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“Viver em sociedade é um desafio porque 
às vezes ficamos presos a determinadas 
normas que nos obrigam a seguir regras 
limitadoras do nosso ser ou do nosso não 
ser... Quero dizer com isso que nós 
temos, no mínimo, duas personalidades: a 
objetiva, que todos ao nosso redor 
conhecem; e a subjetiva... Em alguns 
momentos, esta se mostra tão misteriosa 
que se perguntarmos – Quem somos? 
Não saberemos dizer ao certo!!! Agora de 
uma coisa eu tenho certeza: sempre 
devemos ser autênticos, as pessoas 
precisam nos aceitar pelo que somos e 
não pelo que parecemos ser... Aqui reside 
o eterno conflito da aparência x essência. 
E você... O que pensa disso? Que 
desafio, hein? "... Nunca sofra por não ser 
uma coisa ou por sê-la...” 

Clarice Lispector. 
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RESUMO 
 

O presente estudo objetiva investigar a política de formação de juízes para a pós-
modernidade, adotando como referencial a Teoria Social de Stuart Hall, para 
compreender e discutir possíveis contribuições que os pressupostos desta teoria 
possam fornecer para explicar a “crise” da contemporaneidade, a partir das 
transformações ocorridas no mundo atual. Quanto à metodologia, utilizou-se o 
método dedutivo, e a orientação para análise é a sócio-histórica. Esta pesquisa 
qualitativa, que se configura num Estudo de Caso, é de cunho etnográfico, descritivo 
e analítico. Com a conscientização da existência de uma crise entre o Poder 
Judiciário e a sociedade que se delineia, conclui-se que a qualidade da prestação 
jurisdicional e a efetivação dos direitos em tempos de "crises" estão ligadas aos 
sistemas de seleção e formação dos magistrados, dando ao tema maior relevância. 
Assim, torna-se imprescindível uma política de formação para a magistratura, que 
garanta, além do preparo jurídico, uma visão social, humanística, bem como uma 
postura ética para solucionar os conflitos sociais que lhe são impostos, a fim de 
garantir que tarefas atribuídas ao Poder Judiciário sejam desempenhadas 
adequadamente nos quadros dos sistemas jurídicos contemporâneos. 
 
Palavras-chave: Pós-modernidade. Crise. Política de formação. Magistratura. 
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ABSTRACT 
 
This study aims to investigate the training policy for judges to post modernity, taking 
as reference the Social Theory of Stuart Hall, to understand and discuss possible 
contributions that the assumptions of this theory can provide to explain the "crisis" of 
contemporaneity from the changes occurring in the world today. Regarding the 
methodology, we used the deductive method, and orientation analysis is the socio-
historical. This qualitative study, which is configured in a case study is ethnographic, 
descriptive or analytical nature. With the awareness of the existence of a crisis 
between the judiciary and society that emerges, it is concluded that the quality of 
adjudication and enforcement of rights in times of "crisis" are linked to the selection 
and training of the judiciary system, giving the topic more relevant. Thus, it is 
essential a training policy for the judiciary, which ensures, besides preparing the 
legal, social, humanistic vision, as well as an ethical stance to resolve social conflicts 
that are imposed in order to ensure that assigned tasks the Judiciary are performed 
properly in the frames of contemporary legal systems. 
 
Keywords: Post modernity. Crisis. Training policy. Judiciary. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Na lembrança, o passado se torna presente e se transfigura 
contaminado pelo aqui e o agora. Esforço-me por recuperá-lo tal 
como realmente e objetivamente foi, mas não posso separar o 
passado do presente, e o que encontro é sempre o meu pensamento 
atual sobre o passado, é o presente projetado sobre o passado 
(SOARES,1991, p. 37-38). 

 

Poderia iniciar por diversas formas, escrever esta dissertação apontando o 

que me motivou a escolher este tema para a pesquisa, mas escolhi apresentar 

reflexões geradas durante a elaboração deste trabalho e, também, em consequência 

delas, a (re)escrita da minha própria trajetória, com todas as idiossincrasias que um 

trabalho acadêmico comporta. Por se tratar das justificativas pessoais relacionadas 

às experiências profissionais e acadêmicas por mim vivenciadas, optei por relatar 

esta apresentação na primeira pessoa do singular, diferentemente das seções 

expostas nesta dissertação que são apresentadas na primeira pessoa do plural. 

