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Minhas senhoras e meus senhores, quando eu era mais novo, havia um 

momento televisivo chamado “tempo dos mais novos”. Se bem interpretei o 

convite que me foi dirigido para aqui estar – que aproveito para agradecer – 

o que se espera de mim é uma recriação desses momentos, na variante “o 

que tens a dizer sobre a formação de magistrados, tu que ainda estás à porta 

do forno”… 

O que me ocorre dizer sobre tal assunto é limitado pela minha reduzida 

experiência e pela falta de distanciamento temporal. É, por isso, um desafio 

ter algo de interessante para dizer a um auditório que, em boa medida, 

saberá mais do que eu. 

 

Como se forma um magistrado e o que esperar do sistema que os forma? 

Comecemos pela matéria-prima: juristas. Há-os aos milhares. Nesta 

parte, não há variáveis – só uma constante. Podemos, por isso, avançar. 

O primeiro problema vem a seguir: quem seleccionar? Neste ponto, 

coloca-se o problema do “perfil do magistrado”, um mito assombroso sobre o 

qual direi apenas que “não há perfil nenhum”. A diversidade de cada um é 

demasiado rica para se anular numa categorização em gavetas e ficheiros. A 

haver perfil, é pela negativa, no sentido de haver traços de personalidade 

que são inconvenientes para o exercício da função. Pela positiva, há apenas 

características desejáveis e nada mais. Quais são elas? A resposta pode 

tomar a forma de anúncio de jornal: “procura-se pessoa com sensibilidade, 

humildade, vontade de aprender, sólidos conhecimentos do Direito e 

capacidade de orientá-los para a aplicação concreta, apurado sentido de 

justiça, grande equilíbrio emocional, pragmatismo, razoável domínio da 

informática, resistência à fadiga, que saiba lidar com pessoas, que escreva 

bem, que tenha cultura, que compreenda o funcionamento e a motivação das 

pessoas, isoladamente e na relação com os outros, enfim, que conheça o 

mundo, que alimente quanto baste a vontade de o mudar, sem se perder na 



ilusão de o conseguir numa extensão muito grande e… que goste de 

envergar vestes pretas. Oferece-se: remuneração compatível, carreira 

aliciante, boas condições de trabalho, integração em equipa dinâmica. 

Entrevistas ao Largo do Limoeiro, dia tal, às tantas horas. Traga Códigos.” 

Rol ambicioso, é verdade.  

É aqui que tudo se torna um pouco mais difícil, porque dificilmente 

haverá uma pessoa com todas estas características no seu pleno e, a existir, 

não existe certamente prêt-a-porter, com todas elas orientadas para a função 

de magistrado. 

O que vem a seguir é tão evidente que só o vou dizer por constituir um 

passo necessário no meu raciocínio: se os candidatos escolhidos ainda não 

estão prontos, têm que ser preparados. 

E como? 

Aquelas características não se constituem ou aprofundam 

desgarradamente. Os vários temas da formação não podem ser servidos, por 

assim dizer, ao jeito de quem atira milho aos pombos. É necessário algo que 

torne o todo coeso, coerente e sistemático. Acresce que, não sendo os 

candidatos a magistrados super-homens, algumas características desejadas 

podem e devem ser trabalhadas e aperfeiçoadas. 

Uma boa parte desta olaria das almas faz-se, no sistema actual, no CEJ. 

E faz-se porque “ver a prática” não basta, caso contrário o bom exercício 

da função de magistrado poderia aprender-se apenas directamente nos 

tribunais, a “ver fazer”, como um qualquer ofício manual. Esse momento é 

importante, mas não chega, porque aquelas características que se 

apontaram acima, necessitam não só de predisposição natural, mas também 

de um estímulo que fertilize uma tal predisposição, estímulo esse que só 

pode provir da transmissão e apreensão de uma certa cultura. Esta palavra 

não deve ser tomada num sentido pretensioso, mas na acepção linear de um 

conjunto de conhecimentos ordenados e transversais, reconduzidos a uma 

ideia geral do que é, do que deve tentar ser e do que se espera que seja um 

magistrado, em várias dimensões. 



A apreensão dessa cultura, que atravessa e supera as dimensões que 

enunciei implica, em primeiro lugar, que haja uma ideia minimamente 

definida do que se pretende que o magistrado seja; em segundo lugar, que se 

prepare e execute uma forma sistematizada de transmissão de ideias e 

conhecimentos necessários à interiorização, por parte de cada futuro 

magistrado, dos princípios elementares da referida cultura, para que possa 

adaptá-los à sua personalidade e encontrar a melhor via para se afeiçoar a 

eles; em terceiro lugar, que haja tempo para que se produzam os efeitos 

desejados. Este conjunto ordenado e sistemático de ideias e conhecimentos 

deve ser transmitido antes da fase de transição para a vertente prática, por 

ser estrutural, e precisamente por isso deve ser tendencialmente igual para 

todos os futuros magistrados. 

