou porque o legisla-
dor entende dever ser determinado conceito legal preenchido pelo critério do
julgador (por apelo, por exemplo, a conceitos indeterminados); ou ainda por-
que se assiste à emergência de um direito internacional e comunitário com apli-
cação directa no ordenamento jurídico português (cfr. o actual artigo 8.º da
Constituição).

Por outro lado, é de notar que no domínio do processo (penal e civil, hoje,
indistintamente), o próprio legislador vem aumentando o poder inquisitório e
conformador do juiz11. Isto, para além de, ainda na condução do processo,
o papel do julgador ter uma vertente conciliatória (que assume especial relevo
nas áreas laborais e da família; mas que se prevê poderem vir a invadir a breve
trecho, quiçá, o domínio processual penal), abrindo-se assim um campo
diverso de intervenção social.

Este novo paradigma funcional, que abre ao juiz margens de criativi-
dade na interpretação das normas e integração de lacunas, que lhe exige a
aplicação de novos instrumentos de intervenção e tutela diferenciada, que o
chama a controlar a constitucionalidade da norma que lhe é dada aplicar,
veio transformar o equilíbrio clássico da separação dos poderes. Esse dese-
quilíbrio, por sua vez, teve como consequência o re-enfoque do estatuto do
juiz: este já não é mais o rigoroso, acrítico e impessoal executor da vontade
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10 Cremos que ninguém hoje duvida do «tradicional e voluntário afastamento da justiça em
relação à política, em sentido estrito» e que alguns viram como tendo tido a virtualidade de
evitar o desgaste do Judicial relativamente aos outros poderes do Estado (Reis Figueira, ob.
cit., pág. 48). Conclui o ilustre Juiz Conselheiro que, foi nessa submissão intransigente à Lei
e no afastamento da vontade de se imiscuir no poder político que a Magistratura Judicial con-
seguiu fazer singrar o seu prestígio, donde que «as críticas dirigidas (ao sistema judicial)
têm mais a ver com aspectos técnicos do funcionamento dos tribunais em termos de efi-
ciência e celeridade, do que propriamente com o papel e o estatuto do juiz».

11 Neste sentido, Luís Correia de Mendonça, «Vírus Autoritário e Processo Civil», Julgar, n.º 1,
2007, pág. 67 e segs.



do legislador (nas palavras de Montesquieu, «la bouche qui prononce les
paroles de la loi»12), mas é-lhe reconhecida uma função criativa na aplicação
do direito, com espaços de efectiva liberdade (discretion, no sentido dwor-
kiano do termo13) — um verdadeiro «arquitecto social»14 ou «arauto da razão
pública»15.

De forma a re-equilibrar este jogo de poderes em que se situa, num
vértice o poder judicial, e nos outros, o poder legislativo e o executivo (pelo
menos)16, o sistema, em autopoesis17, reorganiza-se com novos contrapesos
de controlo do poder judicial. Na verdade, o aprimorar e reforçar da respon-
sabilidade dos juízes (quer se trate de responsabilidade [ainda que indirecta-
mente] política, quer civil, quer disciplinar, quer penal), acaba por ser a con-
tra-face do aumento do poder funcional do juiz.

A propósito, não é despiciendo trazer-se aqui à colação a não encerrada
discussão sobre a liberdade do juiz, com eminentes reflexos sobre o instru-
mental dever de reserva. Sem que, pelo menos no nosso sistema político-cons-
titucional, se possa analisar a actividade do juiz com contornos legiferantes18,
vemos com dificuldade que o sistema legal (dito este enquanto o conjunto de
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12 De l'Esprit des Lois — Oeuvres Complètes, 2 vols., Roger Caillois (ed.), Bibilothèque de la
Pléiade, 1949-1951 (publicado pela primeira vez em 1748).

13 Ronald Dworkin, «Judicial Discretion», The Journal of Philosophy, vol. 60, n.º 21, Ameri-
can Philosophical Association, Eastern Divison, sixtieth annual meeting (10 de Out. 1963),
págs. 624-638.

14 «A mitologia de que o juiz apenas “declara” o direito é hoje vista como uma ficção por quase
todos os juízes e advogados» Cfr. M. D. Kirby, «Judicial Independence in Australia reaches
a moment of truth», The University of New South Wales Law Journal, vol. 13, n.º 2, 1990, cit.
por Paulo Castro Rangel, Repensar o Poder Judicial — Fundamentos e Fragmentos, Publi-
cações Universidade Católica, Porto, 2001, pág. 172.

15 John Rawls, Political Liberalism, New York, 1993.
16 Sem olvidar o surgimento de outros «contra-poderes» que parecem projectar-se nesse jogo

nodular de consensos sociais repressivos (Michel Foucault, Surveiller et Punir, Gallimard,
1993). Referimo-nos, claro está, aos poderes de controlo da opinião pública pela comunicação
social, de controlo da economia por entidades económicas, de natureza privada ou não, mas
com dimensão transnacional, de controlo da ciência pelos «centros de saber» (Universidades,
Institutos, etc.) com reconhecida autoridade, inter alia.

17 Niklas Luhmann, Sistemas Sociais: Aplicando os ensinamentos da teoria dos sistemas ao
que vimos de analisar, podemos considerar a alteração do estatuto funcional do juiz (sem curar-
mos em pormenor das causas que lhe estiveram subjacentes, mas que necessariamente
ultrapassam o domínio do sistema judicial) como uma forma de irritação do sub-sistema de
justiça que o re-configurou e o re-situou perante os demais (sub-)sistemas.

18 Na senda do positivismo anglo-saxónico, onde, por exemplo, Hart defende que nos casos em
que a aplicação das normas não é mecânica, por existirem interpretações ambíguas ou por
as mesmas normas deixaram ao aplicador a densificação dos conceitos que encerram, os juí-
zes estão a legislar, por não existir aí uma obrigação de se chegar a um resultado necessário
(Murphy, Jeffrie G. and Jules L. Coleman, Philosophy of Law: An Introduction to Jurisprudence,
Westview Press, 1990, pág. 41).
A propósito da impossibilidade constitucional do juiz se arvorar em legislador, deve recordar-se
a (ainda hoje controversa) declaração de inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, do
artigo 2.º do Código Civil, pelo Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 743/96 de 28 de Maio,
publicado no D.R., I Série-A, n.º 165, a 18-07-1996, na parte em que «… atribui aos tribu-
nais competência para fixar doutrina com força obrigatória geral [assentos], por violação do
artigo 115 n.º 5 da constituição.»



leis constitucionais e ordinárias) seja de tal forma acabado, que se possa
falar na possibilidade de uma obediência absoluta (leia-se, subsunção inques-
tionável, unívoca) à lei. Retomando, neste aspecto, os conceitos operativos
propostos por Dworkin, afigura-se inegável que existe, pelo menos, uma forma
de liberdade fraca (weak discretion) na actuação do juiz (quando este, por
exemplo, decide se num determinado processo civil deve, ou não, fazer con-
vocar as partes para uma tentativa de conciliação). Por outro lado, ao juiz está
vedado o uso de uma liberdade de tal maneira forte (strong discretion) que a
mesma se cogite como não sujeita a quaisquer limites definidos, designada-
mente pela lei, sob pena de a sua actuação não se encontrar legitimada.
Mesmo nos casos em que se confere ao julgador um espaço de (aparente)
criatividade (esta entendida no sentido que vimos: de impossibilidade de apli-
cação mecânica da lei), é exigido ao juiz, quando se depara com um even-
tual conflito normativo ou tenha de integrar uma lacuna, que se contenha na
ponderação dos princípios de direito19.

Diga-se, de resto, que Figueiredo Dias20, na consideração desta obe-
diência absoluta do juiz à lei, já advertia (nos mesmos termos que Dworkin)
que «a lei não precisa de conter aquilo que, na subjectividade do aplicador,
constituiria a regulamentação mais adequada ou sequer o direito justo. De
outra maneira o juiz estará a actuar sob a forma mais repreensível da depen-
dência — dependência das suas concepções pessoais, que pretende, de
forma democraticamente ilegítima, sobrepor à concepção do poder legisla-
tivo; e a esquecer que, retirando deste modo à lei inclusivamente a sua fun-
ção de ordenação, está a pôr em causa, de forma irremediável, o direito do
cidadão a um juiz independente»21.

