
FORMAÇÃO DE JUÍZES PARA O SÉCULO XXI
FORMAR PARA DECIDIR. FORMAR PARA GARANTIR

JOSÉ MOURAZ LOPES

Partindo de uma análise sobre a função judicial no actual modelo de Estado de Direito
desenvolve-se o papel que aí desempenha o juiz como actor fundamental na resolução de litígios
e garante dos direitos liberdades e garantias tendo em conta que numa sociedade democrática,
pluralista e multicultural a diversidade, a complexidade e o enorme grau de problematização da liti-
giosidade são um factor inevitável no entendimento da jurisdição.

Uma resposta a uma sociedade com este perfil exige, por isso, uma magistratura com uma
grande capacidade de exercício profissional, onde o processo de formação se expanda para além
de uma formação inicial aprofundada e dinâmica. O objectivo de formar para decidir e formar para
garantir exige por nisso o cumprimento de um conjunto de princípios inalienáveis que vão desde
a garantia da imparcialidade e independência, à cultura de garantia, à globalização e ao pluralismo,
à inovação, à argumentação e ao convencimento.

1. INTRODUÇÃO
Num estado de direito democrático a ideia de tribunais independentes,

imparciais e competentes assume-se, hoje, como direito fundamental e indis-
ponível.

O acesso aos tribunais e, especificamente aos tribunais judiciais, apela
a um efectivo «direito ao juiz» com um conteúdo próprio cuja concretização,
para além dos quadros legais que consagram a liberdade, a independência e
a imparcialidade, suscita a questão da disponibilidade de um profissional
dotado de uma formação de elevado nível.

O tradicional «mercado de questões» que o cidadão sempre resolveu
na justiça, e que aqui continuam a ser suscitados, é hoje confrontado por
um fenómeno de diversificação, senão mesmo de mutação a novas questões
que exigem uma resposta adequada.

O início do século XXI evidencia uma sociedade onde as clivagens
sociais, emergindo de vários pontos de vista, trazem ao judiciário novos
problemas. Desigualdades sociais e económicas, multiculturalismo, trans-
formação do fenómeno religioso, emergência dos problemas ambientais,
segurança pública reforçada, pluralismo jurídico caracterizam hoje toda a
sociedade.
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O debate sobre o papel dos juízes nesta sociedade exigiu que a forma-
ção para um juiz numa sociedade democrática e global entrasse nas agendas
da discussão política sobre as reformas dos sistemas de justiça.

Os problemas suscitados no domínio da justiça, na tripla perspectiva do
acesso, da qualidade, da eficácia são hoje transversais às sociedades plura-
listas e democráticas.

O debate sobre o papel da jurisdição sugere que se ultrapasse o domí-
nio paroquial do exercício da função judicial, delimitada, num tempo e num ter-
ritório e se exija ao juiz uma abertura ao mundo, numa dimensão geográfica
e cultural diversificada e, sobretudo, numa insatisfação permanente sobre o
exercício da função.

Só uma formação aprofundada, diversificada, disposta a encarar o grau
de complexidade do mundo, comprometida com um conjunto de valores e
direitos fundamentais dos cidadão que importa efectivar, aberta aos desafios
decorrentes do pluralismo jurídico permitirá responder à exigência dos pro-
blemas suscitados e sobretudo que não receie «aceitar os riscos de uma
magistratura culturalmente esclarecida», conforme refere Boaventura de Sousa
Santos1.

A amplitude da exigência só é compatível, no entanto, com uma forma-
ção em permanência, ultrapassando por isso algumas perspectivas estáticas
que, sobrevalorizando a questão da formação de juízes no acesso ao exer-
cício da função, omitem a relevância de uma formação em processo.

Num quadro absolutamente globalizado onde o juiz é um juiz do mundo,
onde a multiplicidade dos problemas suscitados à decisão são inelutáveis,
mas sempre condicionados pela afirmação de que são os juízes o último
garante do funcionamento democrático das instituições, importa aprofundar
alguns dos conteúdos que concretizem uma política de formar para decidir.

Cultura de garantia, através da independência e da imparcialidade mas
simultaneamente uma cultura de comprometimento com um quadro de neces-
sária efectividade de direitos fundamentais.

Exigência de aprofundamento no processo formativo, aliado a uma aber-
tura à compreensão e à diversificação decorrente de uma sociedade plural, onde
a inovação, o convencimento e a argumentação são um elemento relevantís-
simo no processo de aceitação e legitimação da própria função judiciária.

São estas as questões que se pretende discutir.

2. PARA QUE SERVEM OS JUÍZES?
2.1. A questão fundamental no debate sobre o processo de formação dos

juízes é uma questão simples: para que servem os juízes numa sociedade do
século XXI?

134 José Mouraz Lopes

JULGAR - N.º 4 - 2008

1 Boaventura Sousa Santos, Pela Mão de Alice, Afrontamento, Lisboa, 1994, pág. 157.



A aparente simplicidade da pergunta não esconde a multiplicidade de
questões que lhe são conexas.

A sociedade do século XXI é, antes de mais uma sociedade de conflito
e, por isso, será necessário formar pessoas capazes de enfrentar e intervir na
resolução desses conflitos.

Nesse sentido, reconduzir a resolução do conflito, de uma forma gené-
rica, ao papel da magistratura impõe o confronto com a questão de saber
de que falamos quando falamos de «juízes», ou o que numa dimensão prá-
tica se reconduz à questão de saber se há outras formas de resolução de con-
flitos, se todos os magistrados são «juízes» e se toda a formação de magis-
trados deve ser idêntica.

Uma sociedade pluralista e multicultural tem hoje um leque de meios
alternativos de resolução de litígios que devem ser analisados e percepcionados
como fazendo parte do conjunto de possibilidades reais de resolver questões
que, ou estão nos tribunais judiciais e delas podem sair ou nem sequer che-
gam a «entrar» nos sistemas de resolução de litígios.

Trata-se de um conjunto de novas formas de justiça que resultam do
crescente aumento do volume processual e da incapacidade do sistema tra-
dicional de justiça resolver os assuntos mas, também, da necessidade de,
em determinadas matérias, como é o caso dos assuntos de justiça de meno-
res ou da justiça de pequenos litígios, ser uma forma mais próxima do cida-
dão aceder à justiça2.

O espectro de meios alternativos de resolução de litígios, já hoje dis-
poníveis ou em vias de o ser3, não são, no entanto, objecto do trabalho.
A resposta à pergunta, para que servem os juízes, não excluindo toda a
potencialidade que os meios alternativos podem desempenhar nos sistemas
de justiça, não enquadra o conjunto de juízes ou outras autoridades com
competência para resolver litígios, que exercem funções efectivas em varia-
díssimas condições aí assumindo um papel relevante no sistema de justiça4.

O debate sobre «os juízes» e a sua função será assim delimitado, no pre-
sente estudo, aos juízes dos tribunais judiciais.
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2 É uma proposta hoje defendida em muitos países do espaço europeu, quer a nível dogmá-tico quer a nível das políticas concretas de justiça da EU. Cfr., para Itália, Francesco Save-rio Borreli, «Un progamma per la Giustizia», in Micromega, n.º 1, 2003, pág. 17.
3 No caso português é ainda débil, face ao amplo campo de possibilidades existentes, a res-posta existente dos meios alternativos de justiça. Os Julgados de Paz são a forma mais visívelexistente em Portugal. A recente publicação da Lei da Mediação Penal — Lei n.º 21/2007,de 12 de Junho — espera-se que venha a constituir um importante reforço dos meios de reso-lução de conflitos penais, pela via da mediação.
4 É vasto o debate sobre esta matéria. Sobre as profissões jurídicas e a sua renovação numprocesso de desjudicialização, não englobando os juízes, cfr. João Pedroso, Catarina Trincãoe João Paulo Dias, Por caminhos da(s) reforma(s) da Justiça, Coimbra Editora, 2003, pág. 283e segs. Interessante, o recente artigo de Raul Esteves, «Minhas Senhoras e meus senhores…Eis o fim do Estado Moderno», in Julgar, n.º 2, Maio-Agosto de 2007, pág. 79, em que o autortraça um elogio às virtualidades das formas alternativas de resolução de litígios, nomeadamentea mediação no âmbito de uma revisão do sistema judiciário.



A resolução de conflitos não é a única função atribuída à magistratura.
No Estado contemporâneo a jurisdição assume um papel mais complexo e por
isso envolvendo mais riscos. Atribui-se aos juízes a função de garantir, pro-
mover e estabelecer a legalidade num quadro Constitucional determinado,
com finalidades precisas mas sempre tendo no seu epicentro a tutela de
direitos dos cidadãos.

Direitos fundamentais, direitos sociais, direitos difusos são hoje realida-
des que enquadram o âmbito do conjunto de direitos cuja promoção está na
primeira linha da actividade judicial.

A função garantística e a função de efectivação de direitos, no domínio
da intervenção judiciária estão, hoje, constitucionalmente repartidas pela magis-
tratura judicial e pelo Ministério Público. Como se referiu, há outras formas
de efectivar direitos, nomeadamente através de órgãos e estruturas informais
de resolução de conflitos ou mesmo através de órgãos institucionais não juris-
dicionais. No âmbito do sistema judicial são, no entanto, as magistraturas que
detêm o «monopólio» da tutela e garantia referidas. Nesse sentido deverá
entender-se a formação de juízes e de magistrados de acordo com o quadro
Constitucional funcionalmente estabelecido para cada uma das magistratu-
ras, na medida em que o Ministério Público, como é o caso português tenha
a natureza de uma Magistratura5.

Uma cultura de cidadania, de responsabilidade, de isenção, de ética, de
garantia de direitos fundamentais, de cumprimento da legalidade emerge do
sistema Constitucional e vincula o exercício das magistraturas judicial e do
Ministério Público.

A cada uma das magistraturas estão, no entanto, constitucionalmente
atribuídas funções diferenciadas.

