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E-Justicia Latinoamérica, instituição internacional composta por juízes, magistrados, 
promotores, defensores públicos e funcionários judiciais, acadêmicos, advogados, 
especialistas de outras profissões e representantes de organizações da sociedade civil, 
por ocasião do tratamento da proposta de Lei Orgânica enviada ao Congresso dos 
Deputados da Espanha em 13 de outubro de 2020, afirma:  
 
Que no âmbito do Estado de Direito e da separação de poderes, o respeito pela 
independência judicial é uma condição necessária da democracia.  
 
Que issa independência judicial existe desde que não haja interferência de atores 
públicos, privados ou da sociedade civil quanto à organização judiciária em geral e aos 
juízes em particular. 
 
Que para isso é imprescindível que o órgão de direção do Judiciário tenha uma 
composição na qual predomine a presença de juízes e magistrados. 
 
Que a integração desse órgão por decisão de representantes de órgãos políticos é 
contraditória ao exposto e pode minar o equilíbrio entre os poderes. 
 
Que o Conselho Geral do Judiciário da Espanha foi criado para manter a independência 
do corpo diretivo dos juízes. 
 
Que a proposta de reforma da Lei Orgânica propícia à politização do Conselho Geral do 
Poder Judiciário, ao reduzir as maiorias legislativas para a eleição dos membros do 
órgão pelas Cortes Gerais. 
 
Que a entrada em vigor de tal legislação, ao afetar a independência judicial, poderia 
infringir a separação de poderes. 
 
Que é de extrema importância apoiar a governabilidade democrática por meio de 
legislação consistente que respeite critérios internacionais e cuja aplicação pacífica 
fortaleça a confiança da sociedade na administração da justiça. 
 
Que temos conhecimento das declarações emitidas pela União Internacional de 
Magistrados (UIM), peo Conselho Consultivo de Juízes Europeus, pela Associação 
Europeia de Juízes (EAJ), pelo Grupo de Estados contra a Corrupção do Conselho da 
Europa (GRECO), e na Espanha, pela Associação dos Profissionais da Magistratura, 
pela Associação Judiciária Francisco de Vitoria e pelo Fórum Judiciário Independente 
(FJI), todas expressando profunda preocupação com a anunciada proposta de reforma. 
 
Que, tendo em vista o exposto, a E-Justicia Latinoamérica considera da maior 
importância para a independência judicial, para o equilíbrio entre poderes e para a 
democracia, que o Conselho Geral do Poder Judiciário seja integrado por meio de um  



 
sistema misto em que os juízes e magistrados sejam eleitores das doze duplas que os 
representam, em pleno cumprimento do art. 122.3 da Constituição espanhola. 
 

Em Buenos Aires, Argentina, aos 7 dias de novembro de 2020. 
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