
        Verdade em tempo de cólera (ou a reforma da 
formação de magistrados) 
 
 

      «…o enfoque da formação orienta-se pelo desenvolvimento da 
capacidade de aprender e pelo entono profissionalizante, garantes,  ao 
longo da carreira, da tensão crítica e reflexiva inerente ao exercício da 
função na busca de soluções metodologica e materialmente correctas, 

que preserva da burocratização» 
  (Plano de actividades, 2009/2010, nota de apresentação) 

 
 
 
      A espiral da minha intervenção roda em torno de uma Dificuldade, uma 
Maldição, um Sobressalto, uma Perplexidade, uma «Ideia fora da Caixa» e uma 
Convicção. 
 
    Uma Dificuldade 
 
     A «formação» de magistrados, com a sua matriz institucional, tem dificuldade 
em encontrar o «rosto». É nesta fase dedicada especificamente à preparação para o 
exercício profissional que se agudiza a tensão entre «teoria» e «prática». Tantas 
vezes mal resolvida nas faculdades de Direito, que, por um lado, cedem, numa 
interpretação enviezada de Bolonha, à tentação «profissionalizante», quando não 
podem nem devem, porque não sabem nem têm de saber, dar formação 
profissional; mas que, por outro lado, esquecem a «dimensão praxeológica do 
saber jurídico» e «falham na sua aproximação à prática» (Gomes Canotilho). 
Tantas vezes mal resolvida pelos magistrados no seu quotidiano do Direito, que se 
dissolve em mera «techne» positivisto-formal e esquece o «Direito como saber» e 
que o Direito é «apenas» a «forma» de regular a vida, das pessoas e das coisas, em 
sociedade. É, no entanto, nesse entreposto que é a formação profissional, 
sobretudo quando ela não se faz exclusivamente on job, como é o caso da 
formação de magistrados, que a ruptura entre teoria e prática parece 
inultrapassável e o equilíbrio ainda mais inalcançável. O ápodo, de um lado, de 
que apenas se vai repetir, para pior, o que se ensinou nas faculdades e, de outro, 
que não se ensina o que é preciso saber fazer nos tribunais só se vence de uma 
maneira: não repetindo teorias e utilizando «as ferramentas» de trabalho; 
privilegiando a razão prática do direito e o saber-fazer. E ganhando, para o «todo» 
da formação, a permeabilidade e a comunicação entre «formação na escola» e 
«formação no tribunal», numa progressiva atenuação do saudável «schock 
praxis». 
         E isto – o «rosto» da formação – alcança-se com as metodologias concretas 
utilizadas e sucessivamente aperfeiçoadas, com a revisão constante e actualizada 
dos programas, com a experiência no tribunal e no contacto directo com os 
processos, os funcionários e os cidadãos, sob a orientação individualizada dos 
magistrados formadores. 
        Mas não julgo que seja agora o momento para desenvolver este tema. 
 
       Uma Maldição 
 



      Este modelo de formação, com esta matriz institucional, corporizado no 
Centro de Estudos Judiciários como entidade responsável pela formação dos 
magistrados portugueses, foi, no «tempo fundador» (Cunha Rodrigues), «quase» 
original. Hoje, inscreve-se no que pode já tratar-se como uma tradição de 
formação dos modelos de justiça de raiz europeia-continental. Como, de resto, é o 
nosso Direito. 
      Independentemente das soluções que a organização da formação foi 
conhecendo, pode dizer-se que ganhou identidade com as ideias de «qualidade» e 
«abertura». Qualidade dos profissionais que forma – técnica, ética e de produção. 
Abertura – abertura cultural – do Direito e à Sociedade. 
         Também não me parece que seja o mais importante, nesta exacta 
circunstância, gastarmo-nos a decalcar as marcas dessa identidade. Agora 
presentes, como se sabe, no curriculum da formação, que integra disciplinas 
jurídicas e não jurídicas, clássicas e novas, com diferentes espaços curriculares e 
pesos avaliativos e que articula formação comum e específica de cada 
magistratura, ambas imprescindíveis, por razões diversas já sobejamente 
aprofundadas. 
       Parece-me –isso sim – mais importante sublinhar que foi neste caldo de 
legitimação que o Centro de Estudos Judiciários lançou raízes, se afirmou e 
persiste como instituição «que responde» perante a sociedade pela qualificação 
dos magistrados que forma. 
        E todavia… 
       Apesar de constantemente «prestar contas», «para dentro» da instituição – 