A necessidade de efectuar no domínio das magistraturas, uma distinção
das funções e poderes que exercem no judiciário, sobretudo pelo facto de,
em termos procedimentais, ser essa distinção um passaporte essencial à con-
cretização de um processo justo é hoje posta em destaque por muitos
autores.

Trata-se de uma questão que se reflecte na diferenciação da formação
nas magistraturas. Sublinhe-se que em Portugal este debate iniciou-se com
a própria fundação do sistema vigente de formação, com a criação do CEJ,
em 1978 e desde então tem sido objecto de estudos, alguns deles com reflexo
na própria dinâmica legislativa que suscitou as várias alterações ao regime ini-
cialmente proposto.
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5 Daí que temos por certo que «a existência de um período de formação conjunta de futurosjuízes e magistrados do Ministério Público tem como finalidade primeira a criação de uma basecomum de uma cultura judiciária que possibilite aos futuros magistrados o entendimento dassuas diversas funções de uma forma onde o direito e o judiciário surjam essenciais naquiloque afinal são as «duas faces de uma mesma moeda», cfr. José Mouraz Lopes, «Formaçãode Magistrados em Portugal: mudar porquê e para quê?», in Modelos de Formação e Carreiras
Judiciárias, Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, Lisboa, 2004, pág. 75.



Vários autores questionaram desde muito cedo uma formação conjunta
e defenderam por várias razões e de diversa formas uma formação separada.
Boaventura Sousa Santos defende que «a formação não pode continuar a ter
o mesmo cariz generalista, nem pode ser dirigida de igual forma às duas
magistraturas»6. Fátima Mata-Mouros refere que «uma formação única difi-
cilmente permite concretizar uma maior independência dos juízes e uma
maior autonomia do Ministério Público»7. João Rato sustenta uma separa-
ção da formação essencialmente pelo «ganho» de motivação mas sobre-
tudo pela clarificação das atribuições e papéis das magistraturas perante o
cidadão8.

A nível da Europa sendo múltiplos os sistemas de formação de magis-
trados, seja nos casos onde se constatam processos de formação conjunta,
como é o caso da França seja nos casos onde há formação de magistratu-
ras separadas, como em Espanha, seja no caso de Itália, onde apenas existe
uma magistratura com o exercício de funções diversificadas, consoante se
está na judicatura ou no Ministério Público, o debate tem sido amplo9.

O papel desempenhado por cada magistratura é diferente e, cada vez
mais, assumidamente diferenciado, tanto no entendimento do formalismo pro-
cessual e nas suas consequências práticas como também na visão pública
desse papel pelo cidadão10. O papel e a função do juiz, perante o exercício
de outra magistratura, não deve ser confundível. A imparcialidade do juiz e
a legitimação das suas decisões assim o exigem. Perspectivando-se, por
isso, uma exigência maior na formação diferenciada das magistraturas, há
que concretizar, pelo menos uma parcela da formação de forma específica para
cada uma das magistraturas11.
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6 Boaventura Sousa Santos, «Que formação para os magistrados hoje», in Que formação para
os magistrados hoje, Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, Lisboa, 2000, pág. 19.Posteriormente no estudo O recrutamento e a Formação de Magistrados: uma proposta de reno-
vação», Boaventura de Sousa Santos, Conceição Gomes, João Pedroso, Coimbra, 2001, édefendida uma formação inicial comum para os candidatos às duas magistratura e numsegundo momento uma formação especifica aprofundada para cada magistratura.

7 Fátima Mata-Mouros, «A independência dos Juízes perante o Ministério Público», in A inde-
pendência do Poder Judicial, o relacionamento com os outros poderes do Estado e o Recru-
tamento dos Juízes, Conselho Superior da Magistratura, 1999, pág. 83.

8 João Rato, «O recrutamento, a selecção e a formação dos candidatos ao ingresso nas magis-traturas — Formação conjunta ou separada por magistratura — A opção pela magistratura»,in Que formação para os magistrados hoje, Sindicato dos Magistrados do Ministério Público,Lisboa, 2000.
9 Cfr. o extenso relatório elaborado por Giacomo Oberto, Recrutement et Formation des magis-

trats en Europe, Editions du Conseil de l’Europe, 2003. Sobre a matéria, em termos com-parativos, cfr. também o estudo de Boaventura Sousa Santos, «O recrutamento e a Forma-ção de Magistrados: uma proposta de renovação», cit., pág. 65 e segs.
10 No sistema italiano, onde só existe uma magistratura, com exercícios profissionais diferenciados,há hoje uma tendência na doutrina no sentido de que a diferenciação, potenciando a impar-cialidade é um factos de credibilidade dos magistrados. Deve por isso ter-se em conta a indis-pensabilidade de criar mecanismos de «uma gradual diferenciação das duas figuras» (de juize de procurador), cfr. Carlo Guarnieri, La Giustizia in Itália, il Mulino, Bologna, 2001, pág. 116.
11 Cfr. José Mouraz Lopes, «Formação de Magistrados em Portugal: mudar porquê e paraquê?», cit., pág. 76.



2.2. Num segundo momento há que identificar, no interior do conteúdo
funcional da jurisdição qual o papel central exigido ao juiz.

A questão da amplitude dos conteúdos hoje exigidos à resolução dos
problemas dos cidadãos, trazendo imanente «a complexidade do ordena-
mento, a pluralidade das fontes, a fragmentação social que produz a legis-
lação sectorial» conforme refere Franco Ippolito12, suscita a interrogação
sobre a complexidade e dificuldade das tarefas do juiz e o modo de as
abordar.

O que leva ao debate sobre a formação especifica que deve estar sub-
jacente ao processo e formação de um juiz. Formação especifica num duplo
sentido. Por um lado saber se fará sentido formar magistrados num patamar
diferenciado da formação de outros juristas13. Ou mesmo se será absoluta-
mente necessário que se seja jurista para se ser magistrado14.

Neste domínio será fundamental concretizar um cruzamento ou um enca-
deamento entre os novos sistemas de formação universitária e a formação pro-
fissional do juiz. Assiste-se hoje a uma profunda reformulação dos modelos
de formação universitária, abrangendo todas as variantes e todos os cursos,
nomeadamente na Europa, por impulso do chamado «processo de Bolo-
nha»15. Na formação dos juízes não pode omitir-se essa profunda remode-
lação a montante e quais as consequências que daí advêm para um sistema
de formação integrado.

Num segundo sentido, afirmado a valência da especificidade da forma-
ção de magistrados, há que questionar se deverá acentuar-se a questão da
formação especializada em áreas particulares no interior da própria interven-
ção jurisdicional.

Ainda no domínio dos conteúdos funcionais da jurisdição importa atentar
na dimensão territorial do exercício funcional da magistratura ou, o que é o
mesmo, saber se serão exigíveis idênticos padrões de formação em função da
diferenciação territorial e cultural onde se exercem funções16.
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12 Franco Ippolito, «La Formation de Magistrados», in Informacion y debate, Jueces para la
Democracia, n.º 50, Júlio 2004, pág. 22.

13 Defendendo «a tese» de que a «formação de magistrados não é indissociável da formaçãode juristas», cfr. Gomes Canotilho, «Formação de magistrados ou Formação de Juristas?», in
Modelos de Formação e Carreiras Judiciárias, cit., pág. 48.

14 Neste sentido, Boaventura de Sousa Santos não exclui a hipótese de «termos magistrados cujaformação inicial não é o direito». Cfr. «Que formação para os magistrados, hoje?», cit.,pág. 40.
15 Defendendo que o problema da formação universitária dos operadores jurídicos deve seruma questão prévia e condicionante da reforma da Justiça, e por isso deverá exigir-se pelomenos um curso de especialização de um ano para além do grau de licenciatura, antes deiniciar qualquer processo de formação de carreira jurídica, cfr. Jorge Miranda, «A justiça, a Cons-tituição e o Processo de Bolonha», in Publico, edição de 30-10-2006.
16 É vastíssima a bibliografia sobre esta matéria, hoje. De um ponto de vista sociológico, cfr.André-Jean Arnaud, Maria José Fariñas Dulce, Sistemas jurídicos: elementos para un Análi-

sis Sociológico, Universidade Carlos III de Madrid, Boletín Oficial del Estado, Madrid, 2006,pág. 286, referindo que os profissionais do direito participarão activamente — mesmo fora docontrolo estatal — na construção de regimes transnacionais e supranacionais. Sobre uma ques-



No domínio funcional ou procedimental da actividade jurisdicional importa
atentar, por último, na relevância da alteração dos perfis do juiz nos vários pro-
cedimentos, nomeadamente nos processos penal, civil e laboral, onde se
constata uma acrescida intervenção do juiz como factor de equilíbrio dos
poderes, muitas vezes diferenciados, em juízo.

O balanceamento entre uma opção por um processo inquisitório ou por
um processo acusatório é hoje objecto de discussão nos vários domínios da
jurisdição.

Um diferente papel processual do juiz17, se se adequa a essa necessi-
dade de tornar mais «igual» a diferenciação entre as partes, suscita, no
entanto a questão da relevância do conhecimento pelo próprio juiz dos pode-
res que, no processo, lhe são pedidos e, por isso a questão da sua própria
legitimidade como terceiro imparcial.

2.3. Aproximando o grau de problematização será importante atentar
naquele que será um dos núcleos mais problemáticos da intervenção jurisdi-
cional e que permitem afirmar o papel da jurisdição como verdadeira «valên-
cia política da efectividade de direitos», na expressão de Franco Ippolito18.

Como pode o judiciário responder aos problemas novos que todos os dias
lhe são suscitados sem uma formação adequada para a qual não foi, num pri-
meiro momento, envolvido?

Atente-se nas providências cautelares contra políticas concretas do
Estado, suscitando a reposição de direitos que os cidadãos entendem res-
tringidos por actos legislativos, na exigência de controlos jurisdicionais a inter-
venções restritivas de direitos fundamentais decorrentes de investigações cri-
minais de alta densidade ou mesmo na reposição de direitos pessoais postos
em causa por novas tecnologias ou novas formas de comunicação19. Três
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tão hoje essencial como a comunicação global entre juízes, numa perspectiva que alia oponto de vista sociológico ao jurídico, cfr. Julie Allard, Antoine Garapon, Os juízes na Mun-
dialização, Instituto Piaget, Lisboa, 2006.

