
INDEPENDÊNCIA JUDICIAL E ASSOCIAÇÕES DE JUÍZES:
PONTOS DE VISTA EXPRESSOS NO CONTEXTO

DO CONSELHO CONSULTIVO DOS JUÍZES EUROPEUS
JULIA LAFFRANQUE

A autora, presidente do Conselho Consultivo dos Juízes Europeus até Dezembro de 2009,efectua uma descrição sobre o que é o Conselho Consultivo dos Juízes Europeus, dando uma pano-râmica sobre as suas origens, a sua razão de ser, o que tem feito nos últimos anos em prol daindependência do poder judicial bem como desafios com que se confronta. Igualmente salientao papel que o Conselho atribui às Associações de Juízes no quadro normativo europeu, nomea-damente como instituições fundamentais na construção de uma justiça independente num quadrodos Estados de direito democráticos.
Parafraseando Lord Alexander of Weedon, Queen'sCounsel: «sem uma sociedade democrática não se podeter um sistema legal independente nem juízes indepen-dentes. Mas sem o referido sistema legal e um poderjudiciário necessário para aplicar e interpretar a lei, nãoé possível ter uma verdadeira democracia».

I — O CONSELHO CONSULTIVO DOS JUÍZES EUROPEUS AO SER-
VIÇO DO ESTADO DE DIREITO E DA INDEPENDÊNCIA JUDICIAL
1. O papel do Conselho Consultivo dos Juízes Europeus no objec-

tivo do Conselho da Europa para criar um Espaço de Direito
Democrático Comum em todo o Continente

Os assuntos jurídicos e judiciais, incluindo a eficiência e o funcionamento da
justiça, assumem um papel importante nas actividades do Conselho da Europa.

Durante 60 anos o Conselho da Europa tem promovido o conceito de jus-
tiça ao serviço da paz e da harmonia: respeito e protecção dos direitos huma-
nos — um valor fundamental que é a base para uma verdadeira democracia.

O principal objectivo do Conselho da Europa é criar uma área demo-
crática e de direito em todo o continente, assegurando o respeito pelos seus
valores fundamentais: direitos humanos, democracia e Estado de Direito.

Existem várias maneiras para o Conselho da Europa atingir esta meta.
Nesse sentido foi estabelecido o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos para
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interpretar a Convenção Europeia de Direitos Humanos, criou-se o posto de
Comissário para os Direitos Humanos, foram concretizadas actividades nor-
mativas no campo da justiça, tais como a adopção da Recomendação
Rec(94)12E de 13 de Outubro de 1994 sobre a independência, eficiência e
papel dos juízes, recomendação que está actualmente a ser revista e melho-
rada no Conselho da Europa. Igualmente através da implementação de vários
programas de cooperação têm sido ajudados os novos estados membros do
Conselho da Europa a levar a cabo reformas legislativas e institucionais
necessárias no campo da justiça.

O Conselho da Europa criou igualmente órgãos como o Conselho Con-
sultivo dos Juízes Europeus (CCJE), o Conselho Consultivo dos Procurado-
res Europeus (CCPE), a Comissão Europeia para a Eficiência da Justiça
(CEPEJ) e a Comissão Europeia para a Democracia através do Direito (Comis-
são de Veneza).

A criação do Conselho Consultivo dos Juízes Europeus, no ano 2000, foi
uma invenção memorável por parte do Conselho da Europa sendo a primeira
organização internacional composta exclusivamente por "sitting judges", pro-
fissionais que não prestam contas aos respectivos governos, sendo por isso,
o CCJE único no Mundo.

O poder judiciário é um dos três pilares básicos e equitativos num
moderno estado democrático (o legislativo, o executivo e o judiciário). É tam-
bém uma pedra angular do Estado de Direito, valor fundamental sustentado
pelo Conselho da Europa.

O Conselho Consultivo dos Juízes Europeus serve de garante do Estado
de Direito e da Independência Judicial. Promove a protecção dos direitos
humanos e liberdades fundamentais, salvaguarda a independência do poder
judicial, assegura o respeito mútuo entre o poder legislativo, o poder execu-
tivo e o poder judiciário dando aos cidadãos europeus uma maior confiança
no sistema judicial. Fornece também informação em assuntos como a impar-
cialidade e competência dos juízes fortalecendo, nessa medida, o papel do
poder judicial na Europa.