Se num plano puramente teórico esta concepção da função do juiz surge
como definitiva, congruentemente fechada e acabada, já no plano empírico (ou
daquilo que a doutrina anglo-saxónica usa chamar de «realismo legal») se vê
com dificuldade a aproximação desse ser ao dever-ser. Efectivamente, a
visão do juiz funcionalmente ligado à preservação e manutenção do status quo,
profundamente asséptico relativamente aos sistemas políticos (autoritários ou
totalitários, democráticos ou ditatoriais) em que é chamado a administrar a jus-
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19 Para o que Dworkin convoca os princípios morais e de direito natural imanentes à comuni-
dade.

20 Jorge Figueiredo Dias, “A «pretensão» a um juiz independente como expressão do relacio-
namento democrático entre o cidadão e a justiça”, Sub Judice, n.º 14, 1999, págs. 27 a 31.

21 Loc. cit., pág. 29. Segundo o eminente professor, porque a aplicação da lei é «funcionalmente
determinada, racionalmente imposta e teleologicamente fundada» jamais poderá existir um qual-
quer conflito entre a lei e a convicção do juiz (i.e., a sua mundividência jurídica, política,
social, económica e cultural), na medida em que àquela deve obediência. Quando muito, exis-
tirá um conflito entre a lei a aplicar e a consciência moral do julgador, na medida em que o
«decidir pela lei e contra a sua consciência significaria a destruição pura e simples da pró-
pria personalidade» e que deverá possibilitar ao juiz arredar-se da participação nesse processo,
seja por via da invocação de uma objecção de consciência (ainda não regulamentada legal-
mente para o caso em apreço), seja através da aplicação analógica dos mecanismos previstos
para os impedimentos, suspeição e recusa do juiz.



tiça, parece já definitivamente arredada, até pelos próprios valores das cons-
tituições materiais dos Estados de Direito democráticos22.

Sem se cair num «activismo judicial» que desemboque no (risco de um)
«governo dos juízes», está hoje já identificado o mencionado espaço de liber-
dade fraca ou de «poder de disposição»23, não suficientemente coberto pela
norma, no qual o julgador goza de uma efectiva autonomia e no qual «só
pode mover-se com certa legitimidade mediante o rigoroso exercício de auto-
-consciência e um esforço comprometido de transparência na motivação».

Neste espaço de liberdade, em que o juiz transporta para a decisão
(conscientemente ou não) a sua visão do mundo, assiste-se a uma trans-
cendência normativa do acto de julgar, que não raras vezes suscita a aten-
ção pública. Nestes casos, o direito aplicado pelo julgador, ainda que vincu-
lado à lei, acaba por transcendê-la24.

Por outro lado, e sem que também aí se possa cair em qualquer tenta-
ção de arbitrariedade ou voluntarismo, é por demais evidente que o dito «poder
de disposição» do juiz tem ampla margem na decisão de facto. Aqui, efecti-
vamente, se exige o tal esforço de transparência na motivação, sopesado pela
honestidade intelectual que se espera do julgador, com um grande rigor indu-
tivo e uma análise dedutiva crítica e racional. Na verdade, é no momento da
apreciação da prova que ao juiz mais se exige a apreensão do humano e, nessa
medida, lembrando-se que também é um homem, se lhe pede que recorra à
sua experiência. É justamente desta dialéctica do juiz enquanto homem, do
julgador permanentemente julgado pela comunidade de que faz parte, que
emergem os tais valores éticos e os tais deveres deontológicos, onde se insere
o dever de reserva. E, por isso, se é verdade que os juízes, enquanto cida-
dãos, gozam dos demais direitos e estão sujeitos a todos os deveres dos
seus concidadãos, porque portadores da mesma dignidade, vêem, contudo, limi-
tados alguns desses seus direitos e liberdades, quando os mesmos ponham
ou possam pôr em causa os direitos fundamentais daqueles que recorrem à
justiça. Com efeito, sendo a justiça uma instituição fulcral para qualquer socie-
dade democrática, é essencial que a comunidade (política e a opinião pública)
possa escrutinar a actividade dos tribunais e dos seus (exclusivos) titulares (os
juízes), no desempenho das responsabilidades que lhes estão confiadas. Só
deste modo se pode fundar e promover a imprescindível confiança da comu-
nidade (do povo) nos seus juízes25. Por outro lado, mister é referir que esta
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22 Não obtuso é observar que, como já demonstrou a história, o comportamento acrítico da
judicatura serviu, nesses diversos sistemas, para os legitimar enquanto poder e, nessa
sequência, ferir os últimos redutos da dignidade da pessoa humana. Neste sentido, Jorge F.
Malem Seña, “Podem as «más pessoas» ser bons juízes?”, Julgar, n.º 2, pág. 49, nota 39.

23 Luigi Ferrajoli, Derecho y razón, cit. apud Perfecto Andrés Ibañes, «A profissão do juiz hoje»,
Julgar, n.º 1, 2007, pág. 44.

24 Armando Gomes Leandro, loc. cit., pág. 18.
25 Ao protegerem essa confiança de ataques destrutivos que são, normal e essencialmente

infundados, essas garantias são reclamadas na exacta medida em que aqueles que têm por
missão a administração da justiça se vêm coarctados no exercício de uma defesa ou resposta



confiança é bidireccional, tendo num dos pólos o juiz e noutro a comunidade.
Na verdade, pese embora a obediência à lei seja a razão legitimadora do
acto de julgar, o certo é que a degradação da imagem do juiz é factor de
erosão que, no limite, pode acabar por deslegitimar a sua actuação e, por
arrastamento, de todo o sistema de justiça. De resto, como de forma lapidar
explicita Jorge F. Malem Senã26, «convém recordar que as normas jurídicas em
geral e as sentenças em particular, cumprem também uma função simbólica
de carácter ideológico-moral em apoio aos fins que sustentam ou promovem,
não dizendo apenas respeito ao condenado, mas também à sociedade». É tam-
bém para obviar a esta degradação da confiança na integridade judicial, que
assume particular relevância o dever de reserva dos juízes.

3. REFERÊNCIAS INTERNACIONAIS

O dever de reserva dos juízes é transversalmente reconhecido em dife-
rentes latitudes, quer nos países da tradição cultural do civil law, quer nos do
common law, arrimado na ética e na deontologia profissionais, sendo em
geral alinhavado em Códigos Éticos e Deontológicos produzidos pelos próprios
juízes, inscrevendo-se nalguns casos nos próprios estatutos profissionais. De
igual maneira, com mais ou menos pormenor, directa ou indirectamente, inú-
meros textos internacionais relativos ao exercício do poder judicial, produzidos
por organizações internacionais de carácter geral ou relacionadas com a jus-
tiça, ao nível universal ou regional, se lhe referem. É o que ocorre com os
chamados Princípios de Bangalore27, onde a propósito se consigna que: «o
juiz não deverá fazer qualquer comentário relativamente a processo a seu
cargo ou que possa vir a estar sob a sua direcção, que possa razoavelmente
ser interpretado como antecipatório do seu juízo, nem deverá, de qualquer
forma, comprometer a justiça do caso. Também deverá abster-se de fazer qual-
quer comentário, publicamente ou não, que possa afectar o julgamento justo
de qualquer caso.» O Código Modelo Ibero-Americano de Ética Judicial28,
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do mesmo jaez. Neste sentido, é de crucial importância os obiter dicta do acórdão do Tri-
bunal Europeu dos Direitos do Homem, de 26 de Abril de 1995, no caso Prager e Oberschlick
vs. Austria. Neste caso tratava-se especificamente da questão da necessidade de se proteger
a decisão do juiz, da liberdade de expressão (da imprensa escrita), fazendo-a recuar. Argu-
menta-se com o facto de, por o juiz estar sujeito a um específico dever de reserva que não
lhe permite ir para a «praça pública» comentar os seus processos, haver a necessidade de
se sopesar do fundamento e proporcionalidade do «ataque» à actuação judicial para que a
mesma se possa julgar (ou não) legítima e lícita.