17 Veja-se o debate que se trava, hoje, a propósito do papel do juiz no processo civil e que, emPortugal tem tido um eco relevante, nos tempos recentes, a propósito da criação do RegimeProcessual Civil Experimental, introduzido pelo Decreto-Lei n.º 108/2006, de 8 de Junho, queveio introduzir algumas inovações no âmbito dos poderes do juiz no desenrolar do processo,nomeadamente uma maior intervenção através da atribuição de um «dever de gestão pro-cessual». Uma interessantíssima expressão desse debate é dada pelos artigos, com posiçõesdivergentes sobre a matéria, de Luís Correia de Mendonça, «Vírus Autoritário e processocivil», e de Mariana França Gouveia, «Os poderes do juiz cível da acção declarativa — Emdefesa de um processo civil ao serviço do cidadão», ambos in Julgar, n.º 1, Janeiro-Abril2007, págs. 67 e 47, respectivamente. Debate que foi prolongado com o texto de José IgrejaMatos, «O juiz e o Processo Civil (contributo para um debate necessário)», in Julgar, n.º 2,Maio-Agosto de 2007, pág. 87, e com o texto de Nuno Lemos Jorge, «Os poderes instrutó-rios do Juiz: alguns problemas», Julgar, n.º 3, pág. 61. Em todo o debate perpassa essen-cialmente a questão do tipo de juiz que se pretende para a concretização de um processo civilnum estado democrático.
18 «La formacion de magistrados», cit., pág. 22.
19 Uma notícia da blogosfera podendo ser, hoje, fatal para um qualquer cidadão pressupõe a res-posta a como aceder aos suportes tecnológicos e fazer a investigação desta matéria sem ser



exemplos que suscitam a afirmação da exigência do cidadão a uma resposta
judiciária adequada a problemas novos, alguns deles colocados em fronteiras
com áreas de intervenção de outros poderes, nomeadamente o político, que
impõem ao juiz um papel activo no sistema social.

Numa sociedade complexa, plural e fragmentária terá que existir uma
disponibilidade do juiz a entender a jurisdição como «valência politica» ou
como garante de uma efectividade de direitos sociais. Conforme refere Franco
Ippolito, «reconhecer a garantia de direitos significa incidir concretamente
sobre a organização dos poderes, impedir a concretização e o abuso destes
e tornar efectiva uma distribuição racional da autoridade»20. Trata-se de
entender o papel dos magistrados e a jurisdição, como um factor da democracia
que contribua para o seu desenvolvimento e a sua qualidade. «Uma jurisdi-
ção independente e garante dos direitos fundamentais é condição necessária
para a democracia», refere Vítor Borracetti21.

Questões como a politização da justiça ou relacionamento dos magistrados
e demais intervenientes no sistema de justiça com a comunicação social são
por outro lado matérias que devem estar nas preocupações do judiciário.

A questão da politização da justiça ou da judicialização da política é
complexa e assume várias perspectivas.

A questão colocou-se a partir do momento em que o judiciário iniciou uma
actuação carregada de significado político. Mas «pela evidente razão de que
eram os políticos na sua origem os incumpridores e os sujeitos infractores»22
então questionaram a sua actuação e a sua legitimidade. Daí ao excesso ver-
bal do «ressuscitar do fantasma do governo dos juízes» foi um passo23.

Para alguns autores a ultrapassagem dos limites da ordem legal pela
actividade jurisdicional é a fonte do problema. Daí que «em muitos desses
casos, nos quais julgar não significa apenas estabelecer o certo e o errado com
base na lei, mas também assegurar a concretização dos objectivos substan-
tivos por ela previstos, o Judiciário não dispõe de meios próprios para imple-
mentar suas sentenças (…). Quando insiste em enquadrar o executivo para
obrigá-lo a oferecer esses serviços (…) bem como promovendo o controle
da constitucionalidade das leis (…) a justiça é sempre acusada de abandonar
o «principio da neutralidade e de «fazer politica» exorbitando as suas fun-
ções»24.
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numa perspectiva de cooperação global, sem quebra de outros direitos pessoais garantidosconstitucionalmente.
20 «La formacion de magistrados», cit., pág. 22.
21 Vítor Borracetti, Lívio Pepino (a cura di), Diritto, Giurisdizione e Democracia. Per una tutela

efettiva dei diritti, Quarderni Di «Questione Giustizia», Franco Angeli, Milano, 2002, pág. 23.
22 Assim, Perfecto Andrés Ibañez, «Poder Judicial e Democracia Política: lições de um século»,

Sub Judice, n.º 19, Dezembro 2000, pág. 9.
23 Ibidem, pág. 9.
24 Cfr. José Eduardo Faria, «Direito e Justiça no Século XXI: a crise da justiça no Brasil», in Mode-

los de formação e Carreiras Judiciárias, Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, Lis-boa, 2004, pág. 15.



Para outros sendo difíceis a relações entre a política e a justiça, há que
salientar que é da política que dependem «os códigos, os orçamentos, as
leis e os recursos, os regulamentos e a organização. Quase tudo. Menos,
espera-se a competência para julgar e investigar»25.

É no entanto unânime a constatação que a tensão entre o judiciário e o
político é um dado sem retorno. Ou seja o contexto do exercício das funções
judiciárias, numa perspectiva de independência do exercício da função, atra-
vés da promoção e garantia de direitos do cidadão supõe uma confrontação
com o poder politico. Questão diversa, mas não menos relevante serão as
motivações ou os objectivos que poderão presidir a essa confrontação, que não
podem deixar de ser tidos em consideração, sejam eles objectivos de controlo
da actuação judiciária, pondo em causa a sua independência, seja com objec-
tivos de divisão26 do judiciário.

Exemplo claro é constatado na necessidade do controlo de políticas de
segurança pública maximalista que, sustentadas na necessidade de respon-
der a problemas graves resultantes de fenómenos como o tráfico de drogas,
a emigração ilegal e mais recentemente, o terrorismo, insistem em constran-
ger de forma quase totalitária garantias individuais já sedimentadas27. O papel
denunciador e inibidor dessa «ultrapassagem» estará sempre na primeira
linha dos deveres da magistratura.

No que respeita ao fenómeno da mediatização da justiça, profusamente
tratado por vários autores, assume-se hoje como um desafio fundamental ao
exercício da função judiciária.

A partir do momento em que os tribunais deixaram o seu recatado mundo,
pela abertura dos seus protagonistas e das suas decisões à opinião pública,
expandiu-se o direito à publicidade e o escrutínio das decisões judiciais tor-
nando mais transparente o que se faz nos tribunais. «Todo o fechamento entre
a justiça e a informação é cada vez mais insustentável tendo em conta a
lógica de transparência e de conhecimento que exige a ordem democrática (…).
Daí que a necessidade de um alargamento da publicidade das audiências
judiciárias respondam a uma exigência democrática expansionista que visa rea-
firmar, perante os cidadãos, o papel que as instituições judiciárias exercem em
termos de controlo social»28.

Colocam-se, no entanto, questões como a independência de julgar em per-
feita liberdade e sobretudo as questões da afectação dos direitos dos cidadãos,
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25 António Barreto, «Justiça e Sociedade em Portugal», in Revista do CEJ, n.º 5, Setembrode 2006, pág. 14.
26 Neste sentido, cfr. Boaventura de Sousa Santos, «Que formação para os magistrados, hoje»,cit., pág. 33.
27 Cfr., neste sentido, Perfecto Andrès Ibañez, «Derecho Y Justicia en el siglo XXI», in Jueces

para la Democracia, Informacion Y debate, n.º 48, noviembre 2003, pág. 37.
28 Assim, Sandrine Roure, «L’élargissement du príncipe de publicite des débtas judiciaires: unejudiciarisation du débat public», in Revue française de Droit constitutionnel, n.º 68, 2006,pág. 738.



nomeadamente no domínio penal através da constrição do direito a presun-
ção de inocência ou mesmo a supressão de outros direitos pessoais.

O relacionamento profissional da magistratura com a comunicação social
é fundamental à concretização de uma justiça transparente, aberta e por isso
legitimadora do próprio exercício da função.

2.4. À diversidade e complexidade que este conjunto de problemas
transporta para o judiciário acresce, por regra, a problematização da legiti-
midade jurisdicional. Questões como «devem os juízes intervir nestes domí-
nios? A que título e com que limites?», sendo frequentes, põem, à prova a
própria densidade do judiciário face a um sistema constitucional onde a
legitimidade política continua a ser vista apenas e só como a legitimidade
eleitoral.

Mais do que as questões em si, são os estilhaços que estas provocam
que permitem suscitar um conjunto de perplexidades que, não raras vezes,
enveredam para um discurso deslegitimador das próprias decisões e de quem
as profere.

Trata-se, aliás de um problema que atinge os vários graus da judica-
tura. Os desafios, embora diferenciados, são comuns a todos os juízes de
todos os tribunais.

É esse no entanto um dos desafios à jurisdição que qualquer processo
de formação deve antecipadamente prever. O exercício da magistratura, con-
frontado com alterações quantitativas e qualitativas significativas que, no limite,
apelam à própria legitimidade dos seus fundamentos, exige por parte de quem
exerce essas funções uma capacidade de percepcionar essa sua actividade
numa perspectiva de permanente incomodidade.