Os membros do CCJE são juízes dos 47 Estados-membros do Conse-
lho da Europa que agem em seu nome próprio. No entanto vários estados,
organizações possuem estatuto de observador, podendo participar em sessões
plenárias do CCJE. Assumem este estatuto o Vaticano, os EUA, o Canadá,
o Japão, o México, a Associação Europeia de Juízes, a associação "Magis-
trats européens pour la démocratie e les libertés" (MEDEL), a Associação de
Juízes Admnistrativos Europeus, a "European Grouping of the Magistrates for
the Mediation" (GEMME) e a Rede Europeia de Formação Judicial. Os repre-
sentantes do Tribunal Europeu da Justiça dos Direitos Humanos e da União
Europeia são também convidados a assistir aos encontros do CCJE. O CCJE
possui um gabinete e grupo de trabalho.

Com vista a cumprir a sua desafiante missão como garante do Estado de
Direito, independência judicial e eficiência da justiça, o CCJE tem um vasto
leque de actividades. Desde logo adopta pareceres/opiniões consultivos sujei-

200 Julia Laffranque

JULGAR - N.º 10 - 2010



tos a análise do Comité de Ministros do Conselho da Europa, organiza Con-
ferências Europeias de Juízes, fortalece o papel do poder judicial na Europa,
encoraja o contacto directo entre tribunais, juízes e associações de juízes e
coopera com órgãos Europeus e internacionais com competências relaciona-
das. Além disso, o CCJE pode ser chamado para providenciar medidas prá-
ticas que ajudem os países a cumprir com os padrões relativos ao poder
judicial.

Desde a sua criação, o CCJE adoptou doze opiniões/pareceres. Tais
pareceres abordam os seguintes assuntos: padrões relativos à independência
do poder judicial; financiamento e gestão dos tribunais; ética e responsabili-
dade dos juízes; formação de juízes; legislação e prática para acesso e
nomeações para o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos; julgamento justo
num prazo razoável; relações entre a justiça, sociedade e os media; papel dos
juízes na protecção do Estado de Direito e direitos humanos no contexto do
terrorismo; papel dos juízes nacionais para assegurar uma aplicação efectiva
da lei europeia e internacional; Conselhos Judiciários e qualidade da deci-
são judicial. Em 2009, em conjunto com o Conselho Consultivo de Procura-
dores Europeus, o CCJE adoptou uma declaração e uma nota explicativa
sobre as relações entre juízes e procuradores numa sociedade democrática.
Os tópicos para opiniões futuras envolvem o cumprimento/aplicação das deci-
sões judiciais e a não-materialização do processo judicial.

Para além do que vem sendo dito, o CCJE tem um projecto ambicioso
para elaborar um documento único intitulado "Magna Charta of European Jud-
ges" (Magna Carta dos Juízes Europeus) englobando, melhorando e codificando
as principais conclusões das opiniões previamente adoptadas pelo CCJE,
com o objectivo de melhorar a visibilidade do seu trabalho.

Todos os documentos acima mencionados, contêm propostas inovadoras
para melhorar o estatuto dos juízes e o serviço prestado às pessoas que
procuram justiça.

É importante verificar que várias instituições, órgãos e associações (como
por exemplo a Associação Europeia de Juízes, a Rede Europeia de Forma-
ção Judiciária, a Rede Europeia de Conselhos Judiciários) e também alguns
países da Europa e do Mundo têm feito uso extensivo das opiniões/pareceres
do CCJE. O trabalho do CCJE tem sido útil para a elaboração da legislação
nacional e para a regulação do funcionamento e administração de justiça e
organização do trabalho das profissões legais. Neste contexto, a contínua dis-
seminação dos resultados do trabalho do CCJE é da máxima importância.

Uma das actividades mais marcantes levadas a cabo pelo CCJE no
panorama internacional foi a emissão de um parecer acerca do esboço/projecto
dos chamados Princípios de Conduta Judicial de Bangalore, um dos mais
importantes documentos recentes (e geralmente aceites) acerca da Ética Judi-
cial, criado pelas Nações Unidas e posteriormente aprovado pela Assembleia
Geral das Nações Unidas.