O movimento que me leva e me traz, também me transforma, refaz, desloca, 

desestabiliza e descentraliza, e tal movimento eu desconheço e, logo, me faz 

reconhecer que a verdade construída não é a verdade absoluta, e vou à busca de 

conceitos, procurando construir verdades que também se deslocam e se desfazem. 

Vejo que o que eu tinha antes, hoje já não mais, e me percebo como um sujeito 

multifacetado e em constante transformação.  

Segundo Larrosa (2002), a experiência é o que nos passa, o que nos 

acontece ou o que toca, e a possibilidade de que isso aconteça requer um gesto de 

interrupção: 

 

[...] requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar 
mais devagar, olhar mais devagar e escutar mais devagar; parar para sentir, 
sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, 
suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, 
cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o 
que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do 
encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço (LARROSA, 
2002, p. 24). 

 

Apesar de o modo como damos sentido ao que nos acontece ser muito 

particular, pessoal e subjetivo, não posso me esquecer da influência das relações 

sociais como formadoras de valores, juízo e opinião. Construídos, ao longo das 
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nossas vidas, esses valores, que sempre nortearam as minhas escolhas e tomadas 

de decisão. 

Segundo Galvão (2005, p. 328)  

 

A realidade cotidiana é percebida por cada um de nós de um modo muito 
particular, damos sentido às situações por meio do nosso universo de 
crenças, elaborado a partir das vivências, valores e papéis culturais 
inerentes ao grupo social a que pertencemos. 

 

Nessa perspectiva, trago aqui um pouco da minha trajetória de vida: 

A liberdade de ser e de fazer sempre foi o maior dos meus desejos, não só 

pelo incentivo dos meus pais, que me desejavam uma “vida melhor” que a deles, 

mas também por conviver com a situação que nascia das forças democráticas no 

mundo. Liberdade, liberdade..., direito de ser, de pensar e de conduzir o próprio 

destino. Essas são as razões que me ligam à vida acadêmica. Eu sonhava com essa 

liberdade. É na academia que a sinto, a liberdade de pensar e de gerar 

conhecimento. É nesse sentido que escrever esta “trajetória”, entre aspas, por não 

ser uma escrita fielmente detalhada, faz-me renascer a esperança, talvez pela 

possibilidade que vislumbro de ter maior liberdade de pensar e criar. Gostaria muito, 

de ter a “liberdade”, embora relativa, de poder dedicar-me mais e melhor às minhas 

pesquisas, viver mais intensamente a memória-sonho, sem vê-la como ameaça ou 

competidora da memória-trabalho. 

Nesse reencontro com minha memória, sinto-me como entrando em mim 

mesma, sem pedir licença e sem medo de evidenciar os pontos poucos 

desvendados da minha trajetória, buscando ultrapassar o espaço do trabalho e 

falando de outras dimensões de minha vida. Contar, compor e cantar a minha 

história e trajetória; dar forma, cor e texto às lembranças das experiências 

profissionais e acadêmicas são um exercício desafiante; tanto é exaustivo pela 

estrutura estética que este relatório exige quanto é indispensável na medida em que 

produz reflexão e significado ao vivido. Sinto, sobretudo, a necessidade de revisitar 

o passado e minha trajetória, a fim de redimensionar o mundo e, consequentemente, 

reinventar-me nele. Relembrar minha história de vida, embora não podendo revivê-la 

na íntegra, é poder reconstruir, a partir das concepções de hoje, as experiências de 

outrora.  
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A nossa vida é constituída de fatos passados que marcam o presente e nos 

faz vislumbrar o futuro, por isso o poeta tem razão ao dizer “que tudo vale à pena se 

a alma não é pequena”. Nesse sentido, pretendo nestas palavras relatar e refletir 

sobre alguns momentos que julgo mais significativos de minha trajetória de vida, 

demarcando assim as posições, posturas e o meu olhar diante do mundo, 

especialmente da educação.  