3. DIVERSIDADE, COMPLEXIDADE E PROBLEMATIZAÇÃO DA LITI-
GAÇÃO

Como se constatou é essencialmente num mundo diversificado, com-
plexo e problemático que é exercida hoje a função judiciária e que condi-
ciona qualquer abordagem a efectuar sobre os sistemas de justiça, seja de um
ponto de vista do «tratamento» da procura e da oferta, do acesso à justiça,
da racionalização dos mecanismos intervenientes, da eficácia, da «accounta-
bility» e também da formação dos protagonistas29.
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29 Para uma panorâmica sobre o sistema francês, nomeadamente na perspectiva da crescentee diversificada intervenção jurisdicional decorrente do aumento da litigação, bem como assuas consequência no processo de formação, cfr. Anne Bougeol, «Les transformations desmodalités d’entrée dans la magistrature: de la necessite sociale aux vertus professionnnelles»,in Pouvoirs, n.º 74, pág. 27. Sobre a multiplicidade de funções e sobretudo a diversificaçãodas decisões a que hoje são chamados os magistrados em França, cfr. Mireille Imbert-Quaretta,«La vie Quotidienne des juges», in Pouvoirs, n.º 74, pág. 83.



Importa num primeiro momento atentar no tipo de litigação que condiciona,
hoje o exercício da jurisdição.

A análise efectuada em dois estudos efectivados com dez anos de dife-
rença30 permite percepcionar uma radiografia do país judiciário com alguma
sustentabilidade.

Os últimos dados conhecidos, enunciados no segundo estudo cit., rela-
tivos já ao perfil sociológico da litigação do século XXI permitem conhecer o
meio onde os juízes respondem ao que lhes é socialmente pedido.

No domínio civil a captura do sistema de justiça pelo sector económico
é manifesta, através da preponderância «aterradora» das acções de divida dis-
tribuídas quase de forma uniforme por todo o País. De igual forma a identi-
ficação das pessoas colectivas como clientes ou mobilizadores principais do
sistema é um facto absolutamente impressivo.

No domínio penal, constatando-se uma maior diferenciação qualitativa
no que respeita aos crimes participados é manifesto o domínio dos tipos de
crime que integram a pequena e média criminalidade e, dentro destes a cri-
minalidade rodoviária, ou seja relacionada com condução sem habilitação
legal e condução em estado de embriaguez31.

Os números que retratam estatisticamente a procura que o País faz aos
seus tribunais, são fundamentais para percepcionar a diversidade e comple-
xidade do sistema de justiça.

No que respeita ao que vem sido efectivamente julgado nos tribunais, os
estudos que vêm sendo publicados sobre a procura judicial existente em Por-
tugal, mostram-nos uma enorme diversidade quantitativa e qualitativa de pro-
cessos, sendo que, numa análise mais cuidada, constata-se o predomínio da
dimensão sistema económico como mobilizador dos tribunais, deixando num
plano marginal grande parte da litigância nuclear em que se sustenta a essên-
cia do conflito que caracteriza uma sociedade.

Há que sublinhar, no entanto, que não é apenas esta realidade estática
que deve condicionar qualquer tipo de análise sobre o papel dos Tribunais.
Como refere Boaventura de Sousa Santos, «a grande preocupação do futuro
será com o que não chega aos tribunais, será com aquilo que lá não está, o
que na sociedade não vai ser susceptível de ter garantias processuais, jurí-
dicas e constitucionais que o sistema judicial permite realizar nas socieda-
des democráticas»32.

No relatório «A geografia da Justiça…», cit., assinala-se que os vectores
nucleares para uma reforma do sistema deve fomentar «o recentramento das
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30 Os tribunais nas sociedades contemporâneas. O caso português, Boaventura de Sousa San-tos, coor. Afrontamento/CES/CEJ, Lisboa, 1996, e A geografia da justiça. Para um novo
mapa judiciário, Observatório Permanente da Justiça Portuguesa, Centro de Estudos Sociais,Coimbra, 2006.

31 Sobre os números ver A geografia da Justiça…, Vol. I, cit., pág. 238 e segs.
32 Boaventura de Sousa Santos, «Que formação para os magistrados nos dias de hoje?», cit.,pág. 38.



funções dos tribunais nos litígios de alta densidade, na resposta à grande
criminalidade e na promoção e defesa dos direitos dos cidadãos»33.

Neste sentido são visíveis alguns exemplos recentes de certa litigação que
começou a chegar aos tribunais e que pode transformar o papel da magis-
tratura. O caso da utilização dos mecanismos processuais postos à disposi-
ção do cidadão no domínio do «novo direito administrativo», onde é passível
de se questionar directamente decisões politicas do Estado é um exemplo34.

Há uma litigância emergente que não está ainda nos tribunais e que irá
rapidamente alterar a procura.

Esta constatação reconduz o problema da ponderação para o que se
pretende formar magistrados.

Em paralelo com a «radiografia dos números» existe também um fenó-
meno de conhecimento decorrente dos índices de percepção do sistema que
não pode ser omitido.

O factor «percepção» decorrente de quem utiliza ou por quem olha para
o sistema judiciário, do que nele se faz e no que nele se deve fazer, sustentado
em situações pontuais mas significativas35 assume hoje um papel na própria
avaliação do sistema.

Trata-se de uma consequência decorrente da mediatização do judiciário
que ocorreu nas últimas duas décadas e que mudou claramente o paradigma
de compreensão do sistema judiciário pela sociedade. Neste sentido para além
da avaliação objectivamente sustentada numa análise do que se faz quanti-
tativamente nos tribunais surge a avaliação decorrente da emersão de casos
para a opinião pública, da forma como são resolvidos e do modo como são
tratados nessa mesma opinião pública.

A avaliação qualitativa36 do papel do juiz, através do conhecimento e
apreciação de decisões proferidas que sendo ou não casuisticamente relevantes
assumem um papel sociológico preponderante é um outro factor a ter em
consideração.
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33 A geografia da justiça…, cit., Vol. II, pág. 45.
34 Trata-se de uma situação também comum a outros ordenamentos jurídicos. Assim é sinto-mática a afirmação de Perfecto Ibañez, referindo-se ao sistema de justiça de Espanha dizendoque «neste momento pode adquirir estatuto judicial qualquer assunto e em qualquer parte; fre-quentemente com níveis de complexidade elevado. Frequentemente têm natureza econó-mica (…) outras vezes trata-se de assuntos envolvendo actores políticos (…). Dir-se-á queestes não são assuntos de todos os dias. Têm uma incidência estatística cada vez maior erequerem um enorme esforço de atenção e recursos», in «A profissão de juiz, hoje», Julgar,n.º 1, Janeiro-Abril 2007, pág. 42.
35 O fenómeno das percepções como objecto de estudo de determinadas áreas do conheci-mento é utilizado frequentemente como objecto de trabalho. Veja-se, a título de exemplo, otrabalho mundialmente reconhecido da organização «Transparência Internacional» que a pro-pósito da corrupção elabora e publica anualmente estudos comparativos sobre o fenómeno dacorrupção no mundo. Cfr. www.transparency.com.
36 Boaventura Sousa Santos sublinha a importância da passagem da «preocupação da quanti-dade para a preocupação da qualidade» como factor «histórico» no debate sobre a formação.Cfr. «Que formação para os magistrados nos dias de hoje», in Que formação para os magis-

trados hoje?, cit., pág. 38.



Não se exige apenas ao juiz, quer seja aquele que decide um, aparen-
temente simples, caso de regulação de poder paternal num qualquer Tribunal
do país, quer seja o juiz que decide um «caso difícil» num Tribunal Supremo
ou num Tribunal Constitucional, que decida em função dum raciocínio silogístico
e lógico dedutivo puramente formal. O que decide, como decide, o que
escreve, como escreve é hoje objecto de apreciação e avaliação, não só
efectuado pelos «canais» internos de intervenção procedimental para efeitos
de recurso, mas sobretudo pelo controlo informal decorrente da emersão das
decisões para a opinião pública.

A repercussão da decisão judicial para além da decisão proferida no
caso concreto que suscitou o litígio é sintomática, sendo visível, nessa «ampli-
ficação», a preocupação que o cidadão demonstra pelo sistema de justiça.

Entender a litigação como problema que vai para além do caso con-
creto transporta-nos para a questão das percepções do cidadão perante os juí-
zes, nomeadamente para a questão do que esperam os cidadãos, hoje, de
um juiz.

4. UMA FORMAÇÃO EM PROCESSO
4.1. Um processo global
4.1.1. O sistema que estabelece a actual formação de magistrados em

Portugal, decorrente da reforma de 1979, que institui um modelo centrado
num centro de formação próprio, terá sido adequado ao estabelecimento de
uma magistratura democrática, num tempo de um País em reconstrução saído
de um longo período de conformação judiciária a um sistema politico que lhe
não dava muita importância37.

Importa sublinhar que o novo sistema de formação consubstanciou uma
das pouquíssimas inovações na área da justiça após o estabelecimento
do Estado de Direito Democrático, resultante da Constituição da República
de 197638.
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37 Não existem estudos aprofundados sobre o que foi o papel das magistraturas e sobretudo dosjuízes durante o período da ditadura em Portugal. A obra Magistratura Portuguesa, Retrato
de uma Mentalidade Colectiva, de Luís Eloy Azevedo, Edição Cosmos, Lisboa, 2001, sendouma saudável excepção transmite-nos a ideia de uma magistratura onde a austeridade de cos-tumes, a reserva, a contenção condicionaram o exercício da magistratura durante várias déca-das. Parece funcionar, no que respeita a esse período, à semelhança do que se passou nou-tros países e noutras realidades, um «mandado de esquecimento que interrompe a acção dajustiça com base no entendimento de que outros valores podem ser tão ou mais importantes»,nas palavras de António de Araújo e Luí Eloy de Azevedo, «Apresentação», in Sub Judice,n.º 25, 2003, pág. 5.

38 Cfr., neste sentido, João Paulo Dias, O Mundo dos Magistrados. A evolução da organização
e do auto-governo judiciário, Almedina, Coimbra, 2004, que sublinha as alterações funda-mentais na área da Justiça posteriores a 1974 terem sido a «garantia efectiva da independênciado poder judicial, na separação das magistraturas e na autonomia do Ministério Público, sem

10



A Constituição da Republica estabelece que a «nomeação, colocação,
transferência e promoção e o exercício da acção disciplinar» dos juízes e do
magistrados do MP é da competência do Conselho Superior da Magistratura
e da Procuradoria Geral da República, respectivamente, órgãos dotados de
independência e autonomia.

