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A propósito da nova Lei do Centro de Estudos Judiciários pode afirmar-se que o que sobrou
aos decisores políticos relativamente à vontade de mudar o sistema de formação nalguns aspec-
tos pontuais, faltou na disponibilidade para uma profunda discussão acerca do modelo de magis-
trado para o futuro.

Neste artigo, o Autor centra a sua atenção naquilo que é verdadeiramente essencial para o
futuro da judicatura nacional e lança o debate com um interessante desafio: Que magistrados
queremos a administrar a Justiça em nome do Povo que somos?

Para além de um conhecimento profundo de vários ramos do saber que interferem com a
administração da justiça, nos dias de hoje é indiscutível que a aposta passa pelo fomento nos
futuros magistrados de uma cultura judiciária de cariz democrática, de cidadania e de proximi-
dade com os cidadãos, de responsabilidade, de isenção e de ética e, em particular, de salvaguarda
intransigente dos direitos humanos. É assim imperioso que o Centro de Estudos Judiciários se
transforme numa verdadeira Escola de Educação para o Exercício de Funções Soberanas e
não seja apenas uma entidade formadora de técnicos especializados na aplicação prática do
Direito.

A leitura do texto permite compreender quais foram as modificações mais significativas em
relação ao modelo anterior que o tempo se encarregará de confirmar se são as soluções mais ade-
quadas para conseguir o objectivo a que a lei se propõe.

1. A formação de magistrados é, claramente, uma questão política da
maior importância.

Num modelo de organização do Estado em que os poderes instituídos se
respeitam e interagem com salvaguarda da competência e independência de
cada um, os Tribunais são aquele dos seus pilares que se apresenta como
essencial à sua efectivação, ao menos, na vertente da salvaguarda dos direi-
tos dos cidadãos e na do seu relacionamento entre si e com qualquer dos
poderes ou órgãos do Estado.

Os magistrados que neles exercem as suas funções não podem deixar
de estar cientes desse papel fundamental dos Tribunais nem da sua própria
relevância social enquanto titulares de um órgão de soberania e agentes de
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um complexo processo de regulação e transformação do colectivo em nome
de quem administram a justiça1.

A medida da importância da ponderação e adopção do melhor sistema
de formação de magistrados está, por isso, directamente relacionada com o
relevante papel social que os futuros magistrados são chamados a desem-
penhar, seja ao nível de uma intransigente defesa de direitos fundamentais dos
cidadãos seja ao nível do contributo para o desenvolvimento social e econó-
mico da sociedade em que se inserem.

Foi, de resto, segundo cremos, o reconhecimento da importância da for-
mação dos magistrados no contexto da melhoria do sistema de administração
da justiça que levou à inclusão da matéria no acordo parlamentar celebrado
entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata sobre as reformas
no sector da Justiça.

O debate sobre as soluções a adoptar não terá sido, a nosso ver, tão
aberto e abrangente quanto deveria e poderia ter sido2.

O que sobrou aos decisores políticos em vontade de mudar o sistema de
formação, em particular quanto a alguns aspectos pontuais — como a quase
consensual supressão do período de espera de dois anos para ingresso no
curso de formação, a maior diferenciação da formação inicial das duas magis-
traturas ou o alargamento dos respectivos períodos de formação, ou ainda
a abertura da magistratura a profissionais de outros ramos da actividade jurí-
dica — faltou na disponibilidade para uma profunda discussão prévia acerca
do modelo de magistrado para o futuro. Discussão que, de resto, era per-
feitamente viável face à publicação de vários estudos e projectos, da autoria
das mais diversas entidades, sobre as alterações (e sua justificação) a intro-
duzir na formação de magistrados desde, pelo menos, o ano de 2002.

2. Quando, em qualquer parte do mundo, se reflecte sobre o modelo de
formação de magistrados, em particular dos tribunais judiciais, a questão ini-
cial, porventura fulcral, a que importa dar resposta é esta: Que magistrados
queremos a administrar a Justiça em nome do Povo que somos?

A necessidade da prévia definição do perfil do magistrado entronca no
facto de ela condicionar, decisivamente, a adopção de um dos vários tipos pos-
síveis de recrutamento, de selecção e de formação de magistrados.

a) Se há modelos em que se privilegia o recrutamento dos magistrados
através da escolha pelo poder executivo ou legislativo, outros há em que se
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1 Estatuto que, no âmbito do mesmo modelo de organização do Estado, não poderá variar aosabor da vontade de maiorias político — partidárias conjunturais.
2 Não se desconhece que o processo que conduziu à profunda alteração da Lei 16/98, de 8 deAbril, acolheu parcialmente o relevante contributo da Direcção e dos docentes do Centro deEstudos Judiciários e que a Associação Sindical dos Juízes Portugueses e o Sindicato dosMagistrados do Ministério Público foram chamados a pronunciar-se sobre a matéria. Noentanto haverá que reconhecer que a Proposta de Lei 156/X, não reflectiu as posições, nal-guns casos radicalmente opostas, de tais contributos, nem adoptou, ela própria, uma matrizclara e assumidamente diferente do perfil de magistrado para o futuro.



aceita o método da eleição dos magistrados pelo conjunto dos cidadãos de
determinada área e, outros há ainda, que estabelecem a cooptação por outros
magistrados como método de recrutamento.

A crescente consciência internacional da importância da independência do
poder judicial como garantia do direito dos cidadãos a uma justiça imparcial
tem imposto o modelo do recrutamento através de um concurso público regu-
lado por critérios de objectividade e transparência.

Este modelo, pacificamente aceite entre nós, parece ser, na verdade,
aquele que melhor potencia uma escolha dos futuros magistrados baseada no
mérito e na aptidão profissional, ao mesmo tempo que salvaguarda a inde-
pendência do poder judicial.

b) A diferenciação do recrutamento e selecção de magistrados em fun-
ção de experiência profissional anterior, isto é, a abertura da magistratura a
profissionais que conjuguem determinados requisitos básicos com uma expe-
riência profissional relevante em áreas conexas com a administração da jus-
tiça, é uma solução adoptada por alguns países cujo organização judiciária per-
mite a imediata colocação desses magistrados em funções/tribunais com
particular afinidade com a sua experiência profissional anterior. Assim se
potencia racionalmente o aproveitamento da experiência profissional tida por
relevante e a qualidade das respectivas decisões.

Não é esse o sistema vigente em Portugal.
A introdução de uma via de acesso às magistraturas baseada na expe-

riência profissional dos candidatos3, correspondendo ou não ao magistrado que
queremos ter no futuro, carece ainda, sob pena de se tornar inconsequente,
de posterior clarificação quanto à afectação dos magistrados de acordo com
a sua via de ingresso mas respeitando sempre a igualdade dos respectivos
estatutos.

c) No que respeita à formação, se se optar por reduzir os magistrados
ao papel de técnicos especializados na aplicação prática, mais ou menos
estereotipada, das leis de um país, poderá ser satisfatória a adopção de um
modelo de pura reprodução acrítica de padrões em que a figura tutelar do
magistrado formador e a avaliação do grau de conhecimentos jurídicos dos futu-
ros magistrados assumem o papel fulcral no processo de formação.

Mas se tivermos presente que a administração da Justiça num Estado de
Direito Democrático exige adequadas capacidades de resposta aos proble-
mas colocadas por uma “sociedade altamente complexa e em mutação per-
manente e atravessada por muitas tensões”4, teremos que concluir pela neces-
sidade de formar magistrados que, “não abandonando a preocupação com o
rigor formal da sua actuação processual sejam capazes de, usando os ins-
trumentos conformadores da lei, produzir e assumir, responsavelmente, deci-
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3 A que chamaremos via profissional em contraponto à via académica baseada apenas na titu-laridade de determinados graus académicos.
4 Prof. Doutora Anabela Miranda Rodrigues, em entrevista ao jornal “Justiça e Democracia”.
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sões que tenham em conta os valores vividos da sociedade em que se inte-
gram”5.

A eventual omissão da colocação daquela questão fulcral e a inexistên-
cia de definição clara do perfil do magistrado deixará seguramente o legislador
ao sabor de opiniões, de ideias ou mesmo de compromissos político — par-
tidários prévios e poderá conduzir o impulso reformador do legislador a resul-
tados formal e materialmente desajustados.

3. A resposta a todas as questões relativas ao recrutamento dos magis-
trados e às da sua selecção e formação, seja inicial seja contínua, têm em
comum o objectivo que consiste em encontrar as melhores soluções para o
aperfeiçoamento da qualidade da administração da Justiça.

Ainda que não seja panaceia para todos os males apontados à Justiça,
a definição dos parâmetros de recrutamento e formação de magistrados só
pode, por isso, assentar numa reflexão serena, com limites temporais sufi-
cientemente alargados, que partindo da análise das necessidades de regula-
ção pronta e eficaz de realidades sociais cada vez mais complexas, venham
a convergir na definição do paradigma de magistrados mais aptos a respon-
der às exigências da Justiça dos novos tempos.

Aos magistrados de hoje — e assim será seguramente no futuro ao
alcance da nossa limitada visão — já não se exige apenas que apliquem
correctamente a lei, usando, com isenção e critério e sem delongas6, uma for-
mação técnico-jurídica sólida.

Deles exige-se também, e cada vez com mais acuidade, um conhecimento
dos vários ramos do saber que interferem com a administração da justiça,
desde o funcionamento da quase omnipresente economia, à dinâmica das
relações sociais e aos mecanismos psicológicos que regem os comporta-
mentos humanos e, sobretudo, a uma apurada sensibilidade para compreen-
der a realidade envolvente e para assumir o seu papel e responsabilidade
social.

Não menos importante para o exercício da magistratura nos dias de hoje
é a criação nos futuros magistrados de um cultura judiciária de cariz demo-
crático, de cidadania e de proximidade com os cidadãos, de responsabili-
dade, de isenção e de ética e, em particular, de salvaguarda intransigente
dos direitos humanos.

Essa é, segundo cremos, a única forma de fazer a correcta aplicação do
direito à vida, isto é, de exercer de forma útil e relevante a magistratura pelos
cidadãos a quem é confiada essa missão.

Numa outra perspectiva nunca será demais salientar que a formação

162 Manuel José Aguiar Pereira

JULGAR - N.º 4 - 2008

5 Sindicato dos Magistrados do Ministério Público em comunicado sobre “Reforma da Forma-ção de Magistrados e Advogados” divulgado na sua página da Internet.
6 Importa, no entanto, frisar, que são estranhas ao labor dos magistrados a maior parte das delon-gas que muitas vezes lhes são imputadas.



dos magistrados deverá sempre garantir a independência dos Juízes e a
autonomia dos magistrados do Ministério Público, sublinhada como objectivo
em diversos diplomas e resoluções internacionais, e a eficácia da sua actuação.

4. Não há, em matéria de recrutamento e formação de magistrados
regras universais.

A crescente complexidade das matérias e dos conflitos sociais que os Tri-
bunais são hoje chamados a julgar é uma realidade com que todos os siste-
mas de justiça nacional se confrontam e a que cada um deles tem vindo a res-
ponder de forma diferente no que toca ao recrutamento e à formação dos
seus magistrados.

Os diversos países da Europa — para não ir mais longe nesta aborda-
gem — adoptaram modelos muito diversos entre si no que toca ao modo de
recrutar, seleccionar e formar magistrados, a ponto de dificilmente se sur-
preenderem dois modelos com coincidências marcantes em todas as suas
vertentes.

A diversidades dos modelos estende-se a múltiplos aspectos como a
institucionalização do recrutamento e formação, a separação do recrutamento
e da formação dos juízes e dos magistrados do Ministério Público, a forma-
ção inicial diferenciada de magistrados de jurisdições especializadas e bem
assim de outras profissões jurídicas, a existência de um exame formal de
acesso à carreira das magistraturas ou à formação profissional contínua ou de
actualização.

Daí que a adopção de um qualquer modelo não possa nunca ser feita de
modo acrítico e sem a prévia avaliação da sua capacidade para formar os
magistrados que se querem ter a administrar a justiça.

5. No final dos anos 70 eram patentes as insuficiências do sistema de
formação dos magistrados portugueses.

A separação das magistraturas e o paralelismo das respectivas carreiras
inviabilizou a caracterização da magistratura do Ministério Público como ves-
tibular da magistratura judicial, cerceando, do mesmo passo, a aquisição de
conhecimentos e rotinas que o contacto directo com a prática judiciária pos-
sibilitava e, de alguma forma, comprometendo a preparação dos magistrados
judiciais em início de funções.

O sistema de formação que se seguiu, inequivocamente assumido como
transitório, privilegiava técnicas empíricas de ensino puramente reprodutoras
de práticas instaladas na burocracia judiciária e assentava, no essencial, na
ideia central e difusa da imparcialidade e independência e no papel da figura
tutelar do magistrado formador.

Não podia negar-se por mais tempo que, apesar do saber e dedicação
dos magistrados envolvidos na formação, tal sistema de recrutamento e for-
mação não respondia já às exigências da modernização dos serviços públicos
de administração da justiça a um povo que então conhecia uma importante vira-
gem histórica na sua vida colectiva.
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Impunha-se inovar. E a inovação concretizou-se com a institucionaliza-
ção da formação de magistrados e com a criação de um organismo público
que, sem ser, com inteira propriedade, uma escola ou um centro de formação
académica se assumiu, justificando o seu próprio nome, como um Centro de
Estudos Judiciários, especialmente concebido e vocacionado para chamar a
si a responsabilidade pela formação inicial e permanente de todos os magis-
trados portugueses e, de modo residual, de outros profissionais do foro.

A partir de então a formação dos magistrados passou a ser, reconheci-
damente, mais estruturada, diversificada e equilibrada, abrangendo uma fase
de apuramento de conhecimentos nas áreas mais ligadas à aplicação prática
do direito e uma ou mais fases posteriores de aperfeiçoamento de técnicas pro-
cessuais e judiciárias e de aquisição das competências necessárias.

Tal sistema de formação, adaptando modelos já então existentes na
Europa, traduziu-se num significativo salto qualitativo dos recursos humanos
colocados ao serviço da administração da justiça.

Porque se tratava de um modelo, cujas virtualidades o tempo de encar-
regou de confirmar na sua essência, aberto a novas ideias e às exigências da
modernização do aparelho de Estado, foram várias as alterações que viria a
sofrer ao longo de mais de vinte e cinco anos.

A necessidade de reforma do modelo de recrutamento, selecção e for-
mação dos magistrados nunca foi, porém, justificada pela ausência de quali-
dade do modelo adoptado ou pela incompetência técnica dos magistrados
que frequentaram o Centro de Estudos Judiciários, antes se enquadra7, no
âmbito das preocupações em cada momento sentidas pelos responsáveis
políticos de resposta global à chamada crise do judiciário.

Com a experiência, partindo de conceitos que demonstraram a sua
validade, corrigindo procedimentos à luz dos erros aqui e ali cometidos a
vários níveis, se foi construindo o modelo que hoje se encontra plasmado na
Lei 2/2008, de 14 de Janeiro.

Trata-se, a nosso ver, de mais um passo no caminho que se continuará
fazendo.

Com a nova lei várias novas questões se colocam e novas soluções
encontram condições para se desenvolver, ainda que algumas pareçam exi-
gir consensos substancialmente alargados que passam, inclusive, pela rede-
finição de parâmetros constitucionais e estatutários de ambas as magistraturas.

Vejamos, com mais algum pormenor, de que forma a Lei 2/2008, de 14
de Janeiro, respondeu às questões que foram colocadas sobre a revisão do
modelo de formação de magistrados e quais as alterações mais significativas
em relação ao modelo anterior.

6. Alguns círculos de críticos do actual modelo têm vindo a defender que
o recrutamento, a selecção e a formação de magistrados deveria constituir res-
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ponsabilidade dos conselhos superiores das magistraturas já que é a estes que
a Constituição da República reserva o poder de nomeação dos magistrados
e de gestão das respectivas carreiras. No mínimo o Centro de Estudos Judi-
ciários deveria estar subordinado aos conselhos superiores das magistraturas,
uma vez que a sua colocação na dependência do Ministério da Justiça se terá
justificado historicamente apenas pelo temor de auto governo das magistraturas
num momento em que a composição dos conselhos superiores não reflectia
a participação maioritária de membros eleitos estranhos às próprias magis-
traturas.

Não podemos concordar.
É inquestionável que os conselhos superiores das magistraturas devem

ter uma participação activa em todo o processo de selecção e formação de
magistrados8, exigindo mesmo, quanto a nós, a formação contínua uma acres-
cida participação da sua parte na identificação de carências de formação e ava-
liação de resultados9.

O reconhecimento da necessidade de um acentuado nível de empenha-
mento dos conselhos superiores das magistraturas não significa, porém, admi-
tir que lhes deve ser cometida — que, a nosso ver, não deve — a respon-
sabilidade na selecção e formação inicial de magistrados, tarefa para a qual
não estão matricialmente vocacionados.

A participação dos conselhos superiores das magistraturas ao nível de todo
o processo de formação está, como sempre esteve, suficientemente assegu-
rada, desde a constituição de júris à participação de representantes nos
órgãos internos do Centro de Estudos Judiciários10 em que todas as questões
relevantes da formação se decidem, até à definição dos planos anuais de
formação contínua.

Será, no entanto, sempre desejável uma maior ligação/comunicação entre
os Conselhos e o Centro de Estudos Judiciários para que seja possível melho-
rar a qualidade da formação sobretudo na fase de formação junto dos tribu-
nais, em especial na fase de estágio cuja responsabilidade é já partilhada
entre ambas as instituições11 e na formação contínua.

Mas mesmo quem assim não pense não deixará de ponderar que a
Lei 2/2008, de 14 de Janeiro, eliminou a hipotética “imposição” aos Conselhos
de magistrados formados “à sua revelia”, cabendo sempre a estas entidades
a avaliação final sobre a preparação dos magistrados em regime de estágio
antes de proceder à sua nomeação definitiva.
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8 E em especial nas fases de formação inicial junto dos Tribunais e na formação contínua.
9 E é um facto que no modelo português a lei atribui aos conselhos superiores responsabilidadeem matéria de selecção (por exemplo ao nível da constituição dos júris) e de formação.
10 Salienta-se que no Conselho Geral seis dos seus quinze membros integram os Conselhos Supe-riores das Magistraturas.
11 Existem, por outro lado, informações sobre o desempenho dos magistrados recolhidas pelosConselhos Superiores através do seu corpo de inspectores cujo conhecimento pelo Centro deEstudos Judiciários permitiria reflectir sobre a qualidade da formação ministrada e a necessidadede introdução de eventuais alterações.



O que tudo vem a significar, sem embargo do que atrás fica dito, que, a
nosso ver, o Centro de Estudos Judiciários — com o nível de exigência, rigor
e isenção que lhe é reconhecido — deve continuar a ser a única entidade res-
ponsável pela organização do processo de selecção e formação de magistrados
e pela definição dos respectivos parâmetros pedagógicos.

7. A abolição do período mínimo de dois anos sobre a data da conclu-
são da respectiva licenciatura em Direito era uma medida consensualmente
reclamada.

Convêm, no entanto esclarecer que, mais do que qualquer outro, o
objectivo visado com esse requisito não era responder às críticas do excesso
de juventude dos magistrados em início de funções — em si mesma pouco
relevante — mas antes possibilitar aos candidatos a aquisição de alguma
maturidade e/ou experiência profissional12 antes do início de funções na
magistratura.

O contacto profissional com outras áreas de aplicação do direito consti-
tuiria uma mais valia para a compreensão e respeito do papel de cada dos
vários participantes no processo de definição do direito ao caso concreto.

Tal medida veio a revelar-se, porém, francamente desmotivadora para
alguns recém-licenciados que tinham entretanto iniciado outro percurso pro-
fissional e, por essa forma, limitadora da área de recrutamento dos magistrados
com repercussão ao nível da qualidade potencial dos candidatos.

Não se justificava, pois, continuar a impedir os recém-licenciados de se
candidatar à frequência dos cursos de formação de magistrados.

Acresce que o alargamento do período de formação inicial e a previsão
de estágios de curta duração junto de entidades com actividades conexas
com a administração da justiça permitirão, na economia da Lei 2/2008, de 14
de Janeiro, satisfazer minimamente os objectivos visados com o requisito
agora eliminado.

8. A Lei 2/2008, de 14 de Janeiro, introduz alterações importantes no que
respeita à base de recrutamento dos futuros magistrados.

O que, nesta matéria, mais sobressai é a consagração do propósito
expresso em diversas ocasiões pelos responsáveis políticos, de abertura da
magistratura a candidatos com formação académica noutras áreas e a por-
tadores de experiência profissional na área forense e em áreas conexas com
a administração da justiça.

Foram, na verdade, instituídas duas categorias de candidatos ou duas vias
de acesso (artigo 5.º, alínea c), da Lei 2/2008, de 14 de Janeiro), que tem em
comum o facto de ambas exigirem como requisito a licenciatura em Direito13.
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12 Esse compasso de espera era, em verdade, maioritariamente utilizado pelos futuros candidatospara realizarem estágio de advocacia, uma das áreas conexas com a administração da jus-tiça que podem vir a ser consideradas relevantes.
13 Os requisitos das várias alíneas do artigo 5.º da Lei 2/2008, de 14 de Janeiro, são cumula-



a) O acesso às magistraturas é agora facultado aos candidatos que,
sendo titulares de licenciatura em Direito, sejam também titulares do grau
académico de mestre ou doutor, em qualquer área (via das habilitações aca-
démicas, a quem é reservada uma quota de ingresso de 25%).

Quanto a esta via apenas haverá que salientar que a reestruturação dos
planos de estudos do ensino superior introduzida pelo Decreto-Lei 74/2006,
de 24 de Março, não parece aconselhar apenas a exigência da licenciatura em
Direito como requisito de ingresso nas magistraturas, mesmo que associada
a um mestrado ou doutoramento noutra área.

Uma maior exigência quanto à preparação técnica dos candidatos na
área jurídica imporia que o grau de mestre ou doutor em Direito fosse exigí-
vel para os candidatos que obtenham grau académico do ensino superior ao
abrigo de plano de estudos posterior a tal reestruturação.

Acresce que a concretização dos ganhos que poderiam resultar da titu-
laridade do mestrado ou doutoramento noutras áreas do conhecimento esbarra
na ausência de definição sobre as funções reservadas a esses futuros magis-
trados.

Transitoriamente a via das habilitações académicas está também aberta
aos candidatos titulares da licenciatura em direito ou equivalente legal (sem
a exigência de mestrado ou doutoramento), desde que tal grau tenha sido con-
ferido ao abrigo de plano de estudos anterior ao estabelecido pelo Decreto-
-Lei 74/2006, de 24 de Março (cfr. artigo 111.º da Lei 2/2008, de 14 de
Janeiro).

b) A via de acesso baseada na experiência profissional é reservada
aos candidatos titulares de licenciatura em direito com experiência profissio-
nal na área forense ou em áreas conexas relevantes para o exercício das fun-
ções de magistrados desde que de duração efectiva não inferior a cinco anos,
estando-lhe igualmente reservada uma quota de 25%)14.

O regime especial previsto na lei para os candidatos da chamada via da
experiência profissional, para além de reserva sobre o integral respeito do
princípio da igualdade, suscita algumas notas.

Nunca o ingresso nos cursos de formação de magistrados esteve vedado
a licenciados em direito com experiência profissional, relevante ou não, para
o exercício das funções de magistrado.

A consagração de uma específica via de acesso com base na anterior
experiência profissional relevante para as funções de magistrado15 ganha,
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porém, sentido com a previsão da específica aplicação de métodos diferen-
ciados de selecção e de planos de formação inicial igualmente diferentes.

No entanto, a ausência de definição do perfil de magistrado que esses
candidatos podem vir a ser e do papel que lhes está reservado na organiza-
ção judiciária, faz questionar a pertinência de tal diferenciação.

c) Em todo o caso, mesmo que se admitisse a existência de provas
de selecção diferenciadas — sem esquecer que a igualdade de oportunida-
des pressupõe níveis de exigência de qualidade semelhantes — e que a
magistratura deve estar aberta ao contributo de profissionais com experiência
diversificada, nada parece justificar a existência de planos de formação dife-
renciados.

A todos os magistrados, seja qual for o seu anterior percurso pessoal e
profissional são exigíveis idênticos níveis de conhecimentos, competências
técnicas, postura e desempenho.

O modelo adoptado parte de um dado que está por demonstrar: a de que
a anterior experiência profissional de um licenciado em direito em áreas cone-
xas com a actividade forense confere competências acrescidas para o exer-
cício da magistratura16.

Salvaguardado o princípio da abertura das magistraturas a detentores
de outras experiências profissionais as exigências de rigor e qualidade no
exercício das específicas funções de magistrado só ficarão satisfeitas com o
cumprimento, por todos os futuros magistrados, dos planos de formação ini-
cial previstos para os demais.

Teme-se que a adopção do modelo se tenha ficado a dever a um irre-
sistível mimetismo de soluções que nos são estranhas sem que tenha sido feita
a cabal avaliação dos seus efeitos, sabendo-se vai seguramente ocorrer uma
alteração, porventura profunda, das características da magistratura portuguesa
no seu conjunto.

d) As actuais leis de organização judiciária e os estatutos das magis-
traturas não prevêem mecanismos específicos que permitam o aproveita-
mento do potencial de experiência acumulado dos magistrados recrutados e
seleccionados por esta via — como não o permitem em relação aos portadores
de experiência (nomeadamente em jurisdições especializadas) adquirida no
exercício da magistratura.

Como por vezes há males que vêem por bem, espera-se que este
possa ser o pontapé de saída para a revisão dos Estatutos das Magistraturas
no que concerne à regulamentação das carreiras em jurisdições especiali-
zadas.
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9. A Lei 2/2008, de 14 de Janeiro, introduziu também relevantes alte-
rações ao nível do processo de selecção dos candidatos à frequência do
curso de formação de magistrados, sendo de salientar, desde logo, a previ-
são de júris e métodos de selecção diversos para duas vias de acesso, ver-
dadeira condicionante das soluções adoptadas.

Saudaremos, porém, em primeiro lugar, a eliminação de isenção de pro-
vas de determinados candidatos para depois aplaudir, ainda com mais vigor,
a introdução de um exame psicológico de selecção como verdadeiro método
de selecção.

A tentativa de introdução deste método de selecção não logrou sucesso
em anteriores oportunidades de revisão da Lei do Centro de Estudos Judiciários,
apesar de se reconhecer a relevância das características da personalidade dos
futuros magistrados para um exercício equilibrado das suas funções.

A substituição do exame psicológico por uma, quase sempre inócua,
entrevista aos candidatos a cargo de um psicólogo permitiria, durante quase
dez anos, o surgimento de alguns — felizmente poucos — casos de magis-
trados cuja personalidade se viria a revelar no exercício concreto de funções
como desadequada a garantir e sedimentar o prestígio da magistratura.

Ultrapassadas que foram algumas hesitações a introdução de uma ava-
liação psicológica das capacidades e características de personalidade dos
candidatos para o exercício da magistratura, mediante a utilização de técnicas
psicológicas e com a duração mínima de duas horas, apresenta-se como um
mecanismo idóneo a pôr em crise uma das críticas mais recorrentes e perti-
nentes ao modelo de selecção anterior.

10. O modo de constituição dos júris não registou alteração significativa,
para além da que resulta do facto de a formação inicial abranger também os
magistrados destinados aos Tribunais Administrativos e Fiscais, com a con-
sequente participação do respectivo Conselho Superior.

Sendo, como já se salientou, a reforma do modelo de selecção e formação
dos magistrados parte da resposta global à chamada crise do judiciário, uma
perspectiva de reforço da legitimidade constitucional do poder judicial e de afas-
tamento das — infundadas — suspeitas sobre a gestão corporativa do recru-
tamento e selecção dos magistrados talvez impusesse o alargamento da
composição dos júris de exame de acesso aos cursos de formação a perso-
nalidades exteriores em relação ao sistema de administração da Justiça desig-
nadas pelo Presidente da República, pela Assembleia da República para além
das personalidades nomeadas pelo Ministro da Justiça.

11. O recrutamento e formação conjuntos dos magistrados de ambas as
magistraturas é um dos pontos que mais polémica tem suscitado.

A Lei 2/2008, de 14 de Janeiro, continua a não prever cursos normais de
formação distintos para cada uma das magistraturas dos tribunais judiciais. As
questões do recrutamento e formação conjuntos prendem-se, por isso, com a
alteração do momento de opção pela magistratura judicial ou pela do Minis-
tério Público.
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No modelo que agora deixa de vigorar a adopção do princípio da formação
inicial comum era levado ao limite do compreensível e implicava que a opção
pela magistratura de eleição fosse feita apenas no final do terceiro ciclo de for-
mação, ou seja, decorridos cerca de dois anos desde o início da formação e
depois de os auditores de justiça terem cumprido, em condições de perfeita
paridade, um período de formação de cerca de cinco meses nos tribunais e
junto de cada uma das magistraturas.

A formação especificadamente direccionada para a magistratura esco-
lhida ficava, assim, limitada à fase de estágio.

O modelo foi diversas vezes justificado pela necessidade de manutenção
de uma cultura judiciária comum e pela conveniência no conhecimento do
futuro magistrado sobre a actividade desenvolvida na outra magistratura,
sendo este último argumento reforçado pelos resultados de inquéritos entre os
auditores sobre a contribuição do contacto com ambas as magistraturas para
a sua opção.

Sem pôr em causa a necessidade de existência de um tronco de formação
capaz de gerar uma cultura judiciária comum às duas magistraturas como
instrumento ao serviço da melhor administração da justiça — como processo
participado que efectivamente é — havia que encontrar o modo de orientar a
formação, em todas as suas fases, de acordo com as exigências das espe-
cificas funções de uma e outra magistratura.

A nosso ver a diferenciação funcional das magistraturas, constitucional-
mente consagrada, justificava, pelo menos, a redução da fase comum da for-
mação inicial ao estritamente necessário.

A Lei 2/2008, de 14 de Janeiro, adoptou um modelo de compromisso: Não
prevendo concursos de ingresso diferentes, obriga, no entanto, a planos de for-
mação inicial no primeiro ciclo distintos para ambas as magistraturas e pre-
serva a existência de módulos comuns de formação.

Ainda que possa não ser o melhor modelo, parece ter sido encontrado
um equilíbrio racional entre a manutenção de um tronco comum de formação
e o aprofundamento da aquisição das competências e rotinas procedimen-
tais junto de magistratura escolhida, já que, e este não será um ponto menor,
se duplica o período de formação dos auditores junto dos tribunais antes da
fase de estágio.

Será assim de esperar que ao iniciar o respectivo estágio os futuros
magistrados estejam melhor preparados na especifica área de exercício da
magistratura que escolheram, contribuindo o alargamento do período de está-
gio para o aperfeiçoamento de rotinas e aquisição de maior experiência, fac-
tor que não é despiciendo nem para a segurança do magistrado em início de
efectividade de funções nem para a confiança numa melhor administração
da justiça por parte dos seus potenciais destinatários.

12. A formação contínua dos magistrados — designação que na Lei 2/2008,
de 14 de Janeiro, abrange e substitui as anteriormente designadas Formação
Complementar e Formação Permanente — é talvez uma das competências do
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Centro de Estudos Judiciários com cujo aperfeiçoamento o sistema de admi-
nistração da justiça mais tem a ganhar17.

Constitui para nós um dado dificilmente contestável que a formação con-
tínua dos magistrados, a ter lugar ao longo de toda a carreira, assume um
papel prioritário na administração da justiça. A indispensável actualização de
conhecimentos, assente no intercâmbio de experiências profissionais e na
abertura à percepção dos novos problemas e suas vias de solução é enca-
rada não só como um direito do magistrado mas sobretudo como um dever
seu para com a sociedade.

Impunha-se, até para motivar os magistrados para a necessidade de se
manterem a par das novas problemáticas, práticas judiciárias e soluções dou-
trinárias, uma completa redefinição da natureza da formação permanente tor-
nando-a universal e obrigatória ou, pelo menos, condição de progressão na
carreira.

Uma melhor articulação entre a formação contínua e a progressão na car-
reira e entre a formação contínua e o acesso a jurisdições especializadas
(exigindo nestes casos curricula mais específicos) constitui, quanto a nós,
uma outra forma de garantir uma melhor qualidade da administração da justiça.

A Lei 2/2008, de 14 de Janeiro, abre a porta a uma nova filosofia de for-
mação contínua, sendo certo que também aqui várias soluções se apresen-
tavam como viáveis18.

Consagrando o princípio da universalidade — todos os magistrados em
exercício de funções são destinatários das acções de formação contínua —
e a certificação da frequência e aproveitamento dos participantes nas acções
de formação contínua a Lei 2/2008, de 14 de Janeiro, defere, naturalmente,
aos Estatutos de cada uma das magistraturas o estabelecimento das regras
sobre os efeitos do aproveitamento nas acções de formação contínua nomea-
damente no que se refere a aspectos como a progressão na carreira ou a colo-
cação em jurisdições especializadas.

Mas, sejamos claros, sem o estabelecimento de regras de obrigatoriedade
de frequência das acções de formação contínua sujeitas a avaliação e sem
regras que condicionem o acesso aos tribunais superiores ou a tribunais de
jurisdições especializada a essa frequência dificilmente se alcançarão os
objectivos de qualidade na administração da justiça que são pressuposto das
alterações.

13. Em matéria de formação contínua, ainda duas notas.
A primeira para salientar que as escolas de formação de magistrados,

onde existem, fazem parte do sistema global de administração da justiça que
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só pode responder às necessidades dos cidadãos quando houver entre todos
os órgãos uma perfeita coordenação.

Os conselhos superiores das magistraturas porque conhecem melhor as
carências de formação dos magistrados que gerem, deverão, em nosso enten-
der, assumir um papel mais activo nas actividades da formação contínua,
seja ao nível da programação, definição de conteúdos e destinatários seja
ao nível da responsabilidade da sua execução.

A segunda para dizer que também nesta matéria se impõe o aproveita-
mento das potencialidades das novas tecnologias de informação e que se
afigura desejável a criação, no âmbito do Centro de Estudos Judiciários, de
um mecanismo de apoio permanente aos magistrados em funções nos Tri-
bunais, em especial aos que detenham menor experiência profissional.

A criação de uma plataforma de recursos informática com mais poten-
cialidades permitirá, segundo se espera, o alargamento do âmbito geográfico
desse apoio e uma maior adesão dos destinatários.

14. É sabido que a partir do Tratado de Amesterdão (1999) acrescen-
tou-se aos objectivos da construção europeia o desígnio da instituição de um
espaço de liberdade, segurança e justiça, um espaço de cidadania e de jus-
tiça em que tem lugar a livre circulação das decisões judiciais.

São neste contexto importantes os esforços já desenvolvidos pela Rede
Europeia de Formação Judiciária no sentido da abertura de acções de for-
mação a magistrados estrangeiros, tentando conseguir uma maior com-
preensão das especificidades de cada sistema e a criação de uma cultura judi-
ciária comum.

Esta nova realidade impõe uma efectiva confiança mútua entre os vários
sistemas de justiça onde não há lugar a dúvidas sobre a correcta formação,
estatura ética e deontológica e sobre a independência dos magistrados de cada
um dos países membros.

Assume neste particular importância a concepção de projectos europeus
de formação de magistrados, nacionais ou estrangeiros e a colaboração mútua
entre as escolas de formação dos diversos países europeus.

Não será essa, no entanto, no nosso entender, a essência do Centro
de Estudos Judiciários. Mas a cada vez mais profunda integração europeia
justificava há muito que a orgânica interna do Centro de Estudos Judiciários
contemplasse a existência de um órgão departamento especialmente voca-
cionado para o desenvolvimento das actividades de formação internacional
de magistrados.

15. A formação inicial dos magistrados não se deve limitar ao simples
aprofundamento dos conhecimentos de carácter jurídico antes deve ter presente
a necessidade de abertura a novos saberes, “a produtividade e eficácia, a ética
da função social do magistrado, a responsabilização comunitária pelo resultado
do seu desempenho e perante os interesses, expectativas e necessidades
dos cidadãos”, assente na aquisição e desenvolvimento “de competências
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pessoais e técnicas que permitam aos futuros magistrados exercer o seu
munus com a autonomia e a independência que os distinguem”19.

A definição dos conteúdos curriculares da fase inicial da formação con-
tinuará a ter como núcleo central as matérias do direito civil, comercial e pro-
cesso civil e de direito e processo penal, mas também o direito constitucional,
o direito europeu e internacional, o direito da família e menores, o direito do
trabalho e o direito do consumo.

Atendendo aos objectivos a atingir nesta fase, em particular, a aquisição
de competências para uma correcta interpretação da realidade subjacente
aos litígios, não podem deixar de fazer parte dos programas módulos de for-
mação em economia, fiscalidade, contabilidade, sociologia e psicologia pre-
ferencialmente ministrados por especialistas não magistrados e oriundos de
domínios não jurídicos e ainda deontologia profissional, medicina legal, línguas
estrangeiras e informática.

Para além de outras matérias igualmente relevantes justificarão ainda a
inclusão nos programas de formação, preferencialmente em sede de forma-
ção inicial, matérias relativas a domínios mais sensíveis como a bioética, a imi-
gração, a invasão da privacidade pelos novos meios de tecnologia, a protec-
ção das vítimas bem como as relações directas com os cidadãos, com os
meios de comunicação e com os demais profissionais.

Tudo isto para dizer que no que se refere ao primeiro ciclo da fase teó-
rico prática a Lei 2/2008, de 14 de Janeiro, adoptando um sistema diferenciado
de avaliação nas várias componentes da formação20, assegura os níveis de
abertura e de exigência que permitiram ao longo dos anos uma formação de
reconhecida qualidade a cargo de docentes de incontestável mérito e dedicação.