26 Loc. cit., pág. 48.
27 Projecto de Código de Conduta Judicial de Bangalore, de 2001; Os Princípios da Conduta Judi-

cial de Bangalore, de 2002; e Os Comentários aos Princípios de Bangalore, de Março de 2007,
pelo Judicial Integrity Group.
Cfr.: http://www.unodc.org/documents/corruption/publications_unodc_commentary-e.pdf

28 Relativamente ao qual também se apresentaram vozes cépticas e desconfiadas:
http://informatica.jt.gov.br/pls/portal/docs/PAGE/ENAMAT/ACADEMICO/SUPORTE%20AO%20EN
SINO/BIBLIOGRAFIA%20B%C3%81SICA/C%C3%93DIGO%20IBEROAMERI-

6



decorrente da Declaração de Copán-San Salvador, de 2004, produzido pelos
Presidentes de Cortes e Supremos Tribunais de Justiça e de Conselhos da
Judicatura pertencentes aos países que integram a Ibero-América, expressa
um compromisso institucional com a excelência e se apresenta como um ins-
trumento para fortalecer a legitimação do Poder Judicial, referindo que: «os juí-
zes têm obrigação de ter uma atitude de absoluta reserva e segredo profis-
sional no que se refere às causas em trâmite, assim como, acerca dos factos
ou dados conhecidos no exercício da sua função ou por ocasião da referida
função.» (artigo 62.º); «O dever de reserva e segredo profissional que pesa
sobre o juiz estende-se não só aos meios de informação institucionalizados,
mas também ao âmbito estritamente privado.» (artigo 66.º); «O dever de
reserva e segredo profissional corresponde tanto ao procedimento das causas
quanto às decisões adoptadas.» (artigo 67.º) Mais contidamente o Estatuto Uni-
versal do Juiz29, aprovado em Novembro 1999, pelo Conselho Central da
União Internacional de Magistrados, em Taipei (Taiwan), refere no seu artigo 5.º,
apenas que: «o juiz deve ser e mostrar-se imparcial no exercício da sua acti-
vidade jurisdicional; deve desempenhar os seus deveres com moderação e dig-
nidade, com respeito pela sua função e das pessoas envolvidas.» Por seu turno
o Código de Conduta dos Juízes estadounidenses30 afirma que: «os juízes
devem assumir uma atitude proactiva no estabelecimento, manutenção e
reforço de elevados padrões de conduta, observando-os cada um deles, para
preservação da integridade e independência do poder judicial.» De modo
mais abrangente os Princípios de Burgh House31, de 2004, respeitantes à
Independência da Magistratura Internacional, preconizam que as liberdades de
expressão e de associação dos juízes devem ser exercidas de modo compatível
com a função judicial e em nenhuma circunstância podem afectar ou com-
prometer a imparcialidade ou independência dos juízes (artigo 7.º, n.º 1),
devendo estes ser parcimoniosos em comentários extrajudiciais a decisões pró-
prias ou de outros juízes (artigo 7.º, n.º 3); não devendo comprometer-se
com qualquer outra actividade extrajudicial incompatível com a função, nomea-
damente não devem exercer qualquer cargo político (artigo 8.º, n.os 1 e 2); e
na sua vida pública ou privada devem evitar contactos com advogados, agen-
tes judiciários ou outras pessoas ligadas a processos pendentes (artigo 12.º,
n.º 1), susceptíveis de comprometer a sua imparcialidade ou a imagem de
imparcialidade. Mais precisa e expressiva é a fórmula encontrada pelo Con-
selho Canadiano da Magistratura, no texto que produziu relativo aos princípios
deontológicos da magistratura judicial32, onde a propósito da independência
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%20ENAMAT.PDF

29 http://195.22.10.123/wp-content/estatuto_universal.pdf
30 Code of Conduct for United States Judges: www.uscourts.gov/guide/vol2/ch1.html
31 http://www.ucl.ac.uk/laws/cict/docs/burgh_final_21204.pdf, da responsabilidade da International

Law Association Study Group on the Practice and Procedure of International Courts and Tribunals.
32 www.cjc-ccm.gc.ca



refere que: «os juízes respeitam as normas de conduta judicial e promovem
a aplicação das mesmas para reforço da confiança pública, pedra angular
da sua própria independência»; frisando depois, nos comentários a esse prin-
cípio geral, que a independência judicial não é um direito dos juízes, mas
fundamento da imparcialidade judicial, e esta um direito constitucional dos
cidadãos. Mais se alude, a propósito da integridade judicial, que «os juízes
se esforçam por manter uma conduta irrepreensível aos olhos de uma pessoa
razoável, imparcial e bem informada». E que «além de observarem elevados
padrões de conduta pessoal, promovem esses padrões junto dos seus cole-
gas, apoiando-os nesse empreendimento».

A temática da ética judicial, onde o dever de reserva tem sempre lugar,
é tratado em muitos outros textos, anteriores ou contemporâneos dos citados,
de cariz universal ou regional, inspiradores, inspirados, desenvolvidos ou sim-
ples referência daqueles33.
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33 The Code of Judicial Conduct adopted by the House of Delegates of the American Bar Asso-
ciation, August 1972; The European Charter on the Statute for Judges, Council of Europe,
July 1998; — The Idaho Code of Judicial Conduct 1976; Draft Principles on the Indepen-
dence of the Judiciary ("Siracusa Principles"), prepared by a committee of experts convened
by the International Association of Penal Law, the International Commission of Jurists, and the
Centre for the Independence of Judges and Lawyers, 1981; Minimum Standards of Judicial Inde-
pendence adopted by the International Bar Association, 1982; Code of Conduct for Judicial Offi-
cers of Tanzania, adopted by the Judges and Magistrates Conference, 1984; United Nations
Basic Principles on the Independence of the Judiciary, endorsed by the UN General Assem-
bly, 1985; Princípios Fundamentais Relativos à Independência da Magistratura, adoptados
no 7.º Congresso da ONU para a Prevenção da Criminalidade e Tratamento dos Delinquen-
tes, confirmado pela Assembleia-Geral da ONU, em Novembro e Dezembro 1985 (Resoluções
40/32 e 40/146); Recomendação R (94) 12 do Comité de Ministros do Conselho da Europa,
sobre a independência, a eficácia e o papel dos juízes; Carta Europeia sobre o Estatuto dos
Juízes (CCJE), de 1985. Draft Universal Declaration on the Independence of Justice ("Singhvi
Declaration") prepared by Mr L.V. Singhvi, UN Special Rapporteur on the Study on the Inde-
pendence of the Judiciary, 1989; The Texas Code of Judicial Conduct; Code of Conduct for
Judges, Magistrates and Other Judicial Officers of Uganda, adopted by the Judges of the
Supreme Court and the High Court, July 1989; Elementos de um Estatuto Europeu da Magis-
tratura — dos Magistrados Europeus para a Democracia e as Liberdades (MEDEL), de 1993;
Código Ético dos Magistrados (Itália), 1994; The Code of Judicial Conduct of the Philippines,
September 1989; Ethical Principles for Judges, drafted with the cooperation of the Canadian
Judges Conference and endorsed by the Canadian Judicial Council, 1998; The Judges Code
of Ethics of Malaysia, prescribed by the Yang di-Pertuan Agong on the recommendation of the
Chief Justice, the President of the Court of Appeal and the Chief Judges of the High Courts,
in the exercise of powers conferred by Article 125(3A) of the Federal Constitution of Malaysia,
1994; The Code of Conduct of the Judicial Conference of the United States; The Canons of
Judicial Conduct for the Commonwealth of Virginia, adopted and promulgated by the Supreme
Court of Virginia, 1998; The Code of Judicial Conduct adopted by the Supreme Court of the
State of Washington, USA, October 1995; Declaration of Principles of Judicial Independence
issued by the Chief Justices of the Australian States and Territories, April 1997; The Judicial
(Code of Conduct) Act, enacted by the Parliament of Zambia, December 1999; The Beijing
Statement of Principles of the Independence of the Judiciary in the Lawasia Region, adopted
by the 6th Conference of Chief Justices, August 1997; The Latimer House Guidelines for the
Commonwealth on good practice governing relations between the Executive, Parliament and
the Judiciary in the promotion of good governance, the rule of law and human rights to ensure
the effective implementation of the Harare Principles, 1998; Directrizes de Latimer House
para a Commonwealth, de 1998; Restatement of Values of Judicial Life adopted by the Chief