A própria Constituição impõe, no que respeita aos juízes dos tribunais de
primeira instância (e só a estes), que seja a lei a determinar os requisitos e as
regras de recrutamento (artigo 215.º, n.º 2, da Constituição), sendo essa a
única referência constitucional, mas indirecta, à questão da formação dos juízes.

Sublinhe-se, no entanto que a formação de juízes é uma questão de
interesse público sendo como tal vista em alguns documentos de referência39.

No quadro legal vigente estabelecem os Estatutos dos Juízes e do Minis-
tério Público que é requisito para o ingresso na carreira de juiz e magistrado
do MP, entre outros, a frequência de cursos e estágios de formação que
decorrem no Centro de Estudos Judiciários (CEJ)40.

O legislador optou por fixar um regime normativo onde o processo para
o recrutamento para a posterior nomeação de magistrados a efectuar pelos
Conselhos é atribuído a uma entidade autónoma, quer do poder político quer
dos órgãos de gestão do poder judicial.

O CEJ é um órgão que integra a estrutura do Ministério da Justiça41
pretendendo-se com a sua autonomia assegurar a independência externa,
no que respeita ao poder político e interna, no que respeita aos órgãos de ges-
tão e disciplina42.

A autonomia da instituição concretiza-se no regime legal referente à com-
posição dos conselhos de gestão e pedagógico, no regime de concretização
dos júris das provas de acesso, na nomeação dos docentes e também na auto-
nomia pedagógica. O próprio director é nomeado por despacho conjunto do
Primeiro-ministro e do Ministro da Justiça43.
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esquecer a criação do Centro de Estudos Judiciários e a abertura do acesso das mulheres àsmagistraturas».
39 Cf. «Avis» n.º 4, do Conselho Consultivo dos Juízes Europeus, sobre a formação inicial e con-tínua apropriada aos juízes a nível nacional e europeu, de 27 de Setembro de 2003.
40 Artigos 40.º e 41.º do Estatuto dos Magistrados Judiciais e artigos 114.º e 115.º do Estatutodo MP. O Centro de Estudos Judiciários é o estabelecimento de formação e investigação,dotado de personalidade jurídica e de autonomia administrativa e financeira e sob tutela doMinistério da Justiça com competência para formar profissionalmente magistrados judiciais edo Ministério Público, formar assessores dos tribunais, apoiar acções de formação jurídica ejudiciária de advogados, solicitadores e agentes de outros sectores profissionais e desenvol-ver actividades de estudo e de investigação jurídica e judiciária.
41 Actualmente o Decreto-Lei n.º 206/2006, de 27 de Outubro, que nos seus artigos 7.º e 23.ºintegra o Centro de Estudos Judiciários como uma das «outras estruturas» que funcionam noâmbito do Ministério da Justiça.
42 Defendendo um sistema de verdadeira autonomia das «escolas» de formação de magistrados,cfr. Giacomo Oberto, «Recrutement, formation et carriére des magistrats dans le système juri-dique et constitutionnel italien», in Que formação para os magistrados hoje, Sindicato dosMagistrados do Ministério Público, Lisboa, 2000.
43 Questão que poderá ser equacionada é o grau de autonomia do CEJ perante os poderes emcausa, seja em relação ao poder político, seja em relação aos órgãos de gestão do sistema



Parece claro que a razão de ser da autonomia da entidade que tem por
objectivo primeiro a formação de magistrados assenta desde logo na pro-
funda ligação que a independência e autonomia das magistraturas constitu-
cionalmente assumem e que, como princípios constitucionais, têm que ter o
seu corolário, também, no sistema de formação. A concretização da autono-
mia da instituição que tutela a formação de juízes traduz, assim, uma garan-
tia fundamental da independência e autonomia das magistraturas.

4.1.2. O modelo de centro de formação estabelecido, menos do que
escola de formação, parece constituir hoje um dos modelos do espaço euro-
peu de justiça de formação tendo em conta as escolhas assumidas em mui-
tos países da Europa que replicaram o modelo francês de Centro de Forma-
ção Profissional de Magistrados44.

Existem, hoje, no espaço judiciário europeu um conjunto de decisões
formais e institucionais que enquadram juridicamente a formação de magistrados
na Europa.

O trabalho pioneiro do Conselho da Europa, através da sua Recomen-
dação (R94) do Comité de Ministros aos Estados sobre a independência, efi-
cácia e papel desempenhado pelos juízes, rapidamente se desenvolveu em inú-
meros órgãos e documentos.

O processo de aproximação e internacionalização dos sistemas de for-
mação que se estendeu por toda a Europa, pese embora as cambiantes que
os vários países da Europa (não só da União) têm adoptado45.

Há que salientar como decorrência do conjunto de documentos interna-
cionais sobre a formação de juízes na Europa, a criação da REDE EUROPEIA
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judicial. O sistema relativamente equilibrado existente na actual estrutura pode ser, noentanto, repensado em termos da afirmação de uma maior relevância dos Conselhos Supe-riores em toda a estrutura do Centro.
44 Sobre a formação judiciária na Europa cfr. Giacomo Oberto, Recrutement et Formation des

magistrats en Europe, cit. E, sobretudo, a muito actual comunicação da Comissão ao Par-lamento e ao Conselho de 29-06-2006 — COM (2006) 356 onde se expõe a necessidade deuma acção europeia para a formação judiciária invocando-se para tal a necessidade de queconseguir uma aplicação efectiva dos direitos fundamentais.
45 Identificam-se os documentos mais relevantes sobre a questão elaborados desde 1994 sobrea matéria. Do Conselho da Europa: Recomendação n.º R (94) 12 do Comité de Ministros doConselho da Europa aos estados membros sobe a independência, eficácia e o papel dosjuízes; Resolução relativa ao papel do poder judiciário num Estado de Direito adoptada em Var-sóvia em 4 de Abril de 1995 pelos Ministros participantes na reunião do Ministros da Justiçados países da Europa Central e Oriental; Carta Europeia sobre o Estatuto dos Juízes apro-vada pelo Conselho da Europa em Estrasburgo, 8-10 de Julho de 1998; «Avis» n.º 4 doConselho Consultivo dos Juízes Europeus sobre a formação inicial e contínua apropriada aosjuízes a nível nacional e europeu de 27 de Setembro de 2003.Da União Europeia: Carta dos Direitos Fundamentais da União adoptada em Nice em 7de Dezembro de 2000; Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobrea formação judiciária na União Europeia, de 29-06-2006.Criação em 2000 da Rede Europeia de Formação de Magistrados, através do acordo entrevárias instituições responsáveis pela formação de magistrados na Europa (no final de 2006 esta-vam 25 países representados).A nível do Ministério Público é fundamental a formação da EUROJUST.



de Formação de Magistrados, criada em 2000, que de uma forma «coopera-
tiva», vem desenvolvendo um trabalho de aproximação entre os vários países
da Europa sobre a formação46.

Mas não só a nível do Espaço Europeu, seja ele condicionado ao espaço
da União, seja alargado ao espaço do Conselho da Europa, se constata hoje
a emergência de uma jurisdição global e, consequentemente, da necessidade
de formação de quem intervém nessa jurisdição

O papel da jurisdição global decorrente dos Tribunais Internacionais, o
papel das Redes globais de conhecimento entre magistrados, através das
suas associações profissionais47, o papel da própria internacionalização da juris-
prudência através da divulgação das várias decisões internacionais e do cru-
zamento de informação para as decisões que se efectivam são exemplo de
uma crescente alteração do paradigma judiciário.

O desenvolvimento e aprofundamento do Tribunal Europeu do Direitos do
Homem, a actuação do Tribunal de Justiça das Comunidades, a nível da
Europa, são outros exemplos dessa afirmação a nível Europeu48.

A Corte Interamericana dos Direitos Humanos, ao nível da Organização
dos Estados Americanos tem tido nesta parte do mundo um papel relevante.

A nível mundial, a criação do TPI, pese embora as suas vicissitudes, é
um marco fundamental na afirmação de uma cultura judiciária global. De
igual modo o papel que o Tribunal Internacional de Haia vem fazendo, no
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46 A título de exemplo vale a pena consultar o texto de Javier Pereda Gamez sobre trabalho desen-volvido num seminário ocorrido em Setembro de 2004 em Paris, entre juizes espanhois efranceses no âmbito de acordo da Rede Europeia de Formação Judicial, sobre um conjuntode problemas comuns aos vários países da Europa no domínio da Justiça e da Politica — cfr.Javier Pereda Gamez, «Justicia y e Politica en Europa», in Jueces para La Democracia,n.º 53, Júlio 2005, pág. 85. Realizam-se hoje, com muita periodicidade contactos multilate-rais entre os juízes de toda a Europa sobre os mais variados temas. Mais do que o resul-tado imediato e prático desses encontros a nível dos procedimentos a criação de uma basede entendimento comum entre os magistrados no que será um embrião de uma cultura judi-ciária comum é já uma realidade.
47 O papel desempenhado por organizações profissionais de magistrados é uma fonte primordialpara a sustentabilidade da criação de um espaço judiciário que se quer comum. A título deexemplo, atente-se no papel que tem tido a MEDEL (Magistrats Européennes pour la Demo-carcie et Libertès) nesse sentido — cfr. www.medelnet.com —, bem como a UIM (União Inter-nacional de Magistrados). Há que sublinhar o carácter global destas associações não selimitando a sua intervenção, apenas, ao espaço europeu.
48 Consciente da necessidade de tornar transparente todo o processo de nomeação dos juízespara o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, decorrente de algumas dúvidas suscitas, oCCJE emitiu um «Avis» preciso sobre este assunto se recomenda aos Estados que sublinhema importância fundamental de que os juízes nomeados para o TEDH não só respondam aoscritérios estabelecidos na própria Convenção Europeia dos Direitos do Homem, mas sejam «osmelhores candidatos possíveis para esse posto». Trata-se aliás de um matéria já anteriormenteobjecto de preocupação e consequente recomendação pelo CCJE, desenvolvida no Avis n.º 1(2001) no ponto 56 onde se recomendava que «la nomination et la reconduction des juges auxinstances qui interprètent ces traités bénéficient de la même confiance et respectent lesmêmes principes que les systèmes juridiques nationaux». Cfr. CCJE, «Avis n.º 5 (2003) du

Conseil consultatif de juges européens (CCJE) à l'attention du Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe sur les règles et pratiques relatives aux nominations à la Cour européenne des droits
de l’homme».



julgamento de certos crimes, parece permitir consolidar a emergência de uma
forma global de entender e aplicar o direito.

