
 

 

FORMAÇÃO DE MAGISTRADOS – A VISÃO PRÁTICA DE UM 
CIDADÃO-ADVOGADO 

 

Agradecendo a gentileza do honroso convite que me foi 
endereçado pelo Sindicato dos Magistrados do Ministério Público 
para vos dirigir estas breves palavras – para mais num painel 
tão qualificado como este - começo por vos dizer que tenho 
para mim que a formação (seja ela inicial ou contínua) constitui 
uma condição, absolutamente essencial e indispensável, para o 
competente exercício de qualquer profissão e, em particular das 
profissões forenses. 

A formação constitui um verdadeiro investimento que deve ser 
promovido, desde logo e em primeiro lugar, pelo próprio 
interessado, seja para alcançar o desenvolvimento das suas 
aptidões sociais e relacionais, seja para o aprimoramento da 
sua formação profissional seja até, finalmente, para o pleno 
emprego das suas competências intelectuais. 

No entanto e dada a capital importância da formação – nas 
suas mais diversas vertentes - em sociedades tecnologicamente 
evoluídas e exigentes, tal esforço individual deve também ser 
apoiado e fortemente incentivado pelas instituições nas quais 
os profissionais exerçam as suas actividades. 

Tal é especialmente verdadeiro no que respeita à formação de 
magistrados mas também o é relativamente à formação dos 
advogados, atendendo à permanente mutação das estruturas 
sociais, familiares e económicas do mundo moderno, à 
progressiva complexificação dos problemas a resolver e das 
situações jurídicas a regular e à frequência – seguramente 
excessiva – de sucessivas alterações ao ordenamento jurídico 
(quer nacional quer comunitário) com que estes profissionais 
são diariamente brindados. 

Quantas vezes não somos nós, profissionais do direito, 
literalmente “atropelados” - por precipitadas inovações 
legislativas – bastas vezes verdadeiras regressões, aliás – 



 

 

resultantes de apressadas decisões de política legislativa 
tomadas sem a consulta prévia e o inerente debate com as 
instituições que nos representam? 

Deixo aqui  - por todos – só dois exemplos, bem ilustrativos do 
que acabámos de referir, um de natureza mais substantiva e 
outro de natureza puramente organizativa: (i) a sucessão de 
“remendos” deitados sobre o processo de inventário – de que 
resultou uma ausência de competência para a respectiva 
tramitação por parte dos operadores que, em tese geral, 
estariam vocacionados para a mesma (tribunais, conservatórias 
e notários); e (ii) a criação apressada de novas comarcas-
pilotos no âmbito da implementação do novo mapa judiciário 
sem que estejam objectivamente reunidas as condições de que 
dependerá o seu bom funcionamento.  

Não sendo - nem tão pouco pretendendo ser - claramente, um 
especialista ou sequer um conhecedor dos meandros das 
ciências pedagógicas, e muito menos das suas diferentes 
“escolas” e “teorias”, diria de forma praticamente empírica que 
existem dois métodos principais de formação: um, de natureza 
escolástica e estática, baseado nos princípios do 
“magisterdicismo” e outra, mais participada e que faz um apelo 
a uma verdadeira interacção entre o formador e os formandos. 

Em pleno século XXI e no que respeita à formação de 
candidatos a magistrados (mas também a advogados) que 
detêm já anteriormente um grau académico de nível superior, o 
qual pressupõe (pelo menos em tese geral mas ilidível…) uma 
prévia aquisição e consolidação dos quadros de pensamento 
jurídico fundamentais, entendo que só o segundo método faz 
sentido. 

O primeiro dos métodos formativos (e que acima designámos 
por escolástico ou estático) continua a valer nos dias de hoje 
apenas na exacta medida em que qualquer um de nós é livre 
de, isoladamente e no remanso da sua vida puramente 
individual, aceder às obras jurídicas que foram publicadas em 
suporte físico ou aceder, através das bibliotecas virtuais e 



 

 

navegando pelo espaço internáutico, a todo um infindável 
manancial de conteúdos informativos de toda a sorte e de 
fiabilidade e utilidade muito desiguais entre si. 

Para nós, prévios detentores de um curso de direito, e sempre 
sem prejuízo da pesquisa e estudo estático que todos temos o 
direito (e até em larga medida o dever) de realizar numa forma 
mais individual, parece-me que só uma formação interactiva e 
participada, realizada em grupo, faz verdadeiro sentido. 

Prende-se esta nossa opinião com a circunstância de 
entendermos que a formação pós-universitária deve ter um 
pendor claramente prático e verdadeiramente profissionalizante 
pois a mesma visa efectivamente preparar os candidatos para o 
exercício competente de uma profissão forense (seja ela a 
magistratura, seja ela a advocacia, porquanto entendemos que 
neste aspecto não há também aqui qualquer diferença de 
substância). 