Além disto, o CCJE tem tido um papel activo na certificação e avaliação
dos Estados, no sentido de que aceitam em teoria os princípios e padrões do
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sistema judicial europeu, mas também os aplicam na prática. Neste sentido,
o CCJE reagiu aos pedidos de diversos membros (por exemplo a Bulgária, a
Polónia, a Roménia, a Sérvia e a Itália) relativamente à situação nos seus res-
pectivos sistemas judiciais e observou atentamente se as respostas aos mes-
mos problemas, fornecidas pelo próprio CCJE, foram levadas em considera-
ção. Por essa razão, foi criado um grupo especial de peritos com a função
de examinar as circunstâncias em determinados Estados. Os pedidos dos Esta-
dos dizem respeito, maioritariamente, à independência judicial, às nomeações
judiciais, aos códigos de ética, à responsabilidade dos juízes e à relação
entre os juízes e os media.

Em 2009, o CCJE recebeu o prestigiado prémio “Justiça no Mundo”.
Este prémio é atribuído a pessoas, órgãos ou instituições que tenham
levado a cabo actividades com o objectivo não só de salvaguardar a inde-
pendência e o estatuto do poder judicial, mas também de expandir e melho-
rar o conhecimento da sociedade relativamente ao poder judicial. Este pré-
mio foi uma honra muito significativa para o trabalho do CCJE. De facto,
as opiniões do CCJE têm sido mencionadas nos media e têm permitido a
organização de debates públicos sobre temas relevantes. Todavia, as opi-
niões adoptadas e as conferências organizadas pelo CCJE têm de abran-
ger cada vez mais cidadãos Europeus. A tarefa dos juízes é, não só, jul-
gar casos, mas também assegurar que as suas decisões são compreendidas,
para contribuir para o aumento do conhecimento público, participar activa-
mente na busca de melhores formas de administrar justiça respeitando os
direitos humanos, liberdades fundamentais, o estado de direito e a inde-
pendência judicial.

2. O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e o Conselho Con-
sultivo dos Juízes Europeus — Respeito e Protecção dos Direi-
tos Humanos através da Independência Judicial

Um poder judicial independente é fundamental para o benefício dos cida-
dãos, os destinatários da justiça.

A independência judicial, estipulada no artigo 6.º da Convenção Europeia
de Direitos Humanos, é um pré-requisito para o estado de direito e um garante
fundamental para um julgamento justo.

O Tribunal Europeu de Direitos Humanos definiu a noção de tribunal (Le
Compte, Van Leuven et de Meyere v. Bélgica — 23.06.1981) como um ele-
mento importante para assegurar o estado de direito. Concretizou, também,
o essencial para haver independência judicial (Campbell and Fell v. Reino
Unido — 28.06.1984 e Hirschhorn v. Roménia — 26.07.2007) e o que deve
ser compreendido sobre a imparcialidade dos juízes (De Cubber — 26.10.1984;
Hauschildt v. Dinamarca — 24.05.1989).

Ao determinar se um órgão pode ser considerado “independente”, parti-
cularmente do poder executivo e das partes envolvidas no caso, o Tribunal
Europeu de Direitos Humanos tem levado em consideração o modo de nomea-

202 Julia Laffranque

JULGAR - N.º 10 - 2010



ção dos membros do referido órgão e a duração dos seus mandatos, a exis-
tência de garantias contra pressões exteriores e o facto de se saber se o
órgão apresenta uma aparência de independência. Não há dúvida que um
poder judicial deve estar livre de qualquer pressão ou influência dos poderes
legislativo e executivo.

Na perspectiva dos recentes desenvolvimentos, deve ponderar-se que
problemas que ultimamente têm tomado uma escala global sem precedentes,
como o terrorismo ou crises económicas globais, não devem precipitar os
governos e outras autoridades estatais a tomar medidas arbitrárias e ilegítimas
quer contra os cidadãos, quer contra o poder judicial e a sua independência.
O abuso dos princípios e direitos fundamentais e o controlo do poder judicial
por parte dos outros poderes estatais deve ser evitado (ver também Opinião
n.º 8 do CCJE sobre o papel dos juízes na protecção do estado de direito e
direitos humanos no contexto do terrorismo). Neste contexto, a existência
de um poder judicial verdadeiramente independente é mais necessária que
nunca, de modo a garantir os direitos dos cidadãos face a qualquer abuso pas-
sível de ser cometido pelo Estado.