Ao nível da cooperação directa internacional entre magistrados, nomea-
damente na área penal, é inevitável a permeabilização de processos de enten-
dimento na concretização do trabalho diário que é efectuado.

Casos publicamente mediatizados ou pura e simplesmente casos que
todos os dias ocorrem entre os variadíssimos tribunais de todo o mundo
(e sobretudo, hoje, na Europa) permitem evidenciar uma fortíssima mobiliza-
ção dos magistrados para resolverem problemas transnacionais, sendo para
tal, absolutamente essencial ter um conhecimento mútuo «razoável» quer dos
vários sistemas de justiça, a nível procedimental quer sobretudo a nível de uma
«cultura de entendimento comum».

Ou seja, sem um conjunto de entendimentos mínimos que decorrem de
processos de conhecimento dados através de processos de formação de
magistrados não seria possível fazer funcionar, hoje, uma parcela razoável do
sistema de justiça global.

Este «comércio jurídico»49 não se faz no entanto sem críticas, nomea-
damente em termos de pôr em causa a própria legitimidade da actuação
internacionalista dos juízes. Criticas essas que assentam na «defesa» das
soberanias dos Estados como fonte de toda a legitimação judicial.

Parece claro, no entanto, que a troca de experiências profissionais globais
é fundamental para que se não criem hábitos sustentados em práticas por
vezes muito localizadas e, por outro se previnam riscos de alguma endogamia
e reprodução de procedimentos que traduzem muitas vezes uma repetição de
práticas e hábitos acríticos e que não permitem qualquer tipo de inovação.

4.2. Um processo dinâmico
O sistema de justiça, e sobretudo o sistema judiciário, tendo como para-

digma a intervenção do juiz, é um sistema reactivo à procura. Funciona em
função de um activismo50 que, não lhe sendo de todo estranho, por regra
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49 A expressão é de Julie Allard e Antoine Garapon, in Os juízes na Mundialização, InstitutoPiaget, Lisboa, 2006, pág. 89.
50 Importa não confundir o significado da expressão activismo, aqui empregue, com aquilo queé hoje identificado como «activismo judicial». Trata-se, neste último sentido e provavelmenteo mais fecundo, de identificar uma situação que envolve a mudança qualitativa da rotina judi-ciária por parte dos magistrados. Decorre essencialmente de toda a actividade efectuadano início dos anos oitenta do século passado em Itália, com a chamada operação «MãosLimpas» em que a magistratura italiana, depois da aprovação de um estatuto profissional degrande independência e suportada num novo Código de Processo Penal desenvolveu umconjunto de investigações criminais que levaram à indiciação e posterior julgamento de cen-tenas de cidadãos, entre eles políticos de grande responsabilidade, culminando com o derrubedo regime político que ao longo de mais de cinquenta anos vigorou em Itália sustentado nopartido da Democracia Cristã. Uma visão aprofundada pode ver-se em Carlo Guarnieri, in«O activismo judiciário na Europa do Sul», Sub Judice, n.º 14, 1999, pág. 7, que entende tam-bém ser possível ver algumas similitudes desse activismo em Espanha, Portugal e Grécia.



não é o seu paradigma. O juiz não age por si. Intervém em função das
dinâmicas sociais e age sempre (ou quase sempre) quando solicitado.

Dinâmicas sociais em constante alteração solicitadas pela sociedade em
mudança, pelos novos problemas, pelos novos direitos e pela absorção pelos
cidadãos deste conjunto de direitos.

Uma sociedade aberta, plural, global e conflituosa onde a diversidade
decorre da própria concepção democrática do Estado exige a quem vai ter um
papel de resolução de conflitos e de garante dos direitos fundamentais, uma
capacidade de exercício profissional capaz de responder às expectativas dos
que os procuram.

Outros saberes, outros direitos e sobretudo uma interiorização fortíssima
do papel que assume hoje o lado global do direito, nomeadamente o quadro
dos direitos humanos, dos direitos fundamentais e da sua aplicabilidade directa.
Assim é fundamental consagrar um processo de formação denso que per-
mita concretizar uma capacidade técnica indispensável para enfrentar todo o
tipo de problemas. Há, no entanto, que verificar que «a história está cheia de
magistrados de altíssima capacidade técnica e jurídica mas completamente
subalternos aos poderes político económico», como refere Franco Ippolito51.
Nesse sentido é necessário formar juízes que percepcionem o papel da juris-
dição no jogo do exercício democrático, ou o que é o mesmo, o entendi-
mento muito desenvolvido sobre o conteúdo dos vários poderes constitucio-
nais do Estado, os seus limites e, por contrapartida, a consciência claríssima
dos poderes constitucionais do juiz em relação ao exercício de direitos de
cidadania.

A dinâmica de um processo formativo, no que respeita à jurisdição não
pode cristalizar-se num mimetismo de aprendizagem a propósito do manu-
seamento de instrumentos normativos burocraticamente utilizados. A «pirâmide
hierárquica»52 que por regra tem como destinatária a magistratura do Minis-
tério Público, mas nem por isso menos importante em relação a muitas prá-
ticas dos juízes, não pode condicionar o exigível confronto permanente de
ideias e interpretações que tornem efectivos os mecanismos institucionais
capazes de assegurar uma verdadeira independência da magistratura. E que
terá resultados claros na efectividade de consagração de direitos dos desti-
natários das decisões judiciais.

A procura judicial é hoje condicionada por variadíssimos factores encon-
trando-se, entre eles, as próprias decisões judiciais proferidas noutros contextos
que envolvem a resolução de litígios semelhantes. Um caso judicial deci-
dido e conhecido, hoje, num país da Europa, rapidamente encontra eco num
outro país da mesma Europa ou do mundo.

Constata-se, por outro lado uma enorme migração de jurisprudência dos
Tribunais Internacionais para os Tribunais comuns das várias jurisdições.
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51 Franco Ippolito, «La Formation de Magistrados», cit., pág. 24.
52 Cfr. Franco Ippolito, «La Formation de Magistrados», cit., pág. 24.



Não se trata da aplicação das decisões judiciais dos Tribunais Interna-
cionais nos territórios e países dos destinatários. Trata-se, neste domínio,
da migração de casos que são tratados em Tribunais Internacionais e que, pela
sua relevância, se tornam conhecidos noutras realidades territoriais impli-
cando por isso um fenómeno de mimetismo nesses países que, por sua vez,
pode dar origem a demandas judiciais locais, com a consequente intervenção
do sistema judicial.

Tal situação implica desde logo uma disponibilidade dos juízes para tra-
tar de assuntos e matérias até aí porventura desconhecidos e sobretudo uma
disponibilidade para encarar um processo de formação que possibilite o conhe-
cimento e a abordagem permanente sobre matérias que outros juízes também
tratam e a forma como é por eles tratada.

Numa segunda dimensão a natureza dinâmica de um processo de for-
mação assenta na disponibilidade que o juiz dever demonstrar, a todo o
tempo de exercício da função, para a formação. Não basta ser juiz.
Torna-se essencial ter hoje uma perspectiva permanente, a quem exerce fun-
ções de juiz, à abertura à formação profissional durante a sua carreira pro-
fissional. Daí que a formação permanente dos juízes assuma hoje, no
discurso da formação, uma papel tão relevante como a formação inicial.
«Os juízes estão condenados, de forma perpétua, estudar e aprender»,
refere R. Jansen53.

Se dificilmente se concebe uma formação profissional continuada ou per-
manente que não passe por uma adesão voluntária do magistrado, será cada
vez mais difícil sustentar a possibilidade de acesso profissional a determina-
dos cargos profissionais especializados sem exigir um grau de formação espe-
cifico e avançado sobre as questões e competências, também elas especifi-
cas, que serão exercidas. Mesmo os processos de promoções de carreira ou
acesso a Tribunais Superiores não podem estar afastados do tipo e quali-
dade de formação profissional que os juízes têm ou tiveram ao longo da sua
vida profissional. Daí que a abertura profissional à formação permanente
deva ser uma constante.

À disponibilidade para a formação permanente deve contrapor-se um
programa de formação inovador, cativante, útil, que suscite a adesão dos
destinatários de forma a responder às suas solicitações, défices de conheci-
mento e novos problemas. Um programa de formação permanente de magis-
trados não terá, necessariamente, que sustentar-se numa única instituição
nem obedecer a programas monolíticos. A diversidade institucional, a multi-
plicidade de conteúdos e a pluralidade de intervenientes contribui para um apro-
fundamento da capacidade crítica dos magistrados que acedam à formação,
permitindo-se assim uma visão pluralista e multidisciplinar das várias questões
que constituirão os conteúdos formativos. Deverá, salvaguardar-se, sempre,
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53 R. Jansen, «Comment préparer les magistrats à devenir juges compétents en 2003?», ConseilConsultatif des Juges Européennes — GT, 2003.



a exigência de um elevado grau de qualidade da formação, adequadamente
certificada e monitorizada pelos órgãos que tutelam a gestão da formação
dos juízes54. Até porque, importa sublinhar, se trata também aqui, na for-
mação permanente dos juízes, de um interesse público que está em causa e
que importa salvaguardar.