4. DENSIFICAÇÃO DO CONCEITO

O dever de reserva vem a ser, simultaneamente, decorrência e instru-
mento do dever de imparcialidade do juiz, uma vez que se, por um lado,
constitui uma espécie de tutela avançada das condições objectivas daquela,
por outro, é dela promotor. Para além disso, integra-se num outro dever de
espectro mais amplo, decorrente de normas esparsas (de que são aliás tam-
bém sujeitos outros actores forenses), que exige aos juízes que sejam acto-
res proactivos, não apenas do estabelecimento, como também da manuten-
ção e reforço da confiança da comunidade no sistema judicial e, de forma mais
geral, do sistema democrático. Ora, aquela confiança só é mensurável se a
judicatura for credora de um prestígio condizente com a sua condição, de
titular de um poder independente dos demais poderes do Estado, e da garan-
tia da sua imparcialidade, esta só alcançada através de elevados padrões de
conduta, relativos quer à sua vida profissional, quer, em boa parte, respeitantes
à sua vida privada, na medida em que esta possa afectar aquela. Na ver-
dade, é indubitável, e por isso decorre das referências internacionais cita-
das, que o dever de reserva dos juízes se lhes impõe não apenas nos pro-
cedimentos relativos ao julgamento dos casos que lhes estão distribuídos,
como ainda nas relações que, por causa deles, têm de ter com a comunicação
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Justices Conference of India, 1999; The Iowa Code of Judicial Conduct; Code of Conduct for
Judicial Officers of Kenya, July 1999; The Code of Conduct for Magistrates in Namíbia; Rules
Governing Judicial Conduct, New York State, USA; Code of Conduct for Judicial Officers of
the Federal Republic of Nigéria; Code of Conduct to be Observed by Judges of the Supreme
Court and of the High Courts of Pakistan; The Canons of Judicial Ethics of the Philippines, pro-
posed by the Philippines Bar Association, approved by the Judges of First Instance of Manila,
and adopted for the guidance of and observance by the judges under the administrative
supervision of the Supreme Court, including municipal judges and city judges; Yandina State-
ment: Principles of Independence of the Judiciary in Solomon Islands, November 2000; Guide-
lines for Judges of South Africa, issued by the Chief Justice, the President of the Constitutional
Court, and the Presidents of High Courts, the Labour Appeal Court, and the Land Claims
Court, March 2000; The Policy Framework for Preventing and Eliminating Corruption and
Ensuring the Impartiality of the Judicial System, adopted by the expert group convened by the
Centre for the Independence of Judges and Lawyers, February 2000; Code of Conduct for the
Judges of the Supreme Court of Bangladesh, prescribed by the Supreme Judicial Council in
the exercise of power under Article 96(4)(a) of the Constitution of the People's Republic of
Bangladesh, May 2000; Comentário n.º 1 (2002) do grupo de trabalho do Conselho Consul-
tivo dos Juízes Europeus (CCJE-GT) sobre o projecto de Bangalore relativo ao Código de Deon-
tologia da Magistratura; Parecer n.º 1 (2001) sobre a independência e a inamovibilidade dos
juízes (CCJE); Parecer n.º 3 (2002) sobre princípios e regras que regulam os imperativos profis-
sionais aplicáveis aos juízes, em particular a deontologia, as incompatibilidades e a impar-
cialidade (CCJE); Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia (Pleno del Congreso
de los Diputados — España), de 16 Abril 2002; Código de Conduta dos Juízes Estadunidenses,
da American Bar Association, de 2004; Código de Ética Judicial, do Tribunal Penal Interna-
cional, de 2005; Guia para a Conduta Judicial (Inglaterra e País de Gales), revisto em 2006;
Propostas de actualização da Recomendação R (94) 12 por um grupo de especialistas do Con-
selho da Europa em independência, eficiência e papel dos juízes, de 2007; Declaração Ética
de Wels, da Associação dos Juízes Austríacos, 2007; Código de Conduta do Tribunal de
Justiça das Comunidades Europeias (2007).



social34 e, desta forma, interferindo ainda na sua vida privada de relação e
na de participação cívica. No actual mundo tecnológico e global o juiz é, cada
vez mais, «actor social e actor político de primeira grandeza»35. Por isso não
é, nem deve ser, um cidadão asséptico, uma espécie de sacerdote que não
sai da sacristia, nem deve ter uma vida monacal, alheada das mudanças
que fazem avançar o mundo. Pelo contrário, só estando bem integrado na
comunidade, atento à realidade que o rodeia e tendo participação cívica
activa, poderá bem desempenhar o seu múnus. O que sumamente se lhe
exige, para ser legítimo credor da confiança pública, é uma reputação isenta
de mácula e tributária de um irrepreensível conceito público. Ocorre, por
isso, que a sua condição institucional se interpõe ante o exercício de alguns
direitos fundamentais, restringindo-os, embora apenas na medida necessária
ao não comprometimento daquele valor supremo, estruturante do sistema
democrático, que é a já referida confiança da comunidade no sistema e nas
instituições da justiça36. Será, pois, o quadro constitucional que deverá tra-
çar a linha a partir da qual os direitos fundamentais de cidadania, como o da
liberdade de expressão (artigo 37.º, n.º 1), da liberdade de consciência e
religião (artigo 41.º), da liberdade de associação (artigo 46.º, n.º 1), de par-
ticipação na vida pública (artigo 48.º, n.º 1), etc., têm de ser concertados, senão
mesmo restringidos, em razão de outros valores constitucionalmente protegidos,
como sejam os da independência e da imparcialidade judicial e o da confiança
da comunidade nas instituições estruturantes da democracia (artigos 20.º,
202.º, 203.º, 215.º, 216.º, 217.º, 218.º e 268.º, n.os 4 e 5). Tal concerto
haverá de alcançar-se através da regra da concordância prática, para har-
monização dos direitos em conflito e protecção do núcleo essencial de cada
um deles37.
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34 Há quem diga que actualmente os meios de comunicação de massas disputam à justiça o local
de visibilidade da democracia (Antoine Garapon, Bem Julgar — Ensaio Sobre o Ritual Judi-
ciário, Instituto Piaget, 1999, pág. 274). Parece que entre estas duas realidades há mais pon-
tos em comum do que pode à partida parecer. Indiscutível parece ser que no actual está-
dio, a falta de experiência dos actores judiciários e dos profissionais da comunicação social
quanto ao relacionamento recíproco é um motor de tensões, que urge amenizar, justamente
através da compreensão mútua das áreas de intervenção de cada um. Mas não se pode olvi-
dar, como por vezes transparece na prática judiciária, em restrições impostas à margem da
lei, que o exercício do direito à informação por banda dos jornalistas tem tutela constitucio-
nal (sendo também objecto de vários instrumentos de direito internacional e imensa já a
jurisprudência quer de tribunais internacionais quer dos tribunais constitucionais — ou con-
géneres — de todos países da nossa tradição cultural) e desenvolvimento claro na lei ordi-
nária (nomeadamente na Lei de Imprensa — Lei n.º 2/99, de 3 de Janeiro), onde se contam,
entre outros, o direito à informação e a liberdade de acesso à fontes e aos locais públicos
(artigos 37.º e 38.º da Constituição).

35 Paulo Castro Rangel, Repensar o Poder Judicial — Fundamentos e Fragmentos, cit., pág. 174.
36 Não uma confiança cega, alheia de uma racionalidade que assente num conhecimento efec-

tivo sobre a realidade da administração da justiça, mas uma confiança informada (ou tão
informada quanto possível) decorrente de um escrutínio democrático sobre as instituições e
os juízes.

37 Chamamos à colação o resumo feito pelo Tribunal Constitucional a propósito da concordân-
cia prática: «nos casos de contacto confrontador ou de conflito entre direitos consagrados cons-



Na ponderação casuística, deste jogo de direitos e deveres, muitas vezes,
o critério operativo mediador dos valores em referência tem de ter na devida
conta as representações sociais, pois que tal como à mulher de César, aos
juízes não lhes basta serem sérios, têm também de parecer sérios. Daí que
tão relevante como manter uma conduta irrepreensível é que ela também
assim se apresente aos olhos de uma pessoa razoável, imparcial, bem infor-
mada e de boa fé38. Se assim for, a turbulência normal que filtra as repre-
sentações sociais encontrará o padrão de confiança que os equilíbrios insti-
tucionais exigem.

Vamos agora alinhavar alguns exemplos de condutas deontologicamente
exigíveis, irrepreensíveis e algumas que deverão ser evitadas. Convirá pre-
cisar, por uma questão de rigor conceptual, que ética, deontologia e estatuto
disciplinar não são conceitos necessariamente coincidentes39, sendo, por-
tanto, possível, que uma conduta eticamente reprovável não seja, ainda assim,
geradora de responsabilidade disciplinar. Também por uma questão meto-
dológica, à semelhança do que faz também a Secção Disciplinar do Conse-
lho Superior da Magistratura italiano quanto às questões deontológicas, dis-
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titucionalmente, torna-se necessário efectuar uma optimização ponderada e susceptível, de
todo o modo, de controle, dos bens jurídico-constitucionais, e isto desde que as caracterís-
ticas desses direitos não apontem para a existência de relações de generalidade e espe-
cialidade entre eles, para a existência de um menor grau de limitação de uns face a outros,
ou para a existência de elementos que, na respectiva estrutura, coloquem uns direitos em posi-
ção de detenção de mais ou maior extensão fáctica, ao nível de pressupostos, relativamente
a outros. Ponto é, desta sorte, que se efectue uma casuística ponderação de molde a
obter-se a solução a conferir, harmonizando-se, pois, os direitos em confronto para se ser
levado, se tal se mostre necessário, à “prevalência (ou razão de prevalência) de um direito
ou bem em relação ao outro”.» — Acórdão do Tribunal Constitucional, n.º 177/92. Neste sen-
tido pode ver-se, também, Gomes Canotilho, Direito Constitucional, 5.ª edição, 1991, pág. 654
e segs.