É evidente que esta nossa posição parte do pressuposto, acima 
já aludido, de que se têm por adquirido por todos os licenciados 
em direito o domínio dos institutos jurídicos fundamentais e, 
bem assim o correcto manejo dos quadros tradicionais básicos 
de pensamento jurídico. 

Se tal pressuposto se não verificar – e nalguns casos tal 
infelizmente sucederá – seremos forçados a concluir que o 
sistema de ensino, em especial o ensino universitário enquanto 
recta final de toda uma longa carreira escolar, não cumpriu a 
sua função e retirar daí as necessárias consequências. 

Chegados aqui, importa reflectir um pouco sobre aquilo que a 
sociedade no seu conjunto espera dos profissionais forenses, 
em particular dos magistrados (judiciais e do ministério público) 
e dos advogados. 

Receio bem que, “para mal dos nossos pecados” a sociedade – 
ou dito de outra forma, o povo, em nome de quem a Justiça é 
administrada, para fazer uso da consagrada mas não menos 
estafada fórmula -  se não contentará com menos do que um 



 

 

conhecimento verdadeiro enciclopédico, não já só das 
instituições jurídicas em sentido técnico mas dos próprios 
mistérios da vida e da natureza humana, consabidamente 
insondáveis em muitos casos… 

De uma forma geral, as expectativas dos cidadãos 
relativamente às nossas capacidades cognitivas e de 
compreensão são de facto muitíssimo elevadas, dificilmente se 
contentando eles com menos do que uma omnisciência e uma 
infalibilidade mais próprias de super-homens e de super-
mulheres, senão mesmo de Deus.   

Apesar da reconhecida qualidade – até a nível internacional – 
da generalidade das decisões produzidas pelos tribunais 
nacionais nas mais diversas jurisdições, não é raro constatar 
que as partes ou até os seus mandatários - por vezes em sede 
até de recurso – atribuem um determinado resultado da 
demanda, para si negativo, a deficiências na formação de quem 
a proferiu. 

É por demais evidente que cada caso é um caso e que também 
aqui se não pode “tomar a nuvem por Juno“. 

Debrucemo-nos agora um pouco sobre a especialização, sem a 
pretensão de esgotar o tema. 

Trata-se de um fenómeno perfeitamente natural em todas as 
áreas, sendo tal tanto mais certo quanto o progresso social e a 
densificação das relações sociais e das estruturas jurídicas vão 
fazendo o seu percurso. 

Nalguns casos a especialização começa por ocorrer em função 
de escolhas determinadas pelo puro gosto pessoal de cada um 
ou da vocação de cada qual e não raras vezes termina anos 
depois num verdadeiro afunilamento de interesses que torna as 
pessoas em profissionais univalentes, que só com enorme 
esforço e dificuldade se conseguem adaptar a novas matérias e 
funções de natureza diversa daquelas a que se vinham 
dedicando em exclusividade. 



 

 

Ocorre aqui um fenómeno curioso – mas também perigoso – 
qual seja o de um determinado profissional ser extremamente 
capaz e dotado para determinada função mas, nalguns casos, 
praticamente inepto para outras funções às quais só com 
muitíssima dificuldade se conseguirá adaptar se tiver que o 
fazer. 

Aliás, é curioso realçar aqui uma diferença – muito substancial 
– daquilo que sucede no caso das magistraturas por 
comparação com a advocacia: ao advogado é perfeitamente 
lícito e legítimo recusar o patrocínio (devendo aliás fazê-lo em 
determinados casos por razões deontológicas), não podendo, 
ao invés, o magistrado na matéria da sua competência, recusar 
algum caso que lhe tenha cabido em distribuição com motivo 
nas suas preferências pessoais sob pena de dar azo a uma 
verdadeira denegação de justiça (que o sistema teria sempre 
que resolver a favor do cidadão que pede justiça, através da 
nomeação de outro titular, evidentemente). 

Existem determinados predicados que a técnica da formação, 
por si só, não adiciona aos interessados: a experiência (na sua 
dupla vertente de experiência de vida e de número de 
intervenções processuais) e o bom senso. 

Daqui decorrem a meu ver, dois corolários, relativamente 
tautológicos, a saber: 

a) o primeiro corolário, que em determinadas jurisdições mais, 
se quisermos, pessoais (como sejam aquelas que dirimem 
matérias extremamente sensíveis, designadamente em sede de 
responsabilidade parental mas também de natureza criminal 
por aí se jogar a liberdade das pessoas) se procure colocar 
magistrados com certa experiência anterior e senioridade, 
designadamente até em termos etários; e 

b) o segundo corolário, que no momento da escolha das 
pessoas que venham a integrar as magistraturas mas também 
no momento de se decidir a respectiva progressão na carreira, 
seja feita uma apreciação objectiva e rigorosa das qualidades 
das mesmas a nível do seu perfil psicológico e da sua 



 

 

inteligência emocional (utilizando nós esta expressão à falta de 
outra melhor). 

