JUÍZES NA EUROPA:
formação, selecção,
promoção e avaliação
Um estudo comparado
WORKSHOP 01 Julho | 18h00
CENTRO DE ESTUDOS JUDICIÁRIOS

A Fundação Francisco Manuel dos Santos e o Centro de Estudos Judiciários convidam V. Exa.
para o workshop do estudo "Juízes na Europa: formação, selecção, promoção e avaliação" de
Carlos Goméz Liguerre com Nuno Garoupa e Pedro Barbas Homem.
Neste estudo comparam-se os diferentes sistemas europeus de formação, selecção, avaliação
e promoção de juízes aplicados por alguns Estados. Para todos os casos, foram considerados
apenas os mecanismos a que se sujeitam os denominados “juízes profissionais” ou “juízes de
carreira”, expressões utilizadas pelas jurisdições analisadas para se referirem aos profissionais
de justiça que se dedicam exclusivamente ao ofício de julgar e que são pagos pelo erário
público.
Em todo o caso, em muitas jurisdições, os juízes de carreira, profissionais que administram
justiça, não provêm sempre de profissões ou formações jurídicas. Além disso, existe até uma
tendência generalizada para flexibilizar o acesso à carreira judicial a profissionais com
formação e profissionalização prévia que nem sempre estão relacionadas com o direito e com
as ciências jurídicas.
O relatório pretende compilar informação útil para o leitor interessado na matéria, que
encontrará neste trabalho um estudo dos textos e iniciativas internacionais que conduzem os
Estados à necessidade de seleccionar e formar os seus juízes e um estudo dos mecanismos de
formação e selecção das jurisdições que são objecto deste mesmo estudo. No final, será
efectuada uma referência aos meios de avaliação das funções dos magistrados, ainda que (e
referido já no início) se trate da matéria menos desenvolvida nas jurisdições analisadas e a que
menos atenção mereceu por parte das instâncias internacionais com competência na matéria.
Contudo, esta constatação poderá orientar o trabalho dos responsáveis pela magistratura nos
últimos anos e conduzir à adopção de medidas que zelem pelo incentivo à profissão.
De forma a contextualizar as explicações sobre o sistema jurídico e os métodos de acesso à
carreira, existirá, antes das mesmas, uma breve ficha com alguns dados relevantes: a sua
população, a percentagem da população residente em núcleos urbanos, a densidade
demográfica, os núcleos de população que concentram a maioria dos habitantes, o Produto
Interno Bruto (em termos de comparação de poder de compra relativamente à media da
União Europeia), o rendimento per capita, o número de juízes e a sua proporção por cada 100
mil habitantes.

