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O Autor faz uma análise do sistema de avaliação profissional dos juízes e procuradoresitalianos, introduzido naquele ordenamento jurídico em 2005 em circunstâncias políticas muito pró-prias e recentemente modificado. Identificando os princípios e a filosofia subjacente ao regime deavaliação, efectua uma incidência nos parâmetros concretos em que é sustentado, fazendo emer-gir as dificuldades, dúvidas e sobretudo os limites que o sistema comporta.

SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Questões em debate na avaliação do desempenho profissio-nal dos juízes e dos procuradores. 3. Documentos internacionais. 4. O caminho para um sistemada avaliação profissional permanente em Itália. 5. Aspectos principais do novo sistema. 6. Parâ-metros de avaliação. 7. Avaliação dos responsáveis pelo tribunal e pelos serviços do MinistérioPúblico. 8. Conclusões.

1. INTRODUÇÃO
Em 30 de Julho de 2007 o parlamento italiano, com a maioria estreita

resultante das eleições de Abril 2006, aprovou uma lei (n.º 111) que contem
algumas modificações radicais à lei n.º 160 de 2005, através da qual a maio-
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ria parlamentar precedente tinha desferido um sério golpe no estatuto dos
juízes e dos procuradores em Itália2. Entre os muitos aspectos a que a
"reforma da reforma do judiciário" se dirigiu, suscita um particular interesse o
novo sistema de avaliação permanente do desempenho profissional dos juí-
zes e dos procuradores.

O que se segue são algumas observações muito gerais sobre a questão,
bem como uma breve visão ampla sobre o sistema através das quais tenta-
rei sublinhar alguns pontos de interesse geral.

2. QUESTÕES EM DEBATE NA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO
PROFISSIONAL DOS JUÍZES E DOS PROCURADORES

Actualmente é extremamente crítico o tópico da avaliação do trabalho dos
juízes e dos procuradores. De acordo com uma cada vez mais generalizada
chamada de atenção para a eficiência na administração pública, os gover-
nos de vários países e as orientações políticas que lhes correspondem des-
locaram sua atenção para a produtividade de cada juiz e de cada procurador.

Se, por um lado, estamos inteiramente cientes da necessidade de dina-
mizar procedimentos em várias áreas do exercício da jurisdição, a fim de os
adaptar a um mundo que se torna cada vez mais complexo, onde a prontidão
de uma decisão conta quase tanto quanto como o seu conteúdo, não é difí-
cil detectar nos traços realçados a vontade política para exercer o controle sobre
juízes e procuradores, inclusivé nos sistemas onde há fortes protecções à
sua independência.

Isto é especialmente assim quando a avaliação profissional do trabalho
dos juízes e dos procuradores ultrapassa a questão fundamental que con-
siste na avaliação do conteúdo das decisões.

O mesmo conceito de “avaliação profissional" apresenta um conjunto de
questões em aberto, algumas das quais podem apenas aqui ser mencionadas
— e não totalmente respondidas.

Em primeio lugar a relação entre a avaliação e a independência: como
pode o trabalho de um juiz ser aprofundadamente escrutinado sem se inter-
ferir com o âmago da actividade judicial, que consiste na interpretação da lei?

Em segundo lugar as consequências da avaliação profissional na carreira:
deve um sistema da avaliação ser usado para estabelecer um padrão de
desempenho minimamente aceitável (o que é o desempenho é naturalmente
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uma pergunta aberta a que voltarei mais tarde), ou pode ao mesmo tempo
(e com os mesmos parâmetros) servir à finalidade de assegurar a progressão
na carreira do "mais capaz"?

Finalmente os parâmetros para a avaliação profissional: tal como hoje, as
características de um "bom magistrado" têm ainda que ser definidas. Uma res-
posta fácil poderia referir que um "bom magistrado" é aquele/aquela que pro-
nuncia uma decisão justa. Mas, por um lado, devemos responder que isto nem
sempre é verdadeiro: desde logo porque o processo através do qual esta
decisão é alcançada é tão relevante, como o resultado final. Por outro lado,
o conceito de "decisão justa" implica quer a tarefa impossível de definir o
que é justo (talvez ao contrário do "que é legal") quer, inevitavelmente, a afir-
mação desse núcleo não negociável da independência que, como se disse
acima, consubstancia a interpretação legal.