38 Foi este também, no essencial, o critério assumido no Compromisso Ético dos Juízes Por-
tugueses. Loc. cit.

39 A ética é o pensamento filosófico acerca do comportamento moral do homem, dos problemas
morais e dos juízos morais. A filosofia define a ética como o estudo da conduta ideal, esta
decorrente de um conceito mais amplo, o de homem ideal. A ética tem por escopo o refe-
renciar das qualidades das acções humanas, definindo-as como boas ou más, tendo como
norte a razão da felicidade — o soberano bem. Em resumo, a Ética é a ciência que estuda
os valores e virtudes do homem, estabelecendo um conjunto de regras de conduta e de
postura a serem observadas, para que o convívio em sociedade se dê de forma ordenada e
justa.
Já a deontologia consiste no estudo das regras e princípios que regem a conduta de uma situa-
ção profissional, os deveres de uma determinada profissão, normalmente coligidos num (equi-
vocadamente designado) Código de Ética. Como adverte J. Moret-Bailly (Vers un code de
deontologie pour les magistrats? Apud João Monteiro, «A deontologia dos magistrados no
espaço europeu», Revista do CEJ, n.º 6, pág. 215), a deontologia não é uma mera disciplina
ou catálogo de infracções disciplinares, sendo que, por outro lado, os comportamentos dis-
ciplinarmente sancionáveis não se limitam a violações de regras deontológicas.
Por seu turno, a autonomia da deontologia em relação à disciplina confere-lhe a natureza de
um precioso instrumento de reflexão e de autocontrole dos magistrados ao serviço da ética
judiciária (Raffaele Sabato, Le code éthique: entre déontologie et discipline, L’éthique du
juge, págs. 93-100, apud João Monteiro, «A deontologia dos magistrados no espaço europeu»,
cit., pág. 215).



tinguiremos as situações relativas ao exercício de funções no tribunal, daque-
las outras que ocorrem fora do estrito exercício de funções, aqui se com-
preendendo a vida privada de relação e de participação cívica dos juízes.
Isto sem prejuízo de a especificidade de uma determinada questão poder ser
abordada fora do contexto desta repartição.

4.1. No exercício de funções

Na condução dos processos a seu cargo ou nas audiências a que pre-
side ou em que participa, o juiz deve assumir uma atitude de total equidistância
em relação quer às pretensões das partes quer em relação a elas mesmas.
Daí que pareça medianamente claro, aos olhos de uma pessoa razoável,
imparcial, bem informada e de boa fé, que o juiz não deva, por nenhuma
forma, dar a conhecer, às partes ou a terceiros, antes do momento próprio,
o sentido da sua decisão sobre o caso. E para tanto deverá evitar quaisquer
observações, expressões ou mesmo gestos que possam afectar a imagem da
sua imparcialidade. Afigura-se igualmente claro que o juiz não deva produ-
zir declarações, comentários ou fazer intervenções sobre assuntos discutidos
em processos pendentes, em iminência de se tornarem pendentes, ou mesmo
já arquivados. O pronunciamento nestas circunstâncias, ainda que apenas
assentido ou meramente consentido face a comentário de terceiro, poderá
induzir nos interessados ou em terceiros expectativas que só no âmbito do pro-
cesso e segundo as formalidades próprias podem ser, ou não, efectivadas,
sendo evidente a susceptibilidade de tal comprometer a imagem de neutrali-
dade, própria da condição judicante.

Muitas vezes as circunstâncias que podem fragilizar a imagem de impar-
cialidade do juiz num qualquer processo concreto (ou mesmo a representa-
ção sobre toda a justiça), não decorrem do desempenho neste ou naquele pro-
cesso, a propósito desta ou daquela diligência, mas são importadas da sua
vida de relação, ainda que esta se desenvolva na penumbra dos gabinetes
ou na solenidade das salas de audiência. Vejamos: não subsistem dúvidas
que nos nossos dias o comportamento sexual dos juízes é matéria, em prin-
cípio, absolutamente irrelevante com referência à sua condição, excepto se
isso de algum modo influenciar o desempenho judicial ou comprometer a
imagem de imparcialidade da justiça. Daqui decorre que, em princípio, será
irrelevante que um juiz mantenha uma relação do tipo amoroso (adúltera ou
não) com um agente do Ministério Público ou com um membro da advoca-
cia40. Porém, se o juiz trabalhar directa e diariamente com aquela pessoa,
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40 Não se cura aqui dos casos de casamento ou união de facto, os quais, pela sua incontroversa
relevância (pelo menos no que respeita às relações desse tipo entre magistrados), estão
expressamente previstos na lei: no artigo 7.º do Estatuto dos Magistrados Judiciais e no
artigo 83.º do Estatuto do Ministério Público, como impedimentos (respectivamente na Lei
n.º 21/85, de 30 de Julho, com última actualização pela Lei n.º 26/2008, de 27 de Junho, e
Lei n.º 47/86, de 15 de Outubro).



parecerá aos olhos de uma pessoa razoável, imparcial, bem informada e de
boa fé, que pelo menos a imagem de imparcialidade daquele juiz pode ficar
comprometida e por isso esse comportamento deverá ser evitado. O mesmo
se diga na hipótese de o juiz se servir habitualmente das instalações do tri-
bunal para neles manter encontros amorosos com profissionais da arte ou con-
quistas de ocasião.

De igual modo, a orientação sexual do juiz ou mesmo a expressão não
estritamente ortodoxa da sua sexualidade será, em princípio irrelevante, como
o será por regra o seu modo de vestir (embora, neste caso, pudesse a lei impor
um certo trajar, por não estar em causa um direito de personalidade inego-
ciável41), o que não significa que em determinadas circunstâncias, por exagero
de militância ou outros excessos42, não possam, aos olhos de uma pessoa
razoável, imparcial, bem informada e de boa fé, comprometer a confiança na
imparcialidade do juiz e, nessa medida, ser eticamente reprovável. Em linha
com este registo, Giacomo Oberto43 dá notícia de casos desta natureza, apre-
ciados pela Secção Disciplinar do Conselho Superior da Magistratura de Itá-
lia, referindo, por exemplo, a (julgada) irrelevância de um juiz manter uma
relação extra-matrimonial com duas prostitutas, por isso não comprometer o
normal exercício das suas funções; mas já (ter sido julgado) relevante, por com-
prometer o prestígio do poder judicial, o conhecimento público do facto de o
juiz ter sido autor de insultos e ofensas corporais à sua mulher.

4.2. Declarações, comentários e informações

As decisões judiciais legitimam-se no essencial, como visto, na obe-
diência à lei, sendo que, por isso, é no processo judicial que o julgador pode
e deve esclarecer (rectius: fundamentar) a sua decisão. É no teor da funda-
mentação que a comunidade deve procurar a razão de ser do decidido. Con-
tudo, cremos que a decisão (com a sua fundamentação) não pode nem deve
ficar enclausurada no tribunal, não sendo por essa via que se amplia a sua
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41 Neste sentido Jorge F. Malem Seña, loc. cit., pág. 53. O que não se confunde com o traje
simbólico de uso obrigatório no exercício de funções no tribunal (artigo 18.º Estatuto dos
Juízes).

42 Jorge F. Malen Seña, no texto citado, pág. 41, dá como exemplo o caso da juíza de meia
idade, divorciada, que decide frequentar nas noites de fim-de-semana um salão de baile,
onde dança até de madrugada junto de pessoas mais jovens, ritmos de expressão sexual (como
a lambada). A exibição generosa da juíza, em local público, onde é conhecida a sua con-
dição e que por isso ali goza de crédito, que exibe, pagando copos aos seus jovens acom-
panhantes, indo depois o proprietário ao tribunal cobrar as dívidas que ela paga sem problemas.
Ou a falta de recato do juiz, já de idade madura, que procura constantemente jovens para se
relacionar sexualmente, sem olhar ao lugar onde se encontra. Outro exemplo, desta feita por
referência a lei expressa, pode inferir-se da desconsideração da proibição legal de jogo em
casinos a que estão sujeitos os juízes portugueses (cfr. artigo 34.º, n.º 1, al. a), da Lei do Jogo
— DL n.º 422/89, de 2 de Dezembro).