Como foi identificado na opinião n.º 1 do CCJE relativa aos padrões
relativos à independência do poder judicial e à inamovibilidade dos juízes, a
independência judicial não é um privilégio para os juízes, mas em benefício
dos cidadãos, aqueles que procuram a justiça. Uma aplicação da justiça
imparcial e objectiva é uma obrigação ética do poder judicial para com os
cidadãos.

Em todos os documentos e actividades do CCJE a protecção da inde-
pendência judicial tem sido um princípio a seguir.

No entanto, a independência judicial não exclui o poder judiciário da apli-
cação de princípios de transparência e responsabilidade. Por esse motivo, é
digno de nota que, pela primeira vez, através das opiniões do CCJE os pró-
prios juízes abordam os problemas relativos à qualidade da decisão judicial e
a avaliação (Opinião n.º 11 do CCJE sobre a qualidade da decisão judicial).
Assegurar a qualidade da justiça em geral é duma importância crucial em
toda a Europa.

Contudo, a qualidade da decisão judicial é condicionada directamente
pela atribuição de fundos ao sistema judicial. O CCJE sublinhou nas suas
opiniões que os tribunais não podem operar de forma eficiente com recursos
humanos e matérias inadequados (Opinião n.º 11 do CCJE sobre a quali-
dade da decisão judicial). É necessária uma remuneração judicial adequada
para salvaguardar os juízes de pressões dirigidas às suas decisões e, de
uma forma mais geral, ao seu comportamento, para assegurar que os melho-
res candidatos entram no poder judicial. A assistência de um staff qualificado,
e a colaboração de assistentes judiciais, que devem libertar os juízes de tra-
balho de rotina e preparar as decisões, pode, evidentemente, contribuir para
um melhoramento da qualidade das decisões tomadas por um tribunal. Se tais
recursos estão em falta, o funcionamento efectivo do sistema judicial para
atingir um produto de alta qualidade será impossível.
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II — ALGUMAS NOTAS SOBRE OS OBJECTIVOS DAS ASSOCIA-
ÇÕES DE JUÍZES NO CONTEXTO EUROPEU
1. Missões e funções das Associações de Juízes de acordo com os

documentos europeus e pelo Conselho Consultivo de Juízes
Europeus

Os objectivos e papéis das associações de juízes na sociedade, os pro-
blemas que elas enfrentam, o nível de afiliação e a resposta dos juízes são
assuntos fascinantes que necessitam de ser focados mais de perto.

A recomendação (94) 12 do Conselho da Europa sobre a independência,
eficiência e papel dos juízes enfatiza a importância das associações de juízes
no seu Princípio IV — Associações. De acordo com a recomendação (94) 12,
os juízes devem ser livres de formar associações que, quer por si só, quer com
outro órgão, tenham a função de salvaguardar a sua independência e prote-
ger os seus interesses.

A Carta Europeia do Estatuto dos Juízes de 1998 reconhece o papel
das associações profissionais formadas por juízes, às quais todos os juízes são
livres de aderir, impedindo qualquer forma de discriminação legal nomeada-
mente o direito de se associarem entre si (Parágrafo 1.7). Também sobres-
sai que tais associações contribuem, em particular, para a defesa dos direi-
tos estatutários dos juízes devendo serem ouvidas e envolvidas nas decisões
que os afectem. Os juízes não podem, desse modo, ser proibidos de formar
ou aderir a associações profissionais.

Apesar da Carta não atribuir a essas associações exclusiva responsabi-
lidade para defender os direitos estatutários dos juízes, indica que a sua con-
tribuição para tal defesa, independentemente das autoridades e órgãos envol-
vidos nas decisões que afectam os juízes, deve ser reconhecida e respeitada.
Para além disto, a Carta afirma (Parágrafo 1.8) que os juízes devem ser ouvi-
dos através dos seus representantes e através das suas associações profis-
sionais, nomeadamente acerca de qualquer decisão tomada no âmbito da
administração dos tribunais, na determinação dos recursos orçamentais dos
mesmos e na implementação de tais decisões a nível local e nacional.