Resta-nos um conjunto de parâmetros definidos através da experiência
geral que (de uma maneira muito superficial) estão relacionados com a ideia
de "bom magistrado":

— produtividade numérica;
— pontualidade;
— inexistência de má interpretação objectiva da lei;
— cultura legal teórica;
— conhecimentos de organização;
— e também um conjunto de conceitos muito vagos nomeadamente

relativos à forma como o magistrado se deve comportar perante as par-
tes, os advogados, os funcionários do tribunal, as testemunhas, etc. …

3. DOCUMENTOS INTERNACIONAIS
Tendo identificado, de uma forma aproximada as guidelines para uma

reflexão, enunciarei de seguida a estrutura legal internacional relativa à ava-
liação profissional dos juízes e dos procuradores.

A) Recomendação (94)12 R relativa à "Independência, Eficiência e o
Papel dos Juízes" adoptada pelo Comité dos Ministros do Conselho da Europa
em 13 de Outubro de 1994:

Princípio I, parágrafo 2
"c. Todas as decisões que digam respeito à carreira profis-

sional dos juízes devem ser baseadas em critérios objectivos e a
selecção e a carreira dos juízes devem ser baseadas no mérito,
tendo em consideração as qualificações, a integridade, a capaci-
dade e a eficiência. A entidade que decide sobre a selecção e a car-
reira dos juízes deve ser independente do governo e da adminis-
tração. De forma a proteger a sua independência, as regras devem
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assegurar que os membros dessa entidade são seleccionados pelo
judiciário e que a entidade decide de acordo com as suas regras pro-
cessuais.

d. No processo de tomada de decisão, os juízes devem ser
independentes e poder agir sem nenhuma limitação, influência inde-
vida, induções, pressões, ameaças ou interferências, directas ou
indirectas, de qualquer quadrante ou por qualquer razão. A lei deve
prever sanções relativamente às pessoas que procuram influenciar
juízes de qualquer uma dessas formas. Os juízes devem ter total
liberdade para decidir casos de forma imparcial, de acordo com a sua
consciência e sua interpretação dos factos, e no âmbito das normas
previstas na lei."

No entanto, “os juízes não devem ser obrigados a relatar os fundamen-
tos das suas decisões fora do judiciário”.

B) O Estatuto Europeu dos Juízes, adoptado pelo Conselho da Europa
em Julho de 1998:

"1.3. No que respeita à selecção, ao recrutamento, à nomeação, à
progressão ou ao fim da carreira de um juiz, o estatuto estabelece a
intervenção de uma autoridade independente dos poderes executivo e
legislativo em que pelo menos metade dos membros que a compõem
sejam juízes eleitos pelos seus pares, consagrando-se métodos que
garantam a representação alargada do judiciário."
D) No que diz respeito à MEDEL a "Proposta para um Estatuto dos Juí-

zes" (adoptada na reunião de Palermo em 1993) não inclui nenhuma referência
aos métodos de avaliação profissional e aos seus limites.

4. O CAMINHO PARA UM SISTEMA DA AVALIAÇÃO PROFISSIONAL
PERMANENTE EM ITÁLIA

O debate sistemático sobre a introdução da avaliação do desempenho pro-
fissional iniciou-se em Itália, nos anos 80, através da Associazione Nazionale
di Magistrati (A.N.M.). Um dos princípios fundamentais da associação "Movi-
mento per la Giustizia", de que faço parte, era exactamente apelar ao judiciário
italiano para que reflectisse sobre o seu próprio sistema da avaliação.

Nos anos seguintes, especialmente após 1992, quando (no seguimento
das investigações realizadas pelo Ministério Público de Milão sobre as ligações
criminais entre a política e as finanças, conhecidas também como operação
"Mani Pulite") o relacionamento entre a jurisdição e a política se tornou par-
ticularmente tenso, o tópico da eficiência do trabalho dos magistrados foi
"descoberto" pelo público em geral e extensamente debatido no mundo polí-
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tico. É desnecessário dizer, que muito deste debate foi instrumentalizado no
sentido de reforçar a posição dos sectores da política italiana que se dirigiram
mais aos problemas pessoais do judiciário do que às necessidades premen-
tes da justiça italiana.

A questão assumiu um vigor particular no decurso da legislatura 2001-2006,
quando o governo presidido pelo Sr. Berlusconi assumiu como ponto de honra
da sua acção legislativa a chamada "reforma da justiça" (que, à luz das ques-
tões que se discutiam, seriam mais pertinente ser definida como a "reforma
do judiciário").

A reforma proposta (aprovada após anos de debate, pela lei n.º 160,
de 2006) teve no seu âmago diversos conceitos. O mais importante era,
certamente, o retorno à hierarquização do judiciário através da:

— selecção meritocrática;
— avaliação permanente através de um sistema complexo de cursos

teóricos e de exames;
— atribuição ao Supremo Tribunal das competências para a avaliação pro-

fissional de juízes de grau inferior e através disso, influenciar a inter-
pretação da lei;

— redução do papel do Conselho Superior da Magistratura (Consiglio
Superiore della Magistratura C.S.M.) na promoção, transferência e
formação — inicial e em serviço — dos magistrados.