perante o seu corpo docente e discente – e «para fora» da instituição - perante os 
cidadãos, os magistrados, os advogados e os académicos (pense-se nos seus Conselhos 
geral e pedagógico), com transparência, quer dizer, prestando-se à sindicância e ao 
controlo públicos -, e de ver assim avalizadas - ou contestadas - as suas propostas e 
realizações, o CEJ é, recorrentemente, «chamado à pedra» pelo que corre mal no mundo 
da justiça! 
             Amaldiçoada embora, a instituição tem demonstrado uma espantosa vitalidade 
para se «re-instituir» como «portadora de futuro». Afirmo-o com o sentido de ela ser 
capaz de, com o seu tónus de mudança, contribuir para «a mudança» da justiça. 
           Tenho agora em vista, em particular, a cultura judiciária e refiro-me ao corpo de 
futuros magistrados que cada ano sai do Centro de Estudos Judiciários. 
Esmagadoramente masculino e, como ainda era o caso nos idos de setenta e quatro, em 
que um número signigicativode magistrados tinha frequentado o seminário – este é um 
retrato com quase quarenta anos! Os magistrados compoêm hoje um universo 
maioritariamente feminino, vêm de todas as zonas do País, esbate-se consideravelmente 
a sua ligação familiar ao mundo profissional do Direito e convivem mais com outras 
profissões. Tiveram elevadas classificações nas faculdades e «continuam» a ser jovens 
(não são «mais jovens», como num discurso superficial se afirma e erradamente se quer 
fazer crer). Têm mundo e vivência heterogéneos, conhecimento para fazer com sentido 
crítico, que há-de por força reflectir-se na cultura judiciária. Atentos ao pulsar da 
sociedade, são preocupados em chegar a ela nas respostas, com eficiência e prontidão. 
      Os magistrados são, eles próprios, agentes de mudança. 
 
      Um Sobressalto 
 
      Eis senão quando, no «Inverno do nosso descontentamento», um sobressalto! 
Estamos em vésperas de uma reforma da formação de magistrados. 



      E nada de especial aqui se veria. Antes pelo contrário. Acaba de dizer-se que a 
mudança é da própria natureza da formação de magistrados. 
       Se fundada numa avaliação rigorosa, feita pela instituição, que nos últimos anos 
tem acompanhado o evoluir da formação, e, além disso, apoiada por uma avaliação 
externa, que está a ser feita (pelo Observatório Permanente de Justiça), serão 
justificados ajustamentos que são inevitáveis e desejáveis atempadamente, quando, 
como é o caso da última Reforma da formação de magistrados de 2008, se introduziram 
alterações significativas no modelo. Estou a pensar, por exemplo, na inovação que 
significou a via de ingresso «profissional», com implicações a vários níveis e 
relativamente  à qual parecem verificar-se algumas distorções. E, do meu ponto de vista, 
só é de saudar que as reformas sejam feitas em tempo côngruo – o que nem sempre tem 
sido o caso no passado -, sob pena de estiolarem soluções que são correctas e só 
precisam de se afeiçoar aos resultados da experiência. 
         Porquê, então, o sobressalto? 
         Ele vem de não se encontrar justificação para o facto de ter de se «travar» o curso 
normal da formação para fazer a reforma – é co-natural às reformas inserirem-se num 
«processo» que não se interrompe bruscamente. Aliás, julgo que não erro se disser que 
todas as reformas da formação foram feitas desta forma e sem soluções de continuidade, 
sempre perturbadoras para o «sistema». 
 