43 Giacomo Oberto, juiz do Tribunal Civil de Turim: http://www.abgm.adalet.gov.tr/report%20ober-
to%20ankara%202004%20on%20judicial%20ethics.pdf



legitimidade ou a do sistema de justiça44. Antes, tendo por referência o pró-
prio dever constitucional de informação, sempre que as circunstâncias o jus-
tifiquem, deve a decisão judicial ser divulgada e explicada (numa linha de
ligação do discurso técnico-científico ao discurso do senso comum)45. Isto, claro
está, sem que nalgum momento o julgador se sobreponha à sentença e se
torne, ele próprio, o protagonista da justiça46. Aliás, na passagem para o
público dessas informações e esclarecimentos há regras expressas nos vários
diplomas legais que devem ser observadas. Assim, por exemplo, é indispu-
tado que nas matérias cobertas pelo segredo de justiça ou pelo sigilo profis-
sional, o juiz não pode prestar ou mandar prestar esclarecimentos, informações
e, muito menos, fazer comentários, sob pena de incorrer até na prática de um
crime (artigo 371.º do Código Penal). Ressalva-se desta regra o caso expres-
samente previsto no artigo 86.º, n.º 13, do Código de Processo Penal, na
medida em que o segredo de justiça não impede a prestação de esclareci-
mentos públicos pela autoridade judiciária, quando necessários ao restabele-
cimento da verdade e não prejudiquem a investigação, se o forem a pedido
de pessoas publicamente postas em causa, ou para garantir a segurança de
pessoas e bens ou a tranquilidade pública. Nestes casos, excepcionais,
existe o dever, e não a mera faculdade, de o juiz (nos casos que lhe respei-
tem) esclarecer a opinião pública, em defesa da honra de pessoas eventual-
mente relacionadas com o caso e que nada têm a ver com a investigação, ou
até para assegurar a paz social, contando sempre que esse esclarecimento
não sufoque a investigação em curso. Por isso se entende que nestes casos,
em que se está perante o cumprimento de um directo comando normativo, o
juiz não tem de pedir qualquer autorização ao Conselho Superior da Magis-
tratura47. Esta situação extravasa do âmbito de aplicação do artigo 12.º,
n.º 1, do E.M.J., antes tendo cabimento claro no n.º 2 do referido preceito legal,
onde se cuida do dever de prestar as informações que visem a realização de
direitos ou interesses legítimos, bem assim como garantir o acesso à informação
(como contraposição do direito do cidadão de acesso à mesma, que aí espe-
cialmente se enfatiza).

Na verdade, a proibição ínsita no n.º 1 do artigo 12.º do E.M.J. res-
peita aos casos de defesa da honra ou para realização de outro interesse legí-
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44 Longe vão os tempos em que se considerava não dever o juiz fundamentar a decisão, de forma
a não possibilitar a crítica da mesma por parte dos litigantes e, assim, procurar evitar a sus-
peição sobre a justiça das decisões judiciais (Jorge F. Maelem Seña, loc. cit., pág. 33).

45 «A justiça não deve só ser pública, deve também ser publicada.» Antoine Garapon, Bem Jul-
gar — Ensaio Sobre o Ritual Judiciário, cit., 1999, pág. 312.

46 Como adverte Perfecto Andrés Ibañez, loc. cit., pág. 43, nota 31, tal afã de protagonismo é,
«sem dúvida inaceitável, pois o juiz não pode ser nem apresentar-se perante a opinião
pública como uma “personagem”, daquelas situações em que a notoriedade seja dada pelas
particularidades do caso, ainda que tenha sido conduzido com a discrição e a medida deon-
tologicamente exigível».

47 Em sentido contrário ver Manuel Ramos Soares, http://dizpositivo.blogspot.com/2006/dever-de-
reserva-dos-juzes-pistas.html.



timo do juiz. Só neste caso, em que se evidencia o juiz como titular dessa
liberdade ou direito de expressão, coube normativamente restringir o mesmo,
por necessidade de se assegurar a vigência nuclear de outros direitos e
princípios constitucionais inerentes à sua função de administração da jus-
tiça. E, em virtude disso, entendeu o legislador que, quando estiver em
causa o direito do juiz se expressar, por forma a defender a sua honra ou para
a realização de um outro qualquer seu interesse legítimo, deva ser sempre
(e só nesses casos) obtida a autorização do Conselho Superior da Magis-
tratura, por ser esta a entidade competente para sopesar esse interesse (do
juiz) com os demais em presença (para que o juiz não o seja em causa
própria).

No mais, quer-nos parecer que a densificação do dever de reserva do juiz,
nesta vertente, não suscita especiais dificuldades. Isto é, afigura-se-nos
medianamente claro que o juiz não deve tecer comentários (públicos ou pri-
vados) sobre os seus processos, sobre as decisões por si proferidas e sobre
as decisões proferidas pelos seus colegas. A mácula que estas condutas
lançam sobre a imagem da judicatura é óbvia. E aos olhos de uma pessoa
razoável, imparcial, bem informada e de boa fé, não deixará de comprometer
a confiança na integridade judicial48.

Também nos parece ser deontologicamente impróprio, por atropelo ao
dever de reserva, a utilização do processo (mormente da sentença) para tecer
considerações de natureza política, ideológica, religiosa ou outra totalmente à
margem do seu objecto49 (especialmente, quando tais comentários surjam
como formas de resposta ou de retorsão). Tal conduta poderá até, pelo
menos nos apontados casos de resposta ou retorsão, ser passível de censura
disciplinar, por violação da proibição constante do artigo 12.º, n.º 1, do E.M.J.,
pois que as excepções ali previstas ao dever de reserva concernentes à
defesa do direito à honra ou à realização de outros interesses legítimos, já se
apresentam suficientemente amplas para garantir o núcleo essencial da liber-
dade de expressão do juiz.

4.3. Participação cívica em geral

Fora do âmbito estatutário (mormente da disciplina do artigo 12.º do
E.M.J.) e sem desconsideração pelas regras da deontologia judiciária conta-se
o direito de o juiz (aliás, em geral ressalvado em praticamente todos os códi-
gos de ética judicial no mundo) participar, das formas mais variadas, por
escrito ou oralmente, no debate das questões da profissão, do sistema jurí-
dico e judiciário e das matérias da justiça. Essa ressalva perspectiva-se,
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48 Não é, pois, por acaso que numa significativa parte dos códigos éticos e deontológicos judi-
ciais estrangeiros citados a tal expressamente se referem, sendo este também o caminho tri-
lhado pelo Compromisso Ético dos Juízes Portugueses. Loc. cit., pág. 13.

49 Importa ressalvar que não são, evidentemente, à margem do objecto do processo as apre-
ciações ou comentários destinados a escrutinar a prova apresentada ou produzida.



inclusivamente, como um dever funcional de contributo para a melhoria do sis-
tema jurídico e progresso do Direito. Mas como em todos os outros espaços
de liberdade, há perigos para os quais o juiz se deve acautelar. Como elu-
cidativamente adverte Pedro Vaz Pato50, também aqui há-de o juiz ter espe-
cial cuidado de forma a não gerar no público a convicção de que tem ideias
pré-concebidas em relação a casos com que possa vir a ser confrontado no
tribunal, devendo especialmente considerar qual a sua área concreta de tra-
balho e de que forma a sua participação vinculará a sua imagem51. Ou seja,
mesmo nestas intervenções, é mister que a sua intervenção se faça segundo
critérios de proporcionalidade, adequação e necessidade52 e que saiba sepa-
rar as águas da estrita discussão técnica, daquela que visa o impulso da
actividade legislativa ou política, sob pena de sair minada a confiança de
toda a comunidade na vinculação das decisões por ele proferidas à vontade
do legislador53.

No seguimento do referido, é sobremaneira importante trazer à colação
o «tom e o modo»54 que o juiz empresta à sua intervenção. Pois que, num
debate de cariz técnico ou científico, é-lhe por natureza exigível que se
expresse com elevação, objectividade, rigor, serenidade, contenção, inde-
pendência de espírito, abertura ao diálogo e distância de qualquer paixão
ideológica e de qualquer espírito sectário55. Tais características de linguagem,
argumentação e conduta devem, de resto, pautar o discurso do juiz, quer
quando participa em debates de cariz técnico e científico, quer quando, des-
pido da beca, e na qualidade de comum cidadão, decide participar de uma qual-
quer discussão ajurídica e completamente arredia do seu campo profissio-
nal56. Nessa senda, não deverá o juiz, quando no debate com outros (mesmo
que na internet), ainda que profissionais do direito, exigir ou sequer esperar
que o tratem com o respeito que lhe seria devido se estivesse a presidir a um
debate judicial57. Para além de haver a obrigação de o magistrado definir logo,
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50 «A intervenção Cívica dos Magistrados — Sentido e Limites», Revista do CEJ, n.º 6, pág. 243
e segs.