A consulta dos juízes, através dos seus representantes ou associações
profissionais, acerca de qualquer mudança proposta no seu estatuto ou qual-
quer mudança no estatuto remuneratório, ou do seu bem-estar social, incluindo
a sua pensão de reforma, deve assegurar que os juízes não são deixados de
fora no processo de decisão nestes campos.

Embora não exista uma opinião do CCJE dedicada exclusivamente às
associações judiciais, diferentes pareceres do CCJE referem-se a várias oca-
siões sobre o papel das associações de juízes.

De acordo com a Opinião n.º 3 do CCJE acerca da ética e responsabi-
lidade dos juízes, os juízes devem ter uma conduta respeitável nas suas
vidas privadas. Por isso, o CCJE encoraja o estabelecimento dentro do poder
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judiciário de um ou mais órgãos ou pessoas que assumam um papel consultivo
e de dar pareceres, disponíveis para os juízes sempre que estes tenham
qualquer incerteza relativamente a uma dada actividade na esfera privada
nomeadamente a sua compatibilidade com o estatuto de juiz. Tais órgãos ou
pessoas podiam estabelecer-se sob a égide do Supremo Tribunal ou asso-
ciações de juízes. Os referidos órgãos deveriam, em todo o caso, estar
separados e possuir diferentes objectivos de órgãos existentes responsáveis
pela imposição de sanções disciplinares.

Além disto, a Opinião n.º 3 do CCJE prevê que os juízes devam ter per-
missão para participar em certos debates relativos a política judicial nacio-
nal. Devido á sua liberdade de expressão e opinião, os juízes podem exer-
cer o direito de se juntar a sindicatos (direito de associação), apesar de
poderem ser levantadas restrições quanto ao direito à greve (Parágrafo 34).

Além disso, o CCJE entende que as associações profissionais devem
actuar como fórum para a discussão das responsabilidades dos juízes e deon-
tologia, devendo, também, proporcionar larga disseminação das regras de
conduta dentro dos círculos judiciais (Parágrafo 47).

A Opinião n.º 4 do CCJE sobre formação inicial apropriada para juízes
a nível nacional e europeu, menciona no Parágrafo 16 que as associações de
juízes podem também ter um importante papel no desenvolvimento do modelo
de formação dado pelas entidades que têm essa responsabilidade.

A opinião n.º 6 do CCJE acerca do julgamento justo num prazo razoá-
vel e sobre o papel dos juízes nos julgamentos, tendo em conta meios alter-
nativos de resolução da disputa, afirma “under access to justice” (Parágrafo 15)
que a informação sobre o funcionamento do sistema judicial pode, entre outras
fontes, ser originada pelos serviços de aconselhamento jurídico organizados
pelas associações de advogados e também por outras entidades.

A opinião n.º 7 do CCJE referente à Justiça e Sociedade estipula que os
Tribunais e associações de juízes podem cooperar com escolas, universida-
des e outras instituições de ensino, disponibilizando o ponto de vista especí-
fico do juiz para programas de ensino e debate público (Parágrafo 12).

De acordo com o Parágrafo 55 da mesma Opinião, tendo em conta o facto
de que os tribunais podem rectificar informação errónea ou errada em difusão
na imprensa, o CCJE acredita que seria desejável que os poderes judiciários
nacionais beneficiassem do suporte de pessoas ou um órgão (por exemplo as
associações de juízes) capaz de responder prontamente e de forma eficiente
a tais desafios ou ataques em casos apropriados.

A opinião n.º 10 do CCJE sobre o Conselho para o Poder Judiciário ao
serviço da sociedade admite que, apesar de as funções e tarefas das asso-
ciações profissionais de juízes e do Conselho para o Poder Judiciário diferi-
rem, é a independência do poder Judiciário que sustenta os interesses de
ambos. O CCJE acrescenta que por vezes as organizações profissionais
estão em melhor posição para contribuir para a discussão da política judi-
cial. Desse modo, às associações de juízes deve ser permitida a apresentação
de juízes candidatos (ou uma lista de candidatos) para as eleições dos mem-
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bros do Conselho para o Poder Judiciário (Parágrafo 28). No entanto, tal
escolha deve ser baseada exclusivamente nos méritos dos candidatos mais
do que noutras razões subjectivas, tais como interesses pessoais, políticos ou
de uma associação ou sindicato.

