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• O Recrutamento e Formação de magistrados são matérias essenciais a 
qualquer Estado de Direito democrático:

– Estão intimamente ligados aos princípios constitucionais do Estado de 
Direito democrático, nomeadamente ao grau de maturidade e consistência 
da sua separação de poderes;

– São condição indispensável para a melhoria da qualidade do sistema de 
justiça e, assim, do próprio Estado;

• Não pode reduzir-se o investimento na formação de magistrados, 
porque o custo para a sociedade é incomensuravelmente superior;

– A formação é pilar fundamental da independência, integridade, 
imparcialidade, isenção e objectividade dos magistrados;

– É assim questão que deve interessar em primeiro lugar a toda a sociedade; 
não é um problema exclusivo dos magistrados;



• Recrutamento:

– Quem deve recrutar:

• Entidade independente;

• São de afastar:

– Nomeação:

– Eleição: 

» Levam à politização da justiça;

» Não captam os mais competentes e mais aptos para a função, mas sim 
os mais competentes no processo eleitoral ou mais ”próximos” de 
quem nomeia (em regra, alguém do poder político);

» Não lhes fornece formação (esta tem de ser prévia à nomeação 
definitiva);



– Quem deve ser recrutado – qual o perfil do magistrado que se 
pretende?

• Os mais aptos para o exercício da função – aqueles com: 
– Bons conhecimentos técnicos (o que desde logo exclui os não juristas) e 

correcta consciência da sua função, do seu estatuto;
– Boas características humanas (incluindo integridade, capacidade de decisão, 

capacidade de correcto relacionamento com todos os intervenientes no 
mundo judiciário);

– Como:
• Sempre por concurso;

– Garante respeito pelo princípio da igualdade;
– Permite a escolha dos mais meritórios e aptos;

– Não pode haver recrutamento sem posterior formação – sob pena 
de incapacidade para o exercício da função;



– Formação:
• Onde:

– Escola de Formação profissionalizante:

» Uma escola e não várias;
» Uma escola que não fique na dependência exclusiva de qualquer 

Conselho Superior, mas que veja reforçada a sua independência face 
ao poder executivo, pois só assim poderá formar magistrados 
independentes;

» A independência do poder judicial não pode residir apenas na 
independência do sentido concreto da decisão, mas exige também 
que lhe seja possível decidir em tempo útil os conflitos que os 
cidadãos lhe levam; 

» Em abstracto, com o actual sistema será possível ao poder executivo 
reduzir os números de magistrados a tal ponto que quem acabará por 
tudo decidir é a prescrição ou o esquecimento; nós é que não 
podemos esquecer que o direito à justiça é um direito fundamental…
e uma das principais razões para a existência do próprio Estado;

» Esta questão insere-se naquela mais ampla da autonomia financeira 
de todo o sistema judicial e de como, na sua ausência, é este 
verdadeiramente limitado na sua independência;



– Formação:

• Como:

– Fornecendo e solidificando os valores fundamentais do Sistema de Justiça 
num Estado de Direito: Independência, Imparcialidade e Integridade

– Garantindo um tronco comum de formação aos magistrados e, sempre que 
possível, aos demais operadores judiciários, principalmente os advogados;

– Permitindo depois a formação especializada para cada uma das 
magistraturas;

– Com níveis elevados de exigência e qualidade, adequados às exigências da 
própria função;

– Que não seja um mero reprodutor de experiências e automatismos;
– Que seja um centro de investigação e estudo do mundo judiciário, um 

motor de inovação;
– Que permita uma real especialização (mas sem nunca eliminar a natural 

polivalência do magistrado).