5. FORMAR PARA DECIDIR. FORMAR PARA GARANTIR
O papel que vem sendo identificado como adequado à exigência social

do juiz identifica a emergência de um profissional com elevadas responsabi-
lidades sociais. Responsabilidade de decisão e responsabilidade de garantia,
que numa sociedade plural e necessariamente conflituosa, assumem uma
dimensão qualitativa e quantitativamente exponencial e, como consequência
traduzem um conjunto de responsabilidades acrescidas.

A um profissional com responsabilidades acrescidas tem que corres-
ponder uma formação de elevado nível. Não se trata apenas de uma ele-
vada «capacidade técnica». Mais do que isso, como se referiu, trata-se de
uma formação que permita a percepção e o desenvolvimento de uma actua-
ção onde o confronto e o conflito vão suscitar a possibilidade do juiz inter-
vir no aprofundamento do estado democrático, pela via da garantia55, por
um lado, e pela própria transformação decorrente dessa intervenção no
espaço societário. Com riscos acrescidos, sobretudo a partir do momento
em que a decisão do conflito põe em causa a intervenção ou omissão da
intervenção politica do Estado, sendo para isso necessário ao juiz ter
uma plena consciência do seu papel, aí englobando os seus direitos e
deveres.

Toda a actividade jurisdicional é orientada para uma finalidade que na sua
essência passa pela decisão de garantir direitos ou pelo acto de julgar e
decidir conflitos.

Tratando-se, por isso, de formar para decidir, sublinham-se um conjunto
de tópicos ou princípios estruturantes cujo conteúdo pulverizador não pode ser
omitido num qualquer processo de formação.

5.1. Independência e Imparcialidade
Qualquer cidadão não prescinde de ver julgada a sua causa, a ver o

resultado do seu acesso ao direito entregue a uma entidade independente dos
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54 O próprio CCJE admite que as associações de juízes «podem ter um papel importante no enco-rajamento e facilitação da formação, trabalhando concertadamente com o órgão judicial inde-pendente encarregado da formação» — cf. Avis n.º 4, Formation des Juges, cit.
55 É também esta a perspectiva de Boaventura de Sousa Santos, no que respeita ao aprofun-damento democrático pela via da garantia e da transparência — cfr. «Que formação para osmagistrados hoje», cit., pág. 38.



restantes poderes constitucionalmente consagrados, sejam eles institucionais
sejam de facto56.

A afirmação tem atrás de si um processo histórico de consolidação da
ideia de independência57, absolutamente irreversível nos seus fundamentos e
no seu conteúdo58.

Assegurar os fundamentos de uma actuação livre dos tribunais e dos
juízes perante pressões que se lhes dirijam do exterior, seja quem estiver
desse lado é afinal o sentido e a razão da jurisdição.

A independência dos juízes afere-se numa dupla vertente: externa e
interna59. Os juízes são independentes dos restantes titulares de órgãos de
soberania e são independentes entre si quando aplicam e interpretam a lei.

Sendo o cidadão e o conjunto de direitos e garantias de que é titular, que
exige a configuração de um órgão independente de outros poderes que limi-
tem o exercício desses poderes, a independência dos juízes não é um fim em
si mesmo. É a estrutura fundamental da própria legitimação dos tribunais e
das suas decisões perante o cidadão.

A pretensão jurídica do cidadão, como fonte de legitimação da indepen-
dência, não será muito diferente à constitucionalmente estabelecida fórmula da
justiça “em nome do povo”, de quem a função judicial obtém legitimação ime-
diatamente e sem mediações representativas.

E é na legitimação, como suporte fundamental a toda a decisão, que
ancora também a importância de ser imparcial. Ao lado da independência, a
imparcialidade do juiz, como essência do próprio processo, é para além de uma
das fontes de legitimação da justiça, uma forma de efectivação do próprio
sentido de justiça60.

O princípio da imparcialidade como o primeiro requisito da confiança dos
cidadãos no direito de cada um a renunciar à autodefesa e a buscar o seu
direito (real ou suposto) nos tribunais61 é por isso um dos princípios proces-
suais do Estado de Direito.
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56 Na expressiva afirmação de Gomes Canotilho, «ninguém hoje admitiria discutir em tribunalos seus direitos sem a garantia de um juiz legal, independente», in Estado de Direito, Gra-diva, Lisboa, 1979, pág. 70.
57 Desenvolvidamente a questão da independência como estrutura fundamental da jurisdiçãonuma perspectiva do sistema de processo penal, cfr. José António Mouraz Lopes, A tutela da

imparcialidade endoprocessual no processo penal português, Coimbra Editora, 2005, pág. 46e segs.
58 Um síntese excelente do processo histórico da consolidação da independência dos juizesdesde a sua forma definida na Politica, de Aristóteles, até aos nosso dias, pode ver-se em LuigiFerrajoli, Derecho e Razón, Editorial Trotta, Madrid, pág. 584.
59 Sobre a independência externa e interna, cfr. Ferrajoli, Derecho e Razón, cit., pág. 584e segs.
60 Sobre a imparcialidade como essência do próprio conceito de justiça e fonte legitimadora daprópria intervenção judicial, cfr. José António Mouraz Lopes, A tutela da imparcialidade endo-

processual…, cit., pág. 67 e segs.
61 Karl Larenz, Derecho Justo, Fundamentos de Etica Jurídica (Tradução de Luis Díez-Picazo),Editorial Civitas, Madrid, 2001, pág. 181.



Paul Ricoeur acentua a «justa distância, mediação de um terceiro e
imparcialidade como os grandes sinónimos do sentido de justiça62.

A relevância da imparcialidade, não se esgotando na questão procedi-
mental, assume a sua plenitude no problema da legitimação. Apelando a
Habermas, pode referir-se que a tese de que a dominação política, como
condição da sua manutenção e eficácia a longo prazo, precisa obter o reco-
nhecimento como poder legítimo (e não meramente legal)63. A transposição
deste princípio para o judiciário transporta consigo o debate sobre a legiti-
mação da decisão jurisdicional onde a imparcialidade do juiz assume um
papel essencial64.

Daí que a maximização da garantia da imparcialidade do julgador no
próprio processo, mas também fora dele, num momento em que é questionada
com alguma frequência a forma de legitimação judicial65, surja como um
reforço inequívoco do valor da jurisdição.

Criadas que estejam as garantias orgânicas que permitam o desenvol-
vimento profissional e estatutário da independência e da imparcialidade importa
construir e aprofundar um conjunto de mecanismos de conhecimento que, ao
nível da formação dos juízes, solidifiquem a interiorização do os princípios
da independência e da imparcialidade66.

É a legitimação política da função judiciária que está em causa. A com-
preensibilidade da legitimação de quem exerce funções no judiciário é fun-
damental para o entendimento do suporte da actuação judicial e sobretudo
pelos limites de actuação do juiz, hoje.

O entendimento dos mecanismos que concretizam essa legitimação é um
instrumento fundamental ao juiz para que exerça, sem medos, a sua função.
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62 Paul Ricoeur, O Justo ou a Essência da Justiça, Instituto Piaget, Lisboa, 1997, cit., pág. 11.Refira-se que estes sinónimos indicados pelo autor são prévios à sua própria abordagemracional sobre a justiça (e a injustiça) e sobretudo à sua forma de legitimação da justiçapressuposta pelo procedimento judicial.
63 Assim, Habermas, J., Problemas de legitimacion en el estado moderno (1976), Madrid, Tau-rus, 1981, pág. 246.
64 Para uma perspectiva antropológica do processo judiciário, como forma de restabelecimentodo sistema de «trocas cerimoniais», reconstituintes do sistema social, pode ver-se, FernandoGil, «Justiça», Enciclopédia Enaudi, n.º 39, pág. 236.
65 Sobre a crise da legitimidade judicial, cfr. Modesto Saavedra López, «Legitimidade judicialna crise do império da lei», Revista do Ministério Público, ano 15, n.º 57, pág. 12. O autor,para além de efectuar uma avaliação crítica das fontes de legitimação tradicionais da lei,defende que a legitimidade da jurisdição é dada pelos pressupostos de justificação racionalda obtenção judicial do direito (cfr. pág. 21). A sua perspectiva alarga-se no entanto para alémda reivindicação das garantias processuais da argumentação, defendendo a presença da pró-pria sociedade na instituição encarregada de tomar decisões, nomeadamente com a aberturada carreira judicial a círculos alheios à profissão, à eleição dos juízes em alguns casos e àestrutura politicamente representativa dos juízes, cfr. pág. 23. No que respeita à abertura àcarreira judicial, também Boaventura de Sousa Santos, vem defendendo esta opção, se bemque não se fundamentado numa perspectiva de com isso se conseguir uma maior «legitima-ção» judicial, cfr. «O Recrutamento e a Formação….», cit., pág. 277.
66 A formação como instrumento de independência é também defendida por Giacomo Oberto, in«Recrutement, formation et carrière des magistrats dans le sytème juridique et constitutionnelitalien», in «Que formação para os Magistrados Hoje», cit., pág. 199.



Nesse sentido formação para uma cultura de cidadania, para uma cultura
de responsabilidade, de isenção, de ética, de verdade, de garantia e efecti-
vidade de direitos fundamentais, terá neste domínio o seu suporte dogmá-
tico67. Sem isto a independência e a imparcialidade organicamente consa-
gradas são apenas um mera «moldura».

5.2. Cultura e Garantia
Será, num segundo tópico, necessário entender a formação da magis-

tratura numa perspectiva de solidificação do Estado de Direito. O papel dos
juízes concretiza a resposta a um direito inquestionavelmente universal e
público do cidadão à justiça. Trata-se da concretização de uma garantia fun-
damental dos cidadãos e não apenas de formar uma respeitável actividade pro-
fissional. Daí a necessidade de um aprofundado processo de formação ao nível
da disponibilidade ao tratamento de todos os problemas decorrentes de uma
sociedade multicultural, fragmentária e sobretudo conflitual.

Há um conjunto de pessoas, numa franja social cujo espectro não dimi-
nui, com défices de garantias que não podem persistir. Sistemas prisionais,
menores em risco, relações laborais fragilizadas, cidadãos portadores de ano-
malia psíquica, excluídos sociais, vítimas persistentes de alguns crimes, emi-
grantes são apenas exemplos de áreas em défice de garantia.