Mesmo sendo filha de lavrador que não teve a oportunidade de frequentar 

uma escola, aprendi a apreciar e a “valorizar” o estudo, o espaço da escola e a 

figura da docência. Respeito, dedicação, responsabilidade, autonomia, diálogo e 

solidariedade eram/são noções e valores fundamentais oriundos de minha família e 

vividos na relação com o outro no contexto social no qual estamos inseridos. Assim, 

foi, nos espaços da família e da escola pública, que me fiz gente, que me tornei 

pessoa, que me fiz curiosa de conhecer a mim mesma, os outros e as ‘coisas’ que 

me rodeavam. Minha mãe, professora leiga, só depois de algum tempo, já casada e 

com filhos, conseguiu seguir seus estudos e concluir o curso de Magistério. 

Concluí o Ensino Médio habilitando-me para o Magistério em 1991. O que não 

foi fácil. Morava muito distante da cidade. Foi no convívio social que a beleza do 

mundo se fez presente. Durante as férias eu procurava sempre o que fazer para 

ganhar “uns trocadinhos” a fim de ajudar no sustento da família e comprar os meus 

pertences (livros e roupas). Na casa de farinha, descascava mandioca para moer e 

peneirava a massa para torrar no forno e fazer a farinha. Até hoje, quando lembro a 

minha infância, sinto o cheiro da farinha quente saindo do forno para ser ensacada. 

Valeu à pena! Foi, como nas palavras de Freire, experimentando-me no mundo que 

me fiz gente: “Vamo-nos fazendo aos poucos, na prática social de que tomamos 

parte” (FREIRE, 1993, p. 88). 

O que me levou a optar e a me identificar com a área da Educação e Políticas 

simultaneamente? Creio que tive influências do meu povo, da minha gente, que 

foram significativas e decisivas para tal escolha. Lembro-me da alegria no olhar das 

mães recebendo as tão esperadas cartas dos filhos, que há muito haviam partido 

sem mandar notícias, em busca de trabalho e melhores condições de vida fora do 

sertão nordestino. Essas mães não podiam sentir a emoção de lerem elas mesmas 

as cartas de seus filhos, dependendo do conhecimento de outrem para fazê-las se 

derramarem em lágrimas ao ouvirem as palavras de seus queridos. Para mim isso 

era inaceitável; não entendia muito bem naquela época a ausência de políticas 
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públicas que promovessem a igualdade social, mesmo assim já possuía um discurso 

político intrínseco nas minhas falas. Atribuía ao analfabetismo o retrato mais 

perverso da desigualdade social e, além disso, o “desperdício” de toda capacidade 

cognitiva do meu pai; ele tinha sede de saber e conhecer. Por que ele não teve 

direito à escola? Por ser negro? pobre? Destaco a maneira como vivenciei com 

meus pais a falta de escolarização deles, que hoje o direito lhes confere, mas, 

mesmo assim, foram eles meus grandes educadores, a minha possibilidade de me 

fazer pessoa, de poder questionar, de ser escutada e compreendida. O balanço que 

faço da relação com o lugar em que vivi não é perpassado de tristeza nem revolta, 

pois descaracterizariam a importância que ele tem em minha vida. Sinto, sim, 

saudade e ternura daquele tempo, assim como sinto saudade dos meus amigos de 

infância e da luta pela sobrevivência política e intelectual. Havia em nós o germe de 

uma plenitude a se realizar, uma força latente. Não havia o constrangimento dos 

limites. Tais aspectos não podem ser negados no que diz respeito, não só à opção 

de ser educadora, mas, sobretudo, ao entendimento que tenho do que é 

“EDUCAÇÃO”. 

