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Formação de Magistrados e o futuro: O que fazer quando tudo arde? 

 

Júlio Barbosa e Silva 

 

As magistraturas vivem tempos singulares: nunca, como agora se recorreu tanto 

aos tribunais mas também nunca, como hoje, os actores judiciários (individualmente ou 

como um todo) foram tão escrutinados e criticados. 

Se os media e a política podem ter responsabilidades por isso, o que, diga-se, 

pode nem ser considerado um mal, já que a vigilância democrática deve ser encarada 

como positiva, frequentemente se deixa de lado a responsabilidade das magistraturas 

pelo imobilismo no qual alguns dos seus se deixaram cair, porventura, vivendo uma 

magistratura situada nos anos 70, 80 ou 90 ou virada para dentro, movida mais por 

interesses internos em detrimento de um verdadeiro serviço público virado para os 

cidadãos.  

Como bem ilustra a mais recente informação, o número de processos pendentes 

nos tribunais de todo o País já ultrapassou os 1,6 milhões. Isto significa que em duas 

décadas (desde os anos 90 ao presente, portanto) mostram os dados que a percentagem 

de subida das pendências rondou os 166,2%. (cfr. Diário Notícias | domingo, 27 de 

Fevereiro 2011). 

Executivo e Magistraturas passaram, em grande parte, de parceiros a 

adversários, com queixas de parte a parte sobre invasão e instrumentalização das 

respectivas prerrogativas, esquecendo-se que frequentemente, tal como nos divórcios, 

são precisos dois para que a ruptura se dê e ninguém está isento de críticas. 

 

Apesar de a Lei n.º 2/2008, de 14 de Janeiro (Lei do CEJ) ser recente e sendo eu 

um filho da nova lei do CEJ já é possível adiantar sugestões para optimização do novo 

figurino, com alterações legais pontuais ou com práticas diferentes.  

 

O ACESSO AO CEJ: 

A opção por duas vias de acesso ao CEJ é claramente positiva e de saudar. 

No entanto, na via profissional de acesso deveria-se, talvez, ser mais rigoroso 

quanto à avaliação dos currículos, procurando alguma correspondência entre o que se 

fez, a solidez de conhecimentos que se adquiriram e a valia dessa experiência para o 
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acesso à magistratura. Com efeito, há experiências profissionais dentro do Direito que 

em nada relevam para o exercício da magistratura, não configurando, assim, qualquer 

mais-valia.  

Também talvez se pudesse inserir, para o acesso ao CEJ pela via profissional, 

uma outra prova de conhecimentos direccionada para outras áreas do Direito, do género 

cultura geral jurídica, para além daquela em que se candidata para a prova escrita 

principal, dessa forma se ganhando em completude de conhecimentos do candidato.  

Mais importante do que isso, na nossa opinião, a via de acesso diferenciada – 

académica e profissional – não deveria passar disso mesmo, uma via de acesso. Isto 

significa que tudo o resto (estamos a pensar no 2º Ciclo) deveria ser igual para ambas as 

vias de ingresso, com iguais períodos de formação, já que na esmagadora maioria dos 

casos não há qualquer motivo, face aos currículos com que os auditores da via 

profissional ingressam no CEJ, para estes terem uma formação prática encurtada. Para 

alguns esse período poderá configurar mesmo, por vezes, um presente envenenado.  

Parece excessivo, no entanto, estar 18 meses como magistrado em estágio, 

bastando, na nossa opinião, um período de 12 meses. Desta forma, haveria uma mistura 

entre a formação actual das duas vias de acesso (a via profissional prevê 12 meses de 

estágio). 

Por outro lado, apesar de concordarmos com a escolha da magistratura logo no 

início, tememos que o papel do Ministério Público, por ser ainda um pouco mais 

desconhecido, possa levar a que alguns optem pela magistratura judicial em detrimento 

daquela. Poder-se-ia, assim, tentar arranjar uma forma de se darem a conhecer ambas as 

magistraturas a fim de se poder exercer uma escolha mais consciente. 

 

DENTRO DO CEJ: 

Sentimos que se dá, por vezes, importância a mais ao papel exterior do 

magistrado (modelos de comportamento e profissionais que podem ser impeditivos do 

enriquecimento pessoal e da personalidade) temendo que se negligencie a virtude 

interior e esquecendo, porventura, que o papel do magistrado já não é visto (perspectiva 

exterior) nem sentido (perspectiva interior), pelo menos por alguns, como o era há 

alguns anos atrás. 

O modelo de formação de magistrados actual estabelece um equilíbrio entre a 

transmissão de conhecimentos, ao estilo universitário, a prática judiciária e o estímulo a 

visões críticas e fora da norma, exploratórias, em geral, do pensamento jurídico próprio. 
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No entanto, verdade seja dita, o figurino actual afigura-se-nos algo 

contraproducente, na medida em que a carga horária que experienciámos pouca margem 

deixava para aprofundar conhecimentos. Tal pode configurar um problema na medida 

em que a estadia no CEJ deveria ser a altura, por excelência, em que se deveria permitir, 

com maior abertura, esse aprofundamento. 

No que diz respeito ao crime e ao MP dirige-se a grande fatia da actividade para 

a função acusatória e pouco para a investigação criminal propriamente dita. Queremos 

significar com isto a efectiva direcção do inquérito, que se torna problemática quando 

existe um desconhecimento de base, pelo menos na criminalidade mais grave, de como 

se investiga numa perspectiva judiciária. Na prática, então, pelo menos nesses casos, 

está subtraída ao MP a direcção do inquérito.   