O conjunto de direitos individuais e sociais não concretizados de garan-
tias constitucionais apenas formalmente estabelecidas exige do juiz uma per-
manente disponibilidade para o entendimento desses problemas que, neces-
sariamente lhe vão ser suscitados.

Por outro lado são patentes as várias formas de discriminação numa
sociedade pluralista e muito concorrencial. Discriminação de cidadãos estran-
geiros, discriminação no trabalho e empresa, discriminações de género,
discriminação no tratamento dos direitos das novas formas de organização fami-
liar, discriminação nas questões de orientação sexual, são, entre outras, algu-
mas realidades que não podem ser ignoradas. O seu conhecimento, não
apenas de um ponto de vista teórico e o modo de assegurar os princípios cons-
titucionais que impõem políticas de não discriminação, ou mesmo, por vezes,
a assumpção de princípios de discriminação positiva devem ser concretizados,
nomeadamente pelos tribunais e por quem decide.

De igual modo a capacidade de firmeza do juiz na exigência do cumpri-
mento inequívoco dos direitos fundamentais, em períodos de deriva política com
reflexos na restrição de direitos fundamentais, a coberto de políticas populis-
tas de segurança pública, deve solidificar-se. Será, assim, de suscitar um espe-
cial enfoque à interiorização e sedimentação dos quadros de natureza cons-
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67 Carlo Guarnieri in La Giustizia in Itália, cit., pág. 114, refere, a propósito, que «uma boa qua-lificação e uma forte consciência dos deveres profissionais são provavelmente a melhor garan-tia de independência».



titucional nacional e supranacionais que estabelecem direitos fundamentais
dos cidadãos.

Daí que se propugne uma formação aprofundada, expansiva e perma-
nente, já hoje exigida por numerosos documentos internacionais68 onde se vá
solidificando esse entendimento do juiz à sociedade que o legitima.

A formação em áreas onde tradicionalmente não eram chamados a inter-
vir os juízes bem como a formação sobre conteúdos que respondam a novos
problemas ou a questões inovadoras assume uma especial relevância no
âmbito da formação permanente dos juízes.

Negligenciar, por isso, nestas questões, a formação permanente dos juí-
zes é transformar o elevado nível exigido ao exercício da judicatura, numa
mediania tolerada.

5.3. Globalização e Pluralismo
Num outro tópico, constata-se hoje, a necessidade de uma formação

especifica global, que se adapte, por um lado aos novos tempos e aos novos
problemas e sobretudo que acompanhe a necessidade de mudar a cultura for-
malista, subjacente a muitas práticas e decisões judiciais. Como se referiu,
numa sociedade global e plural exige-se um juiz com capacidade de percep-
cionar essa mesma realidade. Mais do que o direito como fenómeno em si
é o direito numa sociedade que deve nortear um processo de formação de
quem vai julgar os conflitos.

Daí uma adequada formação sobre os problemas que afectam hoje as
sociedades no mundo e também o leque de respostas jurídicas passíveis de
as enfrentar respondem a uma exigência formativa.

A percepção de uma cultura pluralista, onde surgem problemas inespe-
rados que suscitam novos conflitos implica a adopção de uma disponibilidade
do juiz a entender a possibilidade de admitir outros mecanismos de regulação
normativa no âmbito de um quadro constitucional ele próprio garante de uma
sociedade pluralista. Gomes Canotilho, numa perspectiva da teoria da Cons-
tituição, apela a uma «proposta básica que alberga no seu seio sedimentação
(tradição), transformações (inovações) e pluralidades (pluralismos)»69.

De igual forma a permeabilização dos conflitos entre Estados ou entre
cidadãos que utilizam vários espaços territoriais e neles se envolvem em con-
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68 É o caso do recente «Avis» do Conselho Consultivo dos Juízes Europeus sobre a posição dosJuízes no âmbito das políticas públicas de «combate» ao terrorismo onde muito certeira-mente se apela aos juízes que, no quadro das funções de intérpretes da lei e de garantes dosdireitos e liberdades individuais, «de veiller, d'une part à ce que l'instauration de l'infraction de
terrorisme (incluant l'incitation à de tels actes, les préparatifs en vue de leur commission et leur
financement ) atteigne le but fixé par le législateur et, d'autre part à ce que la portée de l'ac-
cusation de terrorisme ne soit pas abusivement étendue et que la protection de l'intérêt public
soit conciliée avec le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales».

69 Joaquim Gomes Canotilho, Brancosos” e Interconstitucionalidade. Itinerários dos Discursos sobre
a Historicidade Cosntitucional, Almedina, Coimbra, 2006, pág. 204.



flitos ou mesmo questões hoje tão vulgares como a aplicação generalizada da
Lex Mercatorum traduzem uma realidade global.

Neste quadro os juízes devem estar disponíveis e para isso serem for-
mados. Neste sentido há, por um lado que entender que outras formas de
regulação de conflitos podem cruzar-se com a disponibilidade jurisdicional no
leque de respostas dadas ao cidadão e simultaneamente mostrar disponibili-
dade para percepcionar alguma relatividade da sua própria actividade funcio-
nal. Por outro lado será importante uma disponibilização dos juízes para
enfrentar processos de decisão de casos com relevância económica e social
que cada vez mais são remetidos para uma jurisdição arbitral, muita vezes a
coberto de ideias de celeridade, menosprezando as garantias da jurisdição inde-
pendente e imparcial.

5.4. Inovação, argumentação e convencimento
Para além das constantes mutações legais que o juiz não pode ignorar,

há um conjunto de questões até há pouco tempo não tratadas nos processos
de formação dos juízes e que se prendem não só com modificações de com-
petências funcionais decorrentes de novos papeis atribuídos pelas legislação,
como é o caso das funções de gestão70, mas também pelas exigências de
transparência, de simplificação e de eficácia hoje pedidas a qualquer servidor
público.

Nesse sentido será necessário adequar alguns dos conteúdos formativos
no âmbito de uma formação em processo, no processo de formação que se
propõe.

Desde logo o exercício da magistratura deve ter o mesmo nível de res-
posta organizacional dos restantes interlocutores sociais no seu tempo.

Informatização, nomeadamente o acesso e utilização racional das bases
dados jurídicas, técnicas de trabalho electrónico, organização racional do tra-
balho, através da gestão do tribunal e do processo, sistemas de comunicação,
são questões que não podem continuar a ser enfrentadas de um ponto de vista
meramente tópico e superficial ou mesmo, na formação permanente, absolu-
tamente ignoradas.
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70 A questão das funções de gestão deve ser vista, o que respeita ao sistema português, de umduplo ponto de vista. Por um lado trata-se das funções de gestão do tribunal, numa perspectivade «actos administração», matéria que integrando-se, já hoje, nas competências funcionais dealguns juízes assume ainda um papel residual, mas que, com as reformas programadas e decor-rentes do «Acordo político-parlamentar para a Reforma da Justiça celebrado entre o PartidoSocialista e o Partido Social Democrata» em 8 de Setembro de 2006 irá assumir uma subs-tancial alteração. Numa outra perspectiva, agora intraprocessual, trata-se do recente «deverde gestão processual» consagrado no Regime Processual Experimental decorrente do DecretoLei n.º 108/2006, de 8 de Junho, que atribui ao juiz um «poder dever» de fazer uma aplica-ção criteriosa das regras processuais que aplica, naquele tipo de processo — cfr., sobre este«dever de gestão», Mariana França Gouveia, Regime Processual Experimental, Almedina,2006, pág. 31.



No que respeita à gestão e organização de processos importa tratar de
matérias relacionadas com a gestão dos processos, a monitorização de todas
as fases processuais e o seu controlo, a importância da celeridade processual
como principio fundamental, da eficiência e da eficácia no exercício das fun-
ções, com reflexos no processo, a gestão do Tribunal e das agendas dos
magistrados, o relacionamento com os funcionários, com os advogados e
sobretudo com os cidadãos. Trata-se, neste último domínio de matéria que
deve ser entendida de forma primordial e sistematizada em qualquer pro-
cesso de formação.

Por outro lado o conhecimento e a aprendizagem de formas de relacio-
namento intersubjectivo, através de uma aprendizagem a escutar o outro, a
estar disponível para ouvir, a percepcionar, a escutar de outra maneira71 deve
ser objecto de atenção formativa permanente.

Toda a concepção do direito como fenómeno social, no modo como é
pragmaticamente tratada pelos juízes, traduz-se sempre na decisão.

Assumindo a decisão judicial numa sociedade pluralista e conflitual não
apenas um papel pacificador mas, por vezes, um papel inovador, pondo em
causa interesses públicos pouco disponíveis para serem judicialmente inter-
pelados, torna-se necessário percepcionar questões como a racionalidade do
processo de decisão, nomeadamente o processo de elaboração das deci-
sões judiciais no processo.

Questões como técnicas de discussão, argumentação e sobretudo o
modo de convencimento num processo onde o contraditório e o debate são
estruturais, surgindo como formas de legitimar a decisão devem ser objecto
de avaliação critica e adequação em função da mudança das expectativas e
necessidades dos próprios destinatários das decisões.

Neste sentido o modo como é produzida a decisão, o modo como é fun-
damentada, o modo como é transmitida de forma a tornar claro o que tem que
ser claro e compreendido, para puder ser aceite, deve ser objecto de tratamento
sistematizado num processo de formação dinâmico e adequado que se exige
a um juiz.
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71 «Ser tudo para cada um durante a breve duração de uma audiência, fazer do mundo uma tábuarasa onde apenas existiam nesse momento aquele banqueiro, aquele veterano, aquela viúva(…) enfim dedicar a sério alguns instantes a pensar no seu problema ou no assunto quelhes interessava»; assim, Marguerite Yourcenar, Memórias de Adriano, 4.ª edição, Ulisseia, 1985,pág. 40.