Ao concluir o Curso de Magistério Primário fui agraciada com duas turmas 

para lecionar no ano seguinte, em duas escolas públicas rurais, em turmas 

multisseriadas. Na prática pedagógica, bem como nas relações que estabelecia com 

a comunidade, inúmeras questões me conduziram a problematizar e a refletir, desde 

a minha inserção como professora naquele contexto, o papel da escola para tal 

grupo, passando pelas práticas sociais e educativas vividas nesta relação: o 

planejamento participativo; a busca de uma escola vinculada aos objetivos e 

identificada com a comunidade; as formas de gestão da escola; e a peculiar relação 

entre a escola, a comunidade e a Secretaria Municipal de Educação, ou seja, os 

limites e as possibilidades deste processo recheado de sabor, curiosidade e de 

incertezas. Mergulhada naquele cotidiano, sentia a necessidade de interpretar o 

conjunto das situações, numa tentativa de (re)conciliar a prática com a teoria.  

Estava selado o meu compromisso com a Educação. Começava a manifestar 

em mim a necessidade mais profunda de conhecimento, era preciso buscar uma 

graduação. Mas como? 

Nesse sentido, vale lembrar as palavras de Freire (1996, p. 38) quando diz 

que “ensinar exige a corporificação das palavras pelo exemplo”, onde pensar certo é 

fazer certo. Como posso ensinar ética, solidariedade e democracia se não os vivo no 
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cotidiano das minhas relações? Maturana (1999) compartilha da mesma perspectiva 

quando nos diz que a forma como vivemos é como educaremos. Na escola se 

“aprende valores, virtudes que deve respeitar, mas vive num mundo adulto que os 

nega. Prega-se o amor, mas ninguém sabe em que ele consiste porque não se 

veem as ações que o constituem [...]. Ensina-se a desejar a Justiça, mas os adultos 

vivem na falsidade” (ibid, p. 33). Questionamentos passados começavam ser 

esclarecidos e a surgir outros. 

Ingressei no curso Normal Superior com Habilitação em Pedagogia para 

Séries Iniciais, na modalidade EAD em 2004. A distância que me separava do 

conhecimento acadêmico estava diminuída e era possível agora. No curso percebi 

que o espaço da universidade oferecia diversas oportunidades de envolvimento e 

inserção e, sobretudo, a introdução ao pensamento de Paulo Freire. Foi um 

momento de muitas novidades e também de muito empenho, fossem por meio das 

leituras, discussões e ricos encontros com a orientação ou por meio dos 

acompanhamentos, análises e procedimentos; em suma, a introdução no mundo da 

pesquisa em educação. Nesse sentido, vale destacar o quão importante é a inserção 

junto às atividades de pesquisa, que certamente constitui um espaço para o 

desenvolvimento do espírito investigativo e da autonomia profissional. 

Assim sendo, foram nos projetos de extensão universitária que encontrei 

espaços de atuação que me fizeram problematizar e observar no dia a dia a questão 

da fragmentação do conhecimento, na busca de um olhar complexo, de um olhar do 

todo, de uma relação e de uma articulação mais profícua do que aprendia na 

graduação para a vida prática das instituições escolares e dos movimentos sociais.  

Concluí a graduação em 2007, completamente envolvida com o processo 

educativo, buscando ainda mais inteirar-me da legislação que o regulariza, já 

possuía uma melhor visão político/social. Precisava seguir. Resolvi também 

coordenar projetos comunitários e sociais, a propor projetos locais que 

proporcionassem a escola desenvolver em parceria com as três esferas do Poder 

Público, Sindicatos, Iniciativa Privada e Fundações, programas especiais de 

formação profissional articulada com a educação básica; a criação de alternativas de 

trabalho e renda; ações de formação e educação dirigidas a jovens e adultos 

trabalhadores, bem como a jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade 

social. 
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Em 2008 recebi um convite para atuar na Equipe de Coordenação Nacional 

do Proinfantil, um programa de formação de professores em exercício na Educação 

Infantil. Fui contratada pelo Unesco em convênio com o Ministério da Educação por 

se tratar de um projeto de cooperação técnica internacional. “Foi muito além do que 

eu sonhei um dia...” Durante o período de contratação pela Unesco, também me foi 

oportunizado conhecer a realidade político-social e educacional de outros países, 

como Angola, São Tomé e Príncipe e Timor Leste. Considero um marco em minha 

trajetória profissional, correspondendo à maior oportunidade que tive de integração 

sociocultural. Foi também a Unesco que me apresentou a Fundação Universidade 

Federal de Rondônia (UNIR), quando em 2010 visitei a Instituição para avaliar o 

Programa de Formação Inicial para Professores da Educação Infantil (Proinfantil) no 

Estado, que estava sob a coordenação do Departamento de Ciências da Educação. 