51 Como refere Pedro Vaz Pato, um juiz afecto à jurisidição laboral deverá abster-se de parti-
cipar em questões relativas à política laboral e, designadamente, sob o manto do debate
técnico ou científico, promover ou impulsionar alterações legislativas (loc. cit, pág. 249-251).

52 É também neste sentido que vai o Compromisso Ético dos Juízes Portugueses. Loc. cit.,
pág. 22.

53 Em termos simplistas, só para ilustração do que se acha dito, uma coisa é defender-se que
a norma deve ser interpretada da maneira x, atendendo a determinado princípio jurídico-
-constitucional ou jurídico-legal; e coisa diversa é dizer-se que a interpretação da norma deve
ser feita da maneira y, tendo em atenção determinado princípio político que não tem qualquer
arrimo na lei.

54 Mais uma vez, teve-se em consideração a expressiva abordagem de Pedro Vaz Pato, loc. cit.,
pág. 246 e segs.

55 Pedro Vaz Pato, loc. cit., pág. 247.
56 A propósito ver Jorge F. Malem Seña (loc. cit., pág. 41), que citando Piero Calamandrei,

exemplifica a impossibilidade de um cidadão confiar num juiz que no dia anterior se encon-
trava num estádio de futebol entre os adeptos a gesticular e dirigir epítetos ao árbitro!

57 Pedro Vaz Pato, loc. cit., pág. 249.



ab initio, que participa na discussão enquanto cidadão, jamais deve fazer uso
do seu estatuto para daí retirar uma qualquer autoridade que (sobretudo nas
questões arredias do Direito) efectivamente não tem.

No campo da participação cívica a Constituição também garante aos juí-
zes a liberdade de serem membros, desenvolverem actividades e mesmo
pertencerem aos órgãos de associações de diversa índole, como, desde logo,
as de natureza profissional, de carácter cultural, desportivo, lúdico, político, etc.
(artigos 46.º, n.º 1, e 48.º, n.º 1, da Constituição). Como já se referiu a acti-
vidade social dos juízes é tão vantajosa para a sociedade como para a magis-
tratura. Um juiz atento às coisas do mundo e bem integrado na comunidade
estará mais bem apetrechado para proferir decisões equilibradas e assim
alcançar melhor justiça. Mas também nesta área a participação não poderá
deixar de ser cautelosa. Não se curará aqui de escalpelizar o que é evi-
dente. E evidente é que juiz não deve integrar-se em associações anti-demo-
cráticas e outras cujo objecto seja contrário à lei. Mas já importará referir a
situação do juiz da jurisdição civil ou da administrativa, membro e activista de
uma associação ambientalista, cujo resultado reflexo dessa actividade, com
grande probabilidade, mais tarde ou mais cedo, lhe irá parar à secretária.
Ou o do juiz da jurisdição criminal que toma assento directivo numa associação
de protecção de vítimas de crimes58. O envolvimento do juiz com organiza-
ções de carácter humanitário ou mesmo do jaez acabado de referir, em geral
não suscita necessidade de cautelas. Tudo dependerá porventura do grau de
comprometimento e da mediana probabilidade de o juiz se vir a confrontar com
a necessidade de ser escusado ou recusado59.

Igualmente claro se nos afigura que os juízes em geral não devam par-
ticipar ou emprestar o seu prestígio a organizações em que seja razoavelmente
de prever que ficarão sujeitos a apreciações públicas vexatórias. É o que acon-
tece, nomeadamente, nos órgãos federativos de algumas modalidades des-
portivas profissionais, como é o caso do futebol60.

No mesmo registo, de um ponto de vista ético, ninguém objectará que os
juízes não devem usar dos seus direitos estatutários especiais para solicitar
ou simplesmente aceitar vantagens na sua vida privada, a que de outro modo
não poderiam legitima e razoavelmente aspirar61.

Mais difícil será avaliar a situação do juiz casado ou unido de facto com
um consorte que milita ou desempenha funções de responsabilidade numa
associação de grande visibilidade social (que tanto pode ser um clube de
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58 A simples pertença não deverá, em princípio, colocar em perigo a imparcialidade; todavia sem-
pre poderá vir a ser fundamento de escusa ou recusa. Neste sentido, cfr. Jorge F. Malem
Seña, loc. cit., pág. 44.

59 Segundo os Princípios de Bangalore (artigo 2.º, § 3.º) o juiz deverá evitar, tanto quanto lhe
for razoavelmente exigível, colocar-se em situação de ser recusado, justamente em razão da
imagem de imparcialidade e de integridade que tem o dever de preservar.

60 Neste mesmo sentido vai o Compromisso Ético dos Juízes Portugueses. Loc. cit., pág. 13.
61 Também assim no Compromisso Ético dos Juízes Portugueses. Loc. cit., pág. 13.



futebol62 como um partido político). Naturalmente que os concubinos se
acompanharão em eventos sociais, alguns dos quais conotados com essa
associação. O juízo ético passará sempre pela razoabilidade, aferida aos
olhos de uma pessoa imparcial, bem informada e de boa fé. A situação
poderá com equilíbrio sustentar-se, mas também, em caso extremo, vir a
configurar uma incompatibilidade ética.

E que dizer do juiz que integra uma organização que exige aos seus
aderentes a prestação de promessas de fidelidade incompatíveis com o esta-
tuto do cargo (da profissão), ou que, pelo seu secretismo, não assegure a plena
transparência sobre a participação dos seus membros? O Compromisso
Ético dos Juízes Portugueses, de forma aliás precursora, tomou posição
expressa sobre a questão. Tratou-a justamente a propósito da imparciali-
dade, afirmando categoricamente que os juízes portugueses rejeitam ter par-
ticipação nesse tipo de organizações. Esta parece, efectivamente, ser a única
solução compatível não apenas com os valores éticos da profissão, como
também com os deveres deontológicos e estatutários, uma vez que a impar-
cialidade do juiz é uma garantia fundamental dos cidadãos. Donde, nos quer
parecer que, um juiz que se coloque numa situação dessas, claramente incom-
patível com a salvaguarda daquele seu dever e garantia de cada um dos
cidadãos destinatários da justiça, terá de deixar a profissão.

Em contraponto, deverá anotar-se, que os magistrados do Ministério
Público, tomando posição sobre esta questão no seu recente Congresso63,
entenderam que a imparcialidade de cada um deles e, por consequência, do
órgão que integram (o Ministério Público), fica assegurada com a instituição
de uma «declaração de interesses»! Nem pelo facto de os agentes do Minis-
tério Público não terem um estatuto de independência, como é apanágio dos
juízes, os desonera do dever de imparcialidade, que é também exigível a
toda a administração pública64, que naturalmente integram. Com efeito,
embora dotado de autonomia, o Ministério Público é um órgão administra-
tivo, ao qual estão cometidas específicas e elevadas funções, as quais, tam-
bém pela sua natureza, sempre seriam incompatíveis com o comprometi-
mento da imparcialidade deste órgão do Estado. E no mais sobram, por
serem mais que muitas, as dúvidas e as interrogações que suscita a eficácia
(ou falta dela) de tal «declaração»65.
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62 O «ambiente» que rodeia o futebol no nosso país (e não só) é em geral reconhecido como
sendo constituído por gases que comprometem uma respiração saudável, sendo por isso de
evitar por quem preze (e a quem se exige) um estilo de vida higiénico.