Somos dos que defendemos que deter o poder-dever funcional 
de acusar (e de não acusar, bem entendido) e de julgar 
(condenando ou absolvendo, é bom de ver) é uma das mais 
nobres e importantes funções na sociedade moderna, 
merecendo por isso a maior consideração e respeito. 

E já que de respeito falamos, importa aqui realçar que para se 
ser respeitado é preciso saber respeitar o outro e dar-se ao 
respeito. 

O saber relacionar-se de forma exemplar com os restantes 
actores judiciários é algo que decorre do bom senso e da 
“história educativa” de cada um mas também resulta de um 
esforço formativo permanente que se exige de todos nós, 
juízes, procuradores, advogados e funcionários. 

Acreditamos que a formação destinada a todos estes actores 
judiciários passa claramente pela recuperação do “velhinho” 
conceito da Família Judiciária onde, sem falsos fariseísmos, 
todos tenham (e saibam qual é) o seu lugar e o seu papel. 

Um papel pautado pela lealdade processual, pelo dever de 
colaboração, pela tolerância em judiciosa dose, pelo respeito – 
até intelectual - pelo outro, e já agora, da indispensável boa 
educação. 

Na condução do processo é muito mais importante deter uma 
indisputada “auctoritas” – firmada na competência e no 
exemplo – que uma transitória “potestas” que porventura nem 
sequer seja reconhecida pelos restantes actores judiciários. 

Estamos tão à vontade para ressaltar esta matéria - nem 
sempre absolutamente consensual entre todos - quanto 
podemos afirmar que os desvios que por vezes se verificam em 
relação a este paradigma constituem a excepção, de natureza 
aliás patológica e que os mesmos devem ser combatidos, sem 



 

 

alinhar contudo em perigosas generalizações, quantas vezes 
artificialmente criadas. 

Da nossa experiência pessoal resulta aliás que, em regra, as 
relações estabelecidas entre os actores judiciários se 
desenrolam no âmbito do referido quadro de mútuo respeito e 
leal cooperação, felizmente para todos e para a boa 
administração da Justiça em benefício dos cidadãos que a ela 
recorrem. 

Qualquer uma das supra referidas funções, acusar e julgar 
(funções essas materialmente de Estado, convém sempre 
enfatizar), para ser exercida com rigor e objectividade tem de 
ser assegurada por um corpo de juristas que consiga resistir às 
pressões (de todo o tipo, sendo certo que muitas delas podem 
nalguns casos raiar a ilictude), ao desejo de protagonismo e à 
solidão de decisão, quantas vezes quase insuportável. 

Falámos, “en passant” de desejo de protagonismo. 

Também aqui a formação tem um papel de grande relevo numa 
sociedade hiper-mediatizada. 

Apesar de alguns defenderem que nos encontramos já no 
dealbar de uma sociedade pós-mediática, por as redes sociais 
estarem a retirar aos media tradicionais muito do seu 
protagonismo - bastando lembrar-nos da acentuadamente 
decrescente importância da imprensa escrita e o crescimento 
exponencial de fenómenos como o “facebook” e o “tweeter” só 
para dar dois exemplos entre os muitos que se podiam ir 
buscar - a verdade é que a comunicação social – com especial 
destaque para a televisão, continua a ter um poder magnético 
imenso. 

Em linguagem naturalmente figurada, muitos profissionais do 
foro – às vezes os mais insuspeitos - quase “matam” para 
acederem aos seus “quinze minutos de fama” por se ocuparem 
em determinado momento do processo A ou do caso B. 



 

 

Imbuídos da ideia, infelizmente bem verdadeira, de que “bad 
publicity is also publicity” é vê-los a porem-se a jeito para as 
câmaras e os microfones, sedentos de protagonismo e 
preocupados pela forma como a mensagem vai passar “lá para 
casa”, quantas vezes simulando um encontro ocasional com a 
comunicação social quando, no fundo, trataram de tudo para 
que o mesmo se propocionasse. 

Trata-se de uma verdadeira epidemia que ataca alguns juízes, 
procuradores, advogados e até um ou outro funcionário judicial, 
curiosamente quase sempre os mesmos, tornando-os doentes 
crónicos de uma irritante patologia da qual em regra se 
recusam a ser curados mas que, dada a gravidade da maleita 
exige tratamento cumpulsório. 

O tempo da justiça não é o tempo dos media, temos vindo a 
reiterar junto dos advogados, cada vez mais convictos de que o 
direito e a razão nos assistem neste combate. 