As associações de juízes devem também ser responsáveis por organizar
e supervisionar a formação judicial (Parágrafo 65).

2. Associações de Juízes — um Sindicato ou algo mais: referên-
cia particular à situação na Estónia

A actual Associação Estónia de Juízes (Eesti Kohtunike Ühing) foi esta-
belecida em 1991. A Associação tem os seguintes objectivos legais: associar
juízes dentro de uma organização profissional, proteger a independência dos
tribunais e dos juízes, proteger os direitos individuais, profissionais e socioe-
conómicos e os interesse legais dos juízes, criar e manter um alto nível de ética
profissional dos juízes e estudar a história dos tribunais que funcionaram em
território Estónio.

A Associação tem perseguido estes objectivos desde a sua criação.
Enquanto nos seus primeiros anos a prioridade da Associação era defender
as garantias sociais dos juízes, desde meados de 1995 iniciaram-se as dis-
cussões dentro da própria Associação para decidir se esta seria mais um
sindicato ou uma associação profissional. Considerando que é a única asso-
ciação de juízes no nosso país, teve, inevitavelmente, de assumir ambas as
funções.

A Associação Estónia de Juízes tem hoje cerca de 184 membros, sendo
que o número de juízes na Estónia ronda os 240.

Até 2002, quando o Conselho de Administração de Tribunais e o Tribu-
nal en banc foram estabelecidos pelo Courts Act, os juízes Estónios não
tinham órgão de auto-governação. A associação foi o canal através do qual
o poder judiciário foi capaz de defender os seus interesses, comunicar com
os poderes executivo e legislativo e exprimir as suas posições sobre assun-
tos relativos ao sistema judicial e aos juízes.

A Associação elaborou o Código de Conduta para os juízes Estónios.
Lidou com assuntos como as relações entre os juízes e os media. A Asso-
ciação e os seus membros têm participado activamente em discussões sobre
matérias como a administração de tribunais, que têm sido correntes durante
praticamente todo o período de actividade da Associação.

A Associação é membro do IAJ (International Association of Judges)
desde 1995 e tornou-se, recentemente, membro da Associação Europeia de
Juízes Administrativos. A Associação Estónia é, em conjunto com os seus par-
ceiros Lituânios e Letões, membro da Associação Báltica de Juízes desde a
sua criação em Novembro de 1993.

A Associação Estónia de Juízes tem também cooperado com outras
organizações profissionais de juristas na Estónia: a Associação de Procuradores
e a União Estónia de Advogados.
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Eventos sociais tiveram também um papel importante de união e fami-
liarização dos juízes. A Associação organizou também formação e viagens de
férias para vários países da Europa para os juízes e as suas famílias.
A Associação Estónia de Juízes também realiza trabalho de solidariedade,
como a ajuda ás crianças inválidas da Maarja Village.

Como se pode ver acima, os objectivos das associações de juízes levan-
tarão muitas questões para análise futura. Talvez o CCJE se senta inspirado
para dedicar mais tempo e trabalho à determinação do papel das associações
de juízes. Uma cooperação frutuosa entre as associações de juízes e o
CCJE, assim como a cooperação bilateral e multilateral com as associações
judiciais a nível Europeu será sempre bem-vinda.

Uma das actividades do CCJE é, nomeadamente, encorajar parcerias
no campo judicial, entre tribunais, juízes e associações de juízes. Os mem-
bros do CCJE estão dispostos a partilhar a sua experiência e a trocar ideias
com colegas de diferentes países da Europa e do Mundo. Por isso, o con-
tacto real entre juízes e a troca de experiências constituem elementos-chave
para a construção de um poder judiciário Europeu dedicado e unido pela
diversidade. Para além de reunir colegas de diferentes países, os seminários
comuns de formação e visitas práticas devem continuar a ter um papel impor-
tante nesta matéria. Contudo, este tipo de conferências e outros meios de
comunicação devem também chegar aos cidadãos Europeus, porque aqueles
que procuram justiça têm o direito à informação sobre os desenvolvimentos no
campo do poder judiciário.
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