Sem este momento prévio – que pode ser mais curto ou mais longo do que 

o actual, mas não poderá deixar de existir – faltará um passo necessário à 

transformação de um jurista num magistrado. 

Tudo isto, como disse, exige algum tempo. Não se espere que um tal 

objectivo se alcance apenas com a formação nos tribunais, à qual falta o 

tempo, os recursos, a interdisciplinaridade e a diversidade de pontos de vista 

necessários. Ali, a lógica é outra. 

Até mesmo pessoas com experiência profissional necessitam desse 

ajustamento. No meu caso, antes de ingressar no CEJ, advoguei, durante 

oito anos, e dei aulas de processo civil numa universidade. Ingressei no CEJ 

a necessitar de aprender muito e aprendi muito efectivamente. Na área do 

processo civil, em que à partida estaria mais preparado, faltava-me, digamos 

assim, o “ponto de vista” necessário. No resto, faltava certamente muito 

mais. E ali aprendi muito. Saí menos incompetente do que entrei, estou 

certo. Os conhecimentos que tinha eram necessários mas não bastantes. 

Creio que qualquer “novo sistema” que se imagine para a formação de 

magistrados e se queira eficaz não poderá prescindir de uma preparação 

inicial que permita orientar as energias de cada um para os objectivos 

certos, as prioridades ajustadas. 



A propósito de “novo sistema”, consta que poderão vir a soprar ventos de 

mudança (não conheço bem esta condição meteorológica que é prévia ao 

vento, em que ele se anuncia, mas ela parece existir). De repente, parece 

haver grandes falhas no sistema de formação de magistrados. 

Quanto a isto, o que dizer? 

Antes de mais, digo que desconfio da metodologia clínica que, perante um 

paciente com tosse, mata o paciente para acabar com a tosse. Neste caso, 

nem diagnóstico há, porque o CEJ teve uma reforma recente, cujos frutos 

não se podem ainda avaliar. Trata-se assim, de uma profilaxia ainda mais 

radical: mata-se o paciente antes que tussa. 

Medicina à parte, quem assumir a tarefa de “reformar” estruturalmente 

o sistema actual terá de se assegurar de que o “novo sistema” dê aos 

aspirantes a magistrados os instrumentos necessários, que procurei 

sintetizar. 

Em abstracto, o CEJ pode ser substituído, mas terá de sê-lo por algo que, 

ao fim e ao cabo, realize a mesma função essencial… E aqui não posso deixar 

de perguntar se é razoável desbaratar o capital de conhecimento acumulado 

ao longo de 30 anos que repousa naquela instituição. A minha percepção, 

sinceramente, é que o sistema pode melhorar mas a estrutura fundamental 

é a desejável. “Podíamos viver sem CEJ?” Como no anúncio da televisão, 

“podíamos, mas não era a mesma coisa”. 

Mais: o contacto com colegas de outros países fez-me sentir que aqueles 

poucos que não têm uma escola de formação inicial de magistrados 

manifestam o desejo de a ter e sentem-lhe a falta. 

Se vier a ser pensado substituir o modelo actual, que seja por boas razões 

e com uma ideia segura da estrutura que possa garantir uma preparação 

pelo menos tão eficaz como a que hoje se consegue. 

Espero que a questão não seja monetária. É difícil perceber, porque há 

um certo pudor em falar nestes assuntos, como – perdoem-me a comparação 

grosseira – aquela nobreza falida que troca o palacete da família por um 

apartamento e se justifica com “as correntes de ar” e “muita coisa para 

arrumar”. E atenção: se não se souber de nada que possa substituir 



eficazmente o CEJ, corre-se o risco de trocar o palacete da família por não 

mais do que um lote de terreno para construção, correndo o risco de estragar 

a mobília antiga. Seria, aliás, agridoce a ironia de ser a moeda a ditar o fim 

da escola que se instala naquele que já foi conhecido como o “Paço da 

Moeda”, onde esta se cunhava. 

 

Quanto à parte da formação nos tribunais, não creio que se possa 

reinventar a roda. Ali, não se pode de todo matar o paciente. 

Mais adiante, a formação terá de adoptar outras formas, através de 

conferências e, eventualmente, cursos de especialização. Vê-se já, neste 

campo, um embrião do que pode vir a ser a formação contínua e aí sim, 

parece haver um enorme campo a explorar e descobrir e muitas ideias a 

consolidar.  

Quanto a essa parte, não digo mais, porque ainda não a experimentei e, 

sendo míope, vejo muito mal ao longe. 

Acima de tudo, sinto na audiência uma expressão familiar à maioria de 

vós, aquele arquear de sobrancelhas que, por regra, antecede as palavras “o 

seu depoimento está terminado, muito obrigado, pode ir à sua vida”. 

Agradeço a vossa atenção. 

 

Nuno de Lemos Jorge 

 