A oposição da A.N.M. (Associazione Nazionale di Magistrati) a este pro-
jecto foi muito dura. A "seleçcão por mérito", é certamente um sistema que
na teoria pode ser aceitável. No entanto, deve ser criticada quando é pro-
jectada como um sistema da avaliação permanente em que os magistrados são
forçados a gastar a maioria de seu tempo, não tratando dos casos que têm
que resolver, mas a prepararem-se para exames teóricos. Além disso, esta
"selecção", na proposta de reforma, devia ser realizada por comissões com-
postas, em maioria por juízes do Supremo Tribunal e por leigos ou não espe-
cialistas nomeados pelo Ministro da Justiça, deixando somente ao C.S.M. a apa-
rência da liberdade de escolher exclusivamente entre os magistrados incluídos
nos rankings assim formados.

Esta parte da reforma foi corrigida com a aprovação da lei n.º 111/2007,
através da qual a nova maioria política tentou, pelo menos, recuperar os
aspectos mais críticos do projecto Berlusconi.

A nova legislação foi recentemente completada através da aprovação
pelo C.S.M. de um conjunto detalhado de guidelines gerais e específicas para
a execução deste novo modelo de avaliação profissional3.
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5. ASPECTOS PRINCIPAIS DO NOVO SISTEMA
Sumariamente os aspectos seguintes constituem a estrutura do novo

sistema de avaliação profissional e da carreira de juízes e de procuradores ita-
lianos.

Os magistrados são divididos em sete "categorias", a cada uma corres-
pondendo uma avaliação profissional ("valutazioni di professionalità") e cada
uma acessível após quatro anos do serviço na categoria precedente; a pro-
gressão através destas categorias permite que os magistrados se candidatem
a tribunais superiores ou lugares de procuradores4.

Isto implica a preservação substancial do sistema de «papeis abertos»"
("Ruoli Aperti"), o que significa que o tratamento económico não está limi-
tado pelo tipo de função desempenhada mas somente pela duração do tempo
de serviço5;

Como foi referido de quatro em quatro anos cada juiz e procurador é
sujeito a uma avaliação para progredir à categoria seguinte. Esta avaliação
(outro ponto crítico) foi mantida no âmbito do sistema de autogoverno. Os
documentos básicos levados em consideração são: uma auto avaliação efec-
tuada pelo próprio magistrado; um relatório efectuado pelo responsável pelo
tribunal (ou Procuradoria) onde o magistrado exerce funções; uma amostra de
actos e de decisões escritas pelo magistrado no período referente à avaliação;
tabelas estatísticas comparativas que identificam o número e o tipo de deci-
sões ou outras actividades realizadas pelo magistrado.

A primeira avaliação é realizada pelo Consiglio Giudiziario (um órgão
local de auto-governo, eleito por juizes — apesar de actualmente ser composto
também por alguns membros não juízes) o qual propõe um resultado; a pro-
posta vai posteriormente ao C.S.M. para uma decisão final.

A avaliação pelo C.S.M. pode ter três resultados possíveis:
— positivo;
— não positivo, que implica que a avaliação seja adiada por um ano e

posteriormente retomada desde o início;
— negativo: é realizada nova avaliação após dois anos, durante os quais

podem ser atribuídas ao magistrado outras funções diferentes; se,
após dois anos, for alcançada uma qualificação positiva o magistrado
prossegue para a categoria seguinte; no caso de uma segunda ava-
liação negativa, o magistrado é removido.
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Na prática será interessante verificar se toda a estrutura poderá execu-
tar em tempo todas as avaliações necessárias, considerando que quatro anos
implica uma média de 2500 magistrados avaliados em cada ano.

6. PARÂMETROS PARA A AVALIAÇÃO
A parte a mais crítica do novo sistema diz respeito ao elenco dos parâ-

metros que devem ser levados em consideração no decurso da avaliação.
A lei n.º 111/07 e as guidelines do C.S.M. estabelecem claramente, na pri-

meira parte, o que não pode constituir objecto da avaliação profissional:
— questões respeitantes à vida privada do magistrado, com excepção de

matérias de relevância criminal;
— opiniões políticas, ideológicas e religiosas do avaliado; e, mais impor-

tante de tudo,
— interpretação da lei e avaliação dos factos.
Estabelecidos esses limites, as questões relevantes foram divididas em

duas áreas principais.
1) Independência, imparcialidade, equilíbrio: trata-se de pré-requisitos da

jurisdição, na medida em que de uma certa maneira se podem considerar que
são dados adquiridos: efectivamente somente os factos que constituam uma rup-
tura destes requisitos são incluídos na avaliação, enquanto que em todos os res-
tantes casos o relatório indicará simplesmente que não há "nada da relevante".