Por outro lado, é estranha a diminuta carga horária a que é votada a área de 

Família e Crianças, quando se tem em conta o papel social e profissional que esta 

assume no início da carreira dos magistrados. A carga horária é sensivelmente a mesma 

quando comparada, por exemplo, com a área de Direito do Trabalho, a qual, como se 

sabe, não assume qualquer expressão prática a curto e médio prazo, em condições 

normais, pelo menos para o magistrado do Ministério Público.  

Também a Área de Investigação Aplicada, porque obrigatória, não parece a 

melhor forma para estimular a pesquisa doutrinária e a elaboração de trabalhos 

científicos. Esse trabalho final não é encarado, na esmagadora maioria, com gosto mas 

como uma tarefa que desvia tempo precioso, face à excessiva carga horária, para a 

preparação das matérias nucleares, não trazendo, na nossa humilde opinião, nada de 

vantajoso para a formação de magistrados, não obstante os objectivos que presidiram à 

sua inserção no plano de estudos. 

 

O SEGUNDO CICLO: 

Apenas referir que deveriam ser uniformizados os procedimentos nos vários 

distritos judiciais, estabelecendo, por exemplo, o que é um trabalho para efeitos de 

formação no âmbito do 2º Ciclo e aquilo que é exigido de cada um dos auditores de 

justiça tendo em conta os diferentes locais e diferentes organizações dos Tribunais onde 

se efectuam as formações. Caso contrário irão criar-se, inevitavelmente, distorções na 

comparação entre aqueles, que podem não espelhar a realidade.  

Também é incompreensível que os auditores da via profissional fiquem 

dispensados de frequentar os estágios intercalares neste segundo ciclo quando é sabido 
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que a esmagadora maioria deles nunca terá lidado de perto com as realidades que o CEJ 

pretende que se contactem com os aludidos estágios, não devendo haver aí qualquer 

diferença entre as duas vias de acesso. Visto serem muito enriquecedores e positivos, 

deveriam ser obrigatórios para todos, sem excepções, agilizando-se os procedimentos, 

se necessário fosse, entre o CEJ e os respectivos Conselhos Superiores ou então, 

antecipando a sua realização de modo a abraçar todos os auditores, antes das entradas 

em regime estágio dos auditores da via profissional. 

Também não nos parece despiciendo inserir no âmbito destes estágios 

intercalares alguns dias junto da magistratura pela qual não se optou, dessa forma 

permitindo um conhecimento mútuo das dificuldades e práticas inerentes ao exercício 

da função de magistrado judicial ou do Ministério Público. 

 

DEPOIS DA FORMAÇÃO, A DESEJÁVEL APRENDIZAGEM PELA 

INSPECÇÃO: 

A formação de magistrados é posta à prova nas inspecções, desempenhando uma 

relevante função pedagógica, censurando ou elogiando o trabalho de um magistrado. 

Direccionemo-nos apenas para o grave caso do Ministério Público. 

Quanto a nós não faz sentido que se faça a primeira inspecção anos depois do 

início do exercício de funções, sob pena de um dever da estrutura dar cobertura à 

perpetuação do erro ou da inadequação que, a final de contas, se viram contra o 

inspeccionado. Pugnamos, então, pela necessidade absoluta de se realizarem inspecções 

obrigatórias aos magistrados no fim do primeiro, ou, no limite, no segundo ano de 

exercício efectivo de funções. Dessa forma o controlo sobre a adequação e a pedagogia 

poderiam assumir um papel relevante no futuro profissional do magistrado. 

Muitos dirão que a ideia não pode ser posta em prática face ao quadro deficitário 

de inspectores do Ministério Público. 

Deixamos, para isso, uma ideia no ar: 

Porque não criar um sistema de inspecção com um figurino diferente, fazendo 

uso da hierarquia do Ministério Público, isto é, criar-se um quadro de inspectores em 

que cada categoria inspeccionava quem estivesse imediatamente abaixo da sua. Assim, 

os procuradores adjuntos seriam inspeccionados pelo quadro de inspectores 

Procuradores da República e estes seriam inspeccionados pelos inspectores 

Procuradores-Gerais Adjuntos. As vantagens ao nível de regularidade de inspecções 

parecem inequívocas sendo certo que desta forma poder-se-ia evitar um eventual fosso 
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entre a prática da base e a do topo, face ao ritmo acelerado das mudanças, criando-se, 

dessa forma, em teoria e na prática, uma aproximação de realidades a inspeccionar. 

Essas Comissões de Serviço, aliás, já são possíveis e já foram colocadas em 

prática, como se pode verificar na II Série do Diário da República do dia 15 de Março 

de 2011.   

 

 

CONCLUSÃO: 

No que se referiu é deixada uma certa visão sobre a formação de magistrados. 

Essa visão indicia que o modelo actual poderia ser alvo de mudanças, ainda que 

pontuais, para optimização daquilo que se quis implementar com a Lei do CEJ de 2008. 

Não somos partidários, como se viu, de que tudo está bem mas quando tudo arde 

torna-se difícil ver para lá das chamas e do fumo, estando em causa quem serão os 

magistrados nos tempos incertos do amanhã. E é exactamente nas adversidades que as 

magistraturas se devem elevar na protecção dos cidadãos, ajustando a lei ao justo, o que 

nem sempre coincide. 

As ideologias jurídicas e a criatividade devem ser fomentadas e estimuladas 

numa casa que as acolha. Esse objectivo parece largamente alcançado e deve ser 

preservado e continuado. 

 Como disse Cunha Rodrigues1, referindo-se a um outro tempo mas que ganha 

novo fôlego na actualidade, “O Centro de Estudos Judiciários não deveria ser um espaço 

ideológico. Mas podia ser tudo menos um espaço sem ideologia.”  

 

Coimbra, 13-03-2011 

 

 

 

                                                 
1 Cfr. “Como formar magistrados”, Recado a Penélope, Sextante Editora, 2009, página 74. 