A formação de todo o profissional judiciário não pode de forma 
alguma descurar esta realidade, dotando-o da preparação e das 
ferramentas que lhe permitam resistir e lidar com as pressões e 
solicitações com que poderão vir a ser confrontados, “maxime” 
se vierem a ser integrados numa jurisdição criminal, na qual o 
fenómeno assume proporções muito significativas. 

Não se admite que, tomados por uma vaidade incontrolável ou 
uma sede de protagonismo de todo em todo desproporcionada, 
seja dada da função jurisdicional uma imagem que, nalguns 
casos mais mediáticos se aproxima de uma caricatura de 
justiça quando, no fundo, se trata de uma das mais 
importantes funções do Estado, que deve ser merecedora e 
digna da plena confiança dos cidadãos , não se podendo 
confundir a justiça com um qualquer espectáculo circense, onde 
pululem os ilusionistas, os equilibristas e até os palhaços… 

Umbilicalmente ligado ao tema do dever da reserva encontra-se 
o do respeito do segredo se justiça nos processos em que o 
mesmo se aplique. 



 

 

O respeito integral do segredo de justiça é um dos deveres 
fundamentais de todos os operadores judiciários nunca sendo 
demais, em sede formativa, alertar todos os interessados para 
a sua importância cimeira e para a necessidade de lhe dar 
integral cumprimento.  

Existem muitas áreas de formação nas quais todos – 
magistrados e advogados - teríamos o maior proveito em 
participar conjuntamente, com especial destaque para os 
conteúdos de natureza processual. 

Tenho como absolutamente natural que possam e devam existir 
acções de formação comuns aos diversos intervenientes 
processuais. 

Não decorre o processo num pretório sob cujo tecto se abrigam 
juízes, delegados do ministério público e advogados? 

Não têm tais actores processuais de interagir entre si ao longo 
de muitos meses e anos?   

Não engloba o tribunal, em sentido amplo e material do termo, 
todos estes actores? 

Porque razão – até numa lógica de economia de recursos – não 
podem os mesmos aceder a acções de formação conjunta, 
sempre propícias a enriquecedoras trocas de experiências e a 
um aprofundado conhecimento recíproco? 

Tal tem ocorrido em diversos casos, sendo especialmente 
merecedoras de uma menção as sessões que têm sido 
promovidas recentemente no Tribunal de Sintra, sobretudo em 
matéria de formação em processo penal, com a participação de 
várias centenas de juristas, entre juízes, procuradores, 
advogados, funcionários e académicos da área do direito. 

Matéria igualmente digna de consideração é a relativa à 
consagração da obrigatoriedade da formação para todas as 
profissões jurídicas, designadamente nas magistraturas, nas 
diversas instâncias. 



 

 

A nosso ver a resposta deve ser cada vez mais num sentido 
positivo. Num mundo globalizado, onde claramente se deu uma 
enorme aceleração da história e numa sociedade em evolução 
permanente, parece-nos hoje ser um dado perfeitamente 
adquirido que a actualização dos conhecimentos de cada qual 
passará cada vez mais pelo incentivo e mesmo pela exigência 
de uma formação contínua de carácter obrigatório.  

Existe uma óbvia diferença entre formação e informação 
jurídicas: a primeira deve assegurar a assimilação de forma 
sistemática dos grandes quadros perenes de pensamento e dos 
institutos jurídicos fundamentais, ocupando-se ao invés a 
segunda dos pormenores e das minudências de carácter mais 
transitório.  

Inspirando-nos numa das definições de cultura segundo a qual 
esta é “aquilo que fica depois de termos esquecido tudo o que 
aprendemos antes”, atrevemo-nos a dizer que o conceito de 
formação jurídica não diferirá muito desta definição, com as 
necessárias adaptações, por contraposição com a mera 
informação jurídica. 

Como nota final, fazemos notar que existem actualmente fortes 
motivos para preocupação relativamente ao regular 
funcionamento do Centro de Estudos Judiciários, entidade por 
excelência – e de excelência – que ministra formação aos 
magistrados mas também a outros profissionais forenses. 

Queremos por isso aqui fazer um forte apelo ao continuado 
investimento de dinheiros públicos na formação, investimento 
esse que é seguramente reprodutivo e que assegura a 
manutenção e a melhoria da qualidade técnica dos profissionais 
forenses e, bem assim, o rejuvenescimento das respectivas 
carreiras por via do preenchimento dos múltiplos lugares em 
aberto nas mais diversas jurisdições. 

Uma palavra final de agradecimento a quem nos convidou a 
fazer esta reflexão, na pessoa do Dr. João Palma e, bem assim 
a todos vós, que disponibilizaram do vosso tempo para nos 
ouvir. 
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