         Uma Perplexidade 
 
         O sobressalto teve a vantagem de despertar uma perplexidade. 
         Será que a formação que se oferece aos futuros magistrados e a primeira avaliação 
a que se submetem no final da formação, de acordo com certos parâmetros e em função 
de certos objectivos que moldam na forma e no ser da função – será que tudo isto é bem 
intencionado? Será que se formam magistrados para fazer justiça em um sistema de 
justiça que é aberto, de qualiade, eficiente e que presta contas pelos resultados? 
          Ou os magistrados que o Centro de Estudos Judiciários tem formado - não 
demasiadamente bem comportados, suficientemente intranquilos e desassossegados, 
capazes de «ter ideias fora da caixa» - terão de se adaptar, conformar, burocratizar – 
terão de «meter as ideias dentro da caixa»? 
           Será que os magistrados conseguem ser agentes de mudança num sistema de 
justiça que, ele próprio, não mudou? Que não se reformou para a independência, a 
autonomia, a qualidade, a produtividade e a prestação de contas perante os cidadãos? 
           E a perplexidade cresce. 
           Uma decisão política relativa à formação de magistrados, que represente uma 
alteração de paradigma da formação, em si mesma absolutamente legítima – sendo-lhe 
co-natural, na sua dimensão política, pôr em causa o modelo existente e, na sua 
dimensão decisória, optar por outro modelo -, não será, tembém ela, mais uma reforma 
vazia, sem sentido? É essencial à actividade política interpretar a realidade para a poder 
modificar e «agir sobre ela» (Daniel Innerarity). Por isso, um modelo alternativo 
justifica-se se o existente deixou de compreender e explicar a realidade. 
           Formar magistrados «novos» para os esmagar numa engrenagem, da justiça, que 
não mudou, deixa de ser uma perplexidade e é um exercício vão. 
           Não tenhamos ilusões. Não faz sentido formar e avaliar em função de critérios e 
factores que pressupoem um sistema (de justiça) que não «evidencia» ele próprio os 
critérios e factores em função dos quais avalia os seus agentes, que não consegue 
mostrar que mudou!  
 



           Uma Ideia fora da Caixa 
 
           É a reforma do sistema de justiça que é urgente. 
           Têm-se feito reformas ao nível da formação de magistrados. E podem continuar a 
fazer-se ou mesmo alterar-se paradigmaticamente o seu modelo. Mas serão reformas 
que perderão força e sentido para a reforma do sistema, se a «justiça» não empreender, 
ela própria, o caminho da «reforma». 
           É preciso que tudo mude para que tudo fique… diferente na justiça! Contrario 
Lampedusa e Tancredi! 
 
 
           Uma Convicção 
 
           Hoje estamos aqui, mais uma vez, para discutir a reforma da formação de 
magistrados. 
           Estou absolutamente convicta que não tem sentido continuar a fazer esta 
discussão. Que é uma discussão por metade. 
            É tempo de discutir o modelo de justiça. 
            E os magistrados portugueses estão preparados para o fazer. Assim o poder 
político queira fazer a reforma e queira ouvir os magistrados. 
            A eles e à comunidade. 
            Quando a justiça se confronta com grandes opções e urge tomar decisões, numa 
sociedade democrática só um «pensamento alargado» legitima orientações e soluções. 
            É para o «sentido» da comunidade que estou a chamar a atenção, para o sensus 
communis sobre o «como» de «querer justiça». 
            E que este «senso» se colha no debate sobre o «contrato de justiça» com as 
pessoa, conforta-me na convicção de que os decisores da acção pública e os actores da 
vida humana se comunicam. 
            E esta comunicação é essencial, porque a justiça é obra do exercício permanente 
da cidadania –é um serviço público das pessoas para as pessoas.  
   
 
 

Anabela Miranda Rodrigues 
Professora Catedrática da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra 

(Ex-directora do CEJ, Novembro 2004/Março2010) 
 
               
 
 
 
             
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

 