63 VII Congresso (extraordinário), que decorreu no Estoril, nos dias 12 e 13 de Dezembro de 2008.
64 Cfr. artigos 219.º, n.º 3, e 266.º, n.º 2, da Constituição.
65 Nos códigos de conduta referenciados, apenas em um (Código de Conduta do Tribunal de Jus-

tiça das Comunidades Europeias — artigo 4.º) está prevista uma «declaração quanto aos inte-
resses financeiros», e apenas como uma espécie de compromisso de honra, tabelar, que os
juízes daquele tribunal têm de fazer quando tomam posse. Cfr. http://eur-lex.europa.eu/LexUri-
Serv/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:223:0001:0002:EN:PDF



4.4. Actividade política

Relativamente ao desenvolvimento de actividade política, o Estatuto dos
Juízes Portugueses veda a prática de actividades político-partidárias (artigo 11.º,
n.º 1) e, quando em efectividade de funções, o desempenho de cargos políti-
cos, excepto os de Presidente da República e de membro do Governo ou do
Conselho de Estado (artigo 11.º, n.º 2). Estas normas de restrição estão em
linha com o que em geral se estabelece noutros ordenamentos que nos são
próximos. No Canadá, por exemplo, o documento relativo à deontologia, pro-
duzido pelo Conselho da Magistratura66, refere que, após a nomeação, os juí-
zes se deverão abster de qualquer ligação à política e aos partidos, não
devendo a eles aderir, ou sequer participar em actividades por eles promovi-
das. O mesmo, no essencial, refere o código de conduta judicial dos EUA. No
mesmo registo se encontra o código de conduta judicial australiano e também
o sul-africano, nos quais se pretende que os juízes evitem qualquer associa-
ção aos partidos e suas actividades, ressalvando todo, porém, a participação
nas que se relacionam com o sistema jurídico e de administração da justiça.
No Japão os juízes não podem participar em qualquer actividade política. E
no contexto europeu, os juízes franceses têm o dever legal de não participar
em quaisquer actividades de carácter político-partidário. Na República Checa
os juízes estão legalmente impedidos de fazer greve, de ter qualquer partici-
pação político partidária, incluindo a de ser membro de um partido (por ironia,
no regime anterior só um membro do partido podia ser juiz!). Na Estónia, na
Lituânia, na Eslovénia e na Roménia os juízes não podem ter qualquer activi-
dade política. Na Eslováquia não podem exercer cargos políticos. No Reino
Unido os juízes não podem exercer qualquer actividade de natureza política.
Já na Alemanha os juízes podem ser membros de um partido e ser eleitos depu-
tados, caso em que terão de suspender funções profissionais67.

Na grande maioria dos casos a regra é, pois, a de impedir que os juízes
participem em actividades de carácter político-partidário e, nalguns, proibição
mesmo de serem membros de um partido. Subjaz a estas normas uma preo-
cupação de distanciamento relativamente às querelas próprias da política par-
tidária, por se entender que isso pode ser pernicioso, não apenas no domí-
nio das relações com o poder político, mas também porque nas representações
sociais tal pode comprometer a imagem de independência e de imparciali-
dade que se cola «à pele» dos juízes.

Parece razoável considerar que a aura das aludidas normas de restrição
se não circunscreverá ao âmbito partidário stricto sensu, mas deverá abran-
ger qualquer comprometimento, feito de qualquer modo, relativamente a qual-
quer causa de cariz político, desde que assim ela se apresente aos olhos
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66 www.cjc-ccm.gc.ca
67 Dados constantes do Anexo ao Parecer n.º 3 do Conselho Consultivo dos Juízes Europeus,

do Conselho da Europa CCJE (2002). Op. cit., n.º 3, denominado «syntheses des responses
au questionnaire sur la conduite, l’ethique et la responsabilite des juges» (Novembro 2002).



de uma pessoa razoável, imparcial, bem informada e de boa fé. De igual modo
e pela mesma razão, o exercício de cargos de nomeação política por banda
dos juízes é em muitos países restringida em moldes bem mais apertados que
em Portugal. O que se compreende, pois que o desempenho temporário de
uma função para a qual se foi nomeado por alguém que tem uma evidente
conotação político-partidária, pautando-se ainda para mais esse exercício por
uma relação de infra-ordenação do juiz em relação ao nomeante, não pode
deixar de, aos olhos de uma pessoa razoável, imparcial, bem informada e
de boa fé, comprometer a imagem de independência et pour cause da impar-
cialidade do juiz nomeado. A isso não obsta a circunstância de no entretanto
o juiz ter suspenso temporariamente as suas funções judiciais (por a acumu-
lação ser incompatível). Mas nem por razão de o Estatuto dos Magistrados
Judiciais não restringir esta prática (aliás, recorrente) tanto quanto porventura
deveria, torna esses casos menos questionáveis de um ponto de vista ético.

4.5. Actividades conexas com a consciência moral

A liberdade de consciência, de religião e de culto, constitucionalmente
garantida (artigo 41.º), implica, entre o mais, o respeito pelas opções assumidas
ou determinadas pelos imperativos de consciência de cada um, nomeada-
mente os decorrentes da fé, e podem assumir uma imensa variedade de
modalidades de intervenção cívica. Contudo, parece indubitável que no con-
creto desempenho de funções o juiz não poderá sobrepor as suas convicções
morais ou religiosas (quaisquer que sejam) à lei, sob pena de deslegitimar a
sua actuação. De tal forma que, a recusa de aplicação de uma determinada
norma, que tenha por exclusivo fundamento as convicções morais ou religio-
sas do magistrado, deverá antes dar lugar à declaração de objecção de cons-
ciência (artigo 41.º, n. 6, da Constituição), aplicando-se directamente a norma
constitucional68.

Noutra vertente, sendo o Estado português não confessional, isso não sig-
nifica que os seus juízes não possam professar uma religião ou integrar uma
qualquer confissão religiosa, desde que se não dediquem a actividades proi-
bidas pela lei. Ainda assim, a condição de juiz impõe que, mesmo nas acti-
vidades deste jaez, ele assuma «um tom e um modo»69, de uma certa mode-
ração, serenidade e auto-controlo, que em geral não é exigível aos demais
cidadãos. Afigurar-se-á, por exemplo, impróprio, aos olhos de uma pessoa
razoável, imparcial, bem informada e de boa fé, que o juiz transporte para esse
nicho da sua vida privada as referências simbólicas da função, como seja, por-
ventura, o uso do traje profissional (a beca)70 numa cerimónia religiosa (por
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68 Neste exacto sentido Figueiredo Dias, loc. cit., págs. 29/30.
69 Pedro Vaz Pato, loc. cit., pág. 246.
70 Quanto ao uso da beca dispõe o n.º 1 do artigo 18.º do Estatuto dos Juízes que: «no exer-

cício das suas funções dentro dos tribunais e, quando o entendam, nas solenidades em que
devam participar, os magistrados judiciais usam beca.»



exemplo numa procissão), que é por natureza um acto (pessoal e colectivo)
de comunhão e manifestação de uma fé. Não está, evidentemente, em causa
(como se ressalvou) a liberdade do cidadão que é juiz em participar em mani-
festações de carácter religioso (públicas ou privadas); o que se reputa ilegí-
timo é a conotação do seu estatuto com uma determinada confissão.

5. O «TEMPO» DA ÉTICA

O domínio da ética judicial é, neste nosso tempo de incerteza e de
extrema complexidade, um elemento fundamental à assunção das responsa-
bilidades71. Na parte que nesse contexto lhe cabe, o dever de reserva, quer
na sua amplitude ético-deontológica, quer na sua dimensão estatutária (neces-
sariamente mais restrita), impõe ao juiz não apenas uma conduta irrepreen-
sível no desempenho das suas responsabilidades profissionais, como ainda
algumas restrições ao pleno exercício de alguns direitos fundamentais. Tais
restrições derivam da circunstância de as condutas correspondentes pode-
rem diminuir, nomeadamente nas representações sociais, a confiança e o
respeito da comunidade pelas instituições da justiça, que são essenciais à
manutenção de uma democracia saudável.

Aos juízes não lhes basta, pois, que sejam independentes, imparciais e
competentes, mas também que assim pareçam aos olhos da comunidade.
A imagem que dão de si próprios e a aparência da justiça são deveras impor-
tantes para gerar a confiança que numa sociedade democrática os cidadãos
devem ter nas instituições da justiça. Tanto quanto, podendo até ser inde-
pendentes e imparciais, se não assumirem, ao lado de uma elevada compe-
tência técnica (também ela legitimadora da função)72, um rigoroso compromisso
ético, com elevados padrões de comportamento, isso poderá prejudicar não
apenas a imagem de independência e de imparcialidade que é conatural à judi-
catura, como comprometer seriamente a confiança da comunidade. Importará,
por isso, ter bem presentes as palavras de Agustina Bessa-Luís, que com
elevado sentido de oportunidade o senhor Presidente da República entendeu
por bem dirigir ao 8.º Congresso dos Juízes Portugueses: «a crítica é menos
eficaz que o exemplo.»

96 J. P. Moreira das Neves / Rui Silva Dias

JULGAR - N.º 7 - 2009

71 Conforme superiormente refere Armando Gomes Leandro, loc. cit., pág. 16.
72 Vem-nos à memória o gracejo de Piero Calamendrei, segundo o qual: «no juiz a inteligência

não conta. Basta que seja normal (…) O que principalmente conta é a superioridade moral que
deve ser tamanha, a ponto de poder perdoar ao advogado ser mais inteligente que ele.» Piero
Calamandrei, Eles os Juízes Vistos por Nós os Advogados, Clássica Editora, pág. 62.