Por outro lado, enquanto que só forem sublinhados os factos negativos
a falha no cumprimento de alguns pré requisitos (não obstante o resultado da
avaliação nas outras áreas) conduzirá a uma avaliação negativa.

2) Habilitações profissionais: os parâmetros relevantes foram subdividi-
dos em quatro subgrupos:

i) Aptidão:
— competência jurídica;
— método de argumentação nas decisões;
— acompanhamento das decisões em instâncias superiores, não obstante

isto ter sido interpretado pelo C.S.M. de uma forma restritiva, de
forma a ser apenas relevada uma "anômala" percentagem de recursos;

— condução dos processos;
— organização dos colaboradores;
— cooperação com outras entidades judiciais quando necessário;
ii) Capacidade de trabalho:
— quantidade e qualidade dos casos processados, relativamente à quan-

tidade geral de casos processados pelo tribunal ou pelo gabinete da
procuradoria;
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— rapidez relativa no tratamento dos processos tendo em conta a quan-
tidade geral de trabalho do tribunal;

— colaboração com outros magistrados do mesmo tribunal;
iii) Diligência:
— comparecimento no Tribunal;
— respeito dos prazos para as decisões e outros actos judiciais;
iv) Empenho:
— disponibilidade para substituir magistrados que faltam;
— participação na formação contínua;
— colaboração para a resolução de problemas jurisdicionais e organi-

zacionais do tribunal.

7. AVALIAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO TRIBUNAL E PELOS
SERVIÇOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Para concluir, embora se mencione este assunto de forma tópica, deve-
mos sublinhar que, pela primeira vez está idealizado um sistema da avaliação
(embora em termos muito gerais) também para os responsáveis pelo tribunal,
tendo em conta que estes são designados por períodos de quatro ano, reno-
váveis — em caso de avaliação positiva — por mais quatro anos. No entanto,
ao contrário da avaliação "ordinária" respeitante aos outros juízes e procura-
dores, a lei não estabelece uma lista de requisitos ou assuntos relevantes
para esta avaliação.

8. CONCLUSÕES
É, naturalmente, ainda prematuro efectuar um juízo de valor sobre o sis-

tema. Muito dependerá da capacidade do Conselho Judiciário para realizar
seu trabalho preparatório, o que é muito improvável que aconteça, dada a quan-
tidade de avaliações a ser efectuada cada ano.

O C.S.M. apreciará certamente os casos os mais críticos (nomeada-
mente nos casos onde a remoção de um magistrado está em causa).

Trata-se de um sistema que, em princípio, deveria garantir um padrão justo
de desempenho.

O mais importante é que conserve e realce a separação entre as direc-
ções administrativas dos tribunais e a avaliação dos magistrados, dado que o
relatório do responsável pelo tribunal é apenas um de muitos elementos que
estejam em apreciação, o que é uma garantia relevante da independência
dos magistrados (respeitando as regras "da independência interna" estabele-
cidas no artigo 107, § 3, da Constituição Italiana).
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Contrariamente à proposta de Berlusconi, removeu-se o poder de avaliar
magistrados pela Escola da magistratura e pelo Tribunal Supremo: duas enti-
dades que, por razões evidentes, não devem ter nada com a carreira dos
magistrados.

Naturalmente, os critérios escolhidos, tendo em conta as implicações
referidas supra, estão limitados na sua finalidade, e aqueles que podem dar
uma melhor compreensão sobre o trabalho terão dificuldades em ser avalia-
dos (como, por exemplo, o comportamento no tribunal e em especial durante
as audiências).

Finalmente duas observações aos critérios escolhidos.
Por um lado enquanto a justiça italiana estiver doente (muito doente)

com a «doença» do atraso processual, será dada pouca atenção às iniciati-
vas organizacionais individuais e colectivas para reduzir os atrasos.

Por outro lado, não é dada qualquer atenção para o compromisso dos
magistrados na utilização de métodos de Resolução Alternativa de Litígios
(A.D.R.). Nesta matéria pode ter-se perdido uma oportunidade.

Tendo em conta que no contexto deste colóquio se discute a modernização
da justiça, o aumento progressivo da justiça negociada em relação à justiça
imposta é, na minha opinião, de importância capital para reformular o papel
dos magistrados num mundo globalizado e policêntrico. Talvez uma palavra
na matéria fosse um sinal que apontasse no sentido da mudança.
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