16. Porém, ao nível da fase de formação junto dos tribunais e da fase
de estágio, a Lei 2/2008, de 14 de Janeiro, não contêm ainda as soluções que,
a nosso ver, poderiam potenciar a formação com o mesmo nível de quali-
dade.

Falamos do segundo ciclo e da fase de estágio.
A formação de magistrados tem, no actual como em anteriores figurinos

desde a criação do Centro de Estudos Judiciários, uma fase inicial em que pre-
domina o aperfeiçoamento de conhecimentos técnicos em parâmetros mais ou
menos teóricos e uma fase posterior em que a componente prática, isto é, a
aplicação dos conhecimentos aos casos reais assumem toda a importância.

Trata-se agora não de adquirir ou aperfeiçoar um saber vazio de pessoas
e situações reais mas de aprender a saber fazer a justiça do caso concreto,
de aprender a valorar de forma consciente e lúcida a prova, a fundamentar de
forma clara e consistente as decisões, sejam elas relativas à matéria de facto
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sejam relativas à solução jurídica do caso, a ponderar os contornos de cada
situação e pedaço de vida sob julgamento.

Enquanto parece distante a possibilidade de criação de tribunais espe-
cialmente vocacionados para actividades de formação dotados de recursos
humanos e instrumentos processuais adequados, neste processo de apren-
dizagem, que agora se estende por mais de dois terços do período total da
formação inicial, emergem como incontornáveis as figuras dos magistrados for-
madores e dos agora apelidados coordenadores distritais.

Estes — os coordenadores distritais — nas suas relevantes funções de
garantir igualdade de oportunidades, condições para uma formação de qua-
lidade nos melhores locais com os melhores recursos e a universalização de
critérios de avaliação de desempenho, podem vir a ficar privados, com a
extinção das Delegações Distritais, de qualquer tipo de estrutura de apoio
que lhes permita levar a cabo a sua missão21.

Mas, sem menosprezo pelo relevantíssimo papel dos docentes do Cen-
tro de Estudos Judiciários e dos coordenadores distritais, os magistrados for-
madores junto dos tribunais assumem o papel, a nosso ver, mais relevante ao
nível da formação inicial.

São eles quem ao longo de cerca de dois anos e meio passam a acom-
panhar diariamente os futuros magistrados, os conduz na imediata correcção
de erros, lapsos e comportamentos, incutindo neles, também pelo exemplo,
noções de ética e deontologia profissional, de justiça e de respeito.

O estatuto que a Lei 2/2008, de 14 de Janeiro, lhes confere não é ainda
compatível com a relevância das suas funções.

A simples possibilidade de redução temporária do serviço a cargo do
magistrado formador, a pedido deste e a relevância, em sede de inspecção judi-
cial a que seja sujeito, do seu desempenho enquanto formador não tradu-
zem a desejável “integração dos magistrados formadores numa rede pedagógica
onde os docentes, directores adjuntos e coordenadores possam dialogar e
trocar informações em permanência sobre os conteúdos e os formandos”22.

17. A partir de agora, porém, vai ser possível proporcionar aos magis-
trados formadores melhores condições para o exercício das suas funções.

O artigo 89.º da Lei 2/2008, de 14 de Janeiro, comete ao Centro de
Estudos Judiciários a promoção da formação de docentes e formadores junto
dos tribunais, colmatando uma lacuna que vinha sendo objecto de crítica
fundada.
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O incremento da qualidade do processo de formação demanda a quali-
ficação prévia — sempre que possível — dos formadores e a sua habilitação
com conhecimento de aspectos relacionados com pedagogia e métodos de ava-
liação dos auditores, para além de outros necessários á gestão e orientação
da formação e que estão ausentes da sua formação e da sua experiência pro-
fissional como magistrados.

Dessa forma se procurará criar um corpo de formadores especialmente
vocacionados e habilitados para o exercício das tarefas da formação, inte-
grando-os de forma mais efectiva na rede de formação.

Integração essa que se prevê seja ainda mais efectiva com o início de
funcionamento da Intranet do Centro de Estudos Judiciários e que abrangerá
todos os magistrados formadores, permitindo a ligação em tempo real entre
os formadores junto dos Tribunais e o Centro de Estudos Judiciários e entre
os formadores e a troca das mais diversas informações.

Trata-se, ao fim e ao cabo, de reconhecer de forma inequívoca que,
para além de os magistrados formadores serem parte integrante do Centro de
Estudos Judiciários, este não se confina aos muros do Limoeiro.

18. Importa concluir esta nótula a propósito da nova lei do Centro de
Estudos Judiciários.

Não restam dúvidas de que a formação dos magistrados portugueses
está em mudança, como processo dinâmico que é sujeito às correcções que
se vierem a justificar.

Numa avaliação global poderá dizer-se que a generalidade das alterações
vai no melhor sentido. São disso exemplo o aperfeiçoamento dos métodos de
selecção, o alargamento dos períodos de formação inicial, aqui se incluindo
as fases junto dos tribunais e o estágio ou a consagração do princípio geral
de que também os juízes dos Tribunais Administrativos e Fiscais devem fre-
quentar, de modo regular e programado, cursos de formação inicial no Cen-
tro de Estudos Judiciários — o que constitui um instrumento apto a debelar
a habitual crise de quadros ao nível dessa magistratura.

O tempo se encarregará de confirmar ou não se algumas das soluções
adoptadas pela Lei 2/2008, de 14 de Janeiro, nomeadamente aquelas que ana-
lisamos, são as mais adequadas para conseguir o objectivo que a lei se pro-
põe: a manutenção dos mais elevados padrões de qualidade da magistra-
tura e da sua formação a cargo do Centro de Estudos Judiciários.
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