E entre as visitas fui convidada pelo Mestrado em Educação da UNIR para participar 

de uma mesa redonda na Semana Educa – I Encontro de Pós-Graduação em 

Educação para ministrar sobre Políticas Educacionais no País: Diretrizes e 

Programas.  

Em abril de 2011, logo após o ingresso no Mestrado, fui convidada a assumir 

a função de Coordenadora Pedagógica da Escola da Magistratura do Estado de 

Rondônia, instituição vinculada ao Poder Judiciário, com o desígnio de apoiar e 

firmar parcerias para a oferta de cursos de pós-graduação e credenciar a Escola no 

Conselho Estadual de Educação como Instituição de Ensino Superior, na 

modalidade Escola de Governo. Dessa forma, a Escola da Magistratura do Estado 

de Rondônia foi autorizada a realizar cursos de pós-graduação lato sensu, o que 

aconteceu em novembro de 2011, elaborar o Plano Estadual de Formação de 

Magistrados e adotar documentos que sirvam como referenciais de qualidade para 

educação, promover e incentivar a pesquisa, realizar eventos mensais, semestrais e 

anuais, disponibilizar modelos de instrumentos didáticos, implantar cursos de 

“Formação de Formadores” e realizar 80% (oitenta por cento) das ações 

educacionais do Plano Nacional de Formação de Magistrados até o final de 2016. 

Eis o desafio... Eis a minha crise de identidade. 
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PAPEL, CANETA E RABISCOS... 

 

Papel, caneta... e grilos??? Às vezes eu só queria um pedaço de papel e 
uma caneta… Qualquer papel e qualquer coisa que escreva na verdade… 
Mas quando se quer escrever e as ideias às vezes malucas e 
deslumbrantes surgem… Nunca se tem uma caneta e um papel por perto… 
E você acaba percebendo que seus melhores textos estão rascunhados em 
guardanapos (YZA, 2012). 

 

Sem dúvida, uma imagem é o método mais poderoso de comunicar uma 

ideia. Há jornalistas que afirmam que algumas das ideias empresariais mais bem-

sucedidas foram esboçadas em um guardanapo, que o guardanapo foi mais im-

portante para o mundo das ideias empresariais que o PowerPoint. Eu considerava 

que as “histórias com guardanapo” eram exatamente isso: histórias fruto da 

imaginação dos jornalistas. Assim pensei, até encontrar meu orientador, numa tarde, 

em uma cafeteria. Desanimada, desapontada e triste, olhei para ele e disse: – Não 

dá mais, desisto! Apontei todas as dificuldades que me cercavam: trabalho, filhos, a 

distância entre o meu labor diário e o tema anteriormente proposto. Problemas! 

Problemas!  E problemas! 

Foram horas conversando... As palavras pronunciadas pelo meu orientador 

foram assertivas, diretas e muito bem articuladas, a ponto de me incomodarem, 

deixarem-me rasos os olhos, me colocarem de frente comigo mesma, me 

desinstalarem, me levarem à reflexão. Mas, também, me sensibilizaram, acalmaram, 

motivaram e, sobretudo, me apontaram outra direção.  

Segundo Larrosa (2002), as palavras produzem sentido, criam realidades e 

determinam nossos pensamentos, é a partir das palavras que pensamos e damos 

sentido ao que somos e ao que nos acontece: 

 
[...] também tem a ver com as palavras o modo como nos colocamos diante 
de nós mesmos, diante dos outros e diante do mundo em que vivemos [...]. 
Quando fazemos coisas com as palavras, do que se trata é como damos 
sentido ao que somos e ao que nos acontece, de como correlacionamos as 
palavras e as coisas, de como nomeamos o que vemos ou o que sentimos e 
de como vemos ou sentimos o que nomeamos (p. 21). 

 

Durante essa longa conversa sobre minha vida pessoal e profissional, arguiu-

me sobre a atividade na Escola da Magistratura, a formação do juiz contemporâneo, 

minhas perspectivas e propostas, mas sempre com um olhar atento e questionador 

sobre minhas explicações e exposições. Entre um café e outro, assim continuou a 
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conversa, e eis que surgiu rabiscado e desenhado em um guardanapo uma nova 

ideia, uma proposta: o tema desta pesquisa. 

Historicamente, se exprimir e se explicar por rabiscos sempre fez parte da 

natureza humana. Posso dizer que, agora compreendo isso bem, os rabiscos 

tornam-se mais claros, porque apelam ao pensamento visual que tem tanto de lógico 

e analítico quanto de intuitivo e demonstrativo, e isso me fez enxergar a 

possibilidade que ali surgia. Naqueles rabiscos pude perceber o encadear das 

ideias, ajudando-me a desenvolver o raciocínio, a criatividade, mantendo-nos numa 

comunicação, agora não apenas verbal, mas visual e sinestésica, e assim 

encontramos uma forma para solucionar o problema, que até então tanto me afligia. 

Os rabiscos feitos pelo meu orientador naquele momento me ensinaram a nunca 

subestimar o poder de uma visão tão simples a ponto de ser esboçada em um 

guardanapo. E ainda, estando ali, encorajada a pensar de forma analítica e lógica, 

me ensinaram, ao mesmo tempo, que às vezes basta rabiscar para pensar melhor. 

Felizmente a alternativa encontrada não só preencheu o vazio, como me devolveu o 

desejo de continuar, bem como alimentou este trabalho e o fez crescer. Minhas 

angústias se dissiparam e voltei a gostar do que estava fazendo. Começamos a 

imaginar como seria escrito este trabalho e desenhamos passo a posso o caminho 

desta pesquisa. 

No momento, em que escrevo este relatório, veio-me à mente, a lembrança 

de uma fábula contada pelo meu orientador, ainda na condição de professor, nas 

aulas teóricas no início do mestrado: “A Tese do Coelhinho”, na qual a moral da 

história é que não importa quão absurdo seja o tema, não importa se tem só o 

mínimo de fundamento científico, se suas ideias vão contra o óbvio conceito lógico; 

o que importa mesmo é QUEM É O SEU ORIENTADOR. Na fábula, muitas vezes o 

tema é compreendido pela importância da “autoridade” que um orientador pode 

exercer sobre a banca e sobre os meios, desconsiderando o conhecimento e o 

trabalho produzido pelo mestrando. No meu caso foi diferente, pois meu orientador 

conseguiu-me “empoderar” e me encorajar a seguir em frente, a partir das minhas 

condições e história de vida. Não posso deixar de salientar a importância do seu 

papel pela consciência que me ajudou a elaborar e pelo auxílio durante todo o 

processo de pesquisa até a elaboração do texto final.  

Diante destas considerações, do meu (in)cansável ir e vir, de todo o processo 

de construção deste trabalho, da minha relação com o lócus desta pesquisa e com a 



 

 

22 

temática abordada, surgiu um questionamento: será possível separar a subjetividade 

que o tema tende a abrolhar? Ficariam os sentimentos, os desejos, as emoções, as 

expectativas e os interesses encarcerados para não contaminar os dados e não 

interferir nos resultados? O que torna os trabalhos que seguem a linguagem e o 

método científicos mais legítimos do que os que utilizam a linguagem subjetiva?  

Deixo claro, que minha intenção não é defender um modo de pensamento em 

detrimento de outro, mas apenas problematizar a visão com a qual são vistos os 

trabalhos que levam em consideração outras práticas e formas de se expressar, e 

não somente as tradicionais, conforme diz Santos (2000, p. 238): 

 
[...] nem a ciência de tradição é a detentora de todas as verdades, 
tampouco os outros conjuntos de práticas e de discursos, tidos como não-
científicos, o são. O importante, aqui, é discutir quais as relações que se 
dão entre eles: o quanto de crença, valores, política, etc. têm o 
conhecimento científico e o quanto de científico tem os outros discursos e 
práticas. 

 

O rigor científico é avaliado pela metodologia estabelecida e pela utilização 

racional do pensamento. E, portanto, segundo esta concepção, o trabalho que 

apresenta a subjetividade em sua linguagem, expondo emoções e sentimentos, 

permite transparecer as marcas deixadas na alma, no corpo e na pele de quem o 

escreve e, consequentemente, não é considerado como trabalho científico, 

tornando-se tão desprezível a ponto de desqualificar uma pesquisa. Porém, gostaria 

de lembrar que o conhecimento científico é produzido por pessoas e, sendo assim, 

está subordinado às condições de construção humana. Trata-se então, como diria 

Santos (2000), de um conhecimento inscrito na política cultural, de um conhecimento 

regido por interesses, inserido nas relações de poder, 

produzido/construído/inventado historicamente a partir de discursos em disputa, 

sendo uma construção que está longe de ser natural e não se apresenta isenta de 

valores ou julgamentos. 

Destarte, acredito que um trabalho pode envolver subjetividade e ao mesmo 

tempo ser ciência, desde que tenha um objetivo, um suporte metodológico e teórico 

que o sustente. Sem perder o rigor que um estudo acadêmico pressupõe, faz-se 

necessário ponderar sobre a importância da criação de metodologias para 

pesquisas, as quais possam romper com os modelos consagrados pelo modo 

hegemônico de se produzir ciência. Segundo Alves (apud MOTA; PACHECO, 2005, 

p. 11-12) é preciso: 
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[...] narrar a vida e literaturizar a ciência. [...] pensar acerca da necessidade 
do desenvolvimento de novas maneiras de escrever para assumir e 
comunicar novas preocupações, problemas, fatos e achados presentes nas 
narrativas dos sujeitos praticantes dos cotidianos em suas memórias 
individuais e coletivas. 

 

Enfim, quero destacar a importância de mostrar os bastidores deste trabalho, 

afinal, foi no decorrer de todo esse processo que a pesquisa se construiu e todos os 

caminhos e descaminhos percorridos influenciaram na sua construção. Assim, como 

nos diz Albuquerque (2007, p. 32): 

 
Tecer, costurar, bordar, escrever, como qualquer evento humano, por mais 
comezinho que seja, põe em relação a matéria e a ideia, a concepção ideal 
e o trabalho, a mão e a cabeça, o projeto e a ação, a natureza e a cultura,a 
coisa e a palavra. Qualquer produto, que aparece no final como algo 
acabado, passou por etapas intermediárias, por mediações. 

 

Deste modo, é possível, fazer compreender o “produto final”, acompanhando 

as etapas e mediações pelas quais passou, sem se permitir criar a falsa imagem de 

que o caminho trilhado durante a pesquisa foi muito tranquilo, linear, sem rupturas, 

sem problemas ou dificuldades. É justamente o processo de tentativas, erros, 

mudanças e acertos que faz com que o trabalho cresça e tome forma. 

Apesar da tristeza em alguns momentos, das incertezas por todas as 

angústias que vivi, por construir e desconstruir, fazer e refazer, por todas as 

perguntas que surgiram no caminho, por nem tudo ter dado certo, posso dizer que 

estou feliz, pois foi assim que este trabalho se estabeleceu, instalou-se e passou a 

fazer sentido para mim. 

Para alguns positivistas, isso pode ser o cúmulo. Para alguns humanistas, 

isso pode ser o relato de um resgate. Para um psicanalista, isso pode ser o 

reencontro com um desejo de infância, que fantasia, que se recarrega no mais-

gozar, que avança em elaboração, que foge e volta e que pulsa para seguir em 

frente. 

E o tema de onde veio? Do inconsciente ou do guardanapo? Manifestou-se 

numa tarde, na cafeteria do shopping. Agora, trago-o comigo e o apresento!  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em 11 de fevereiro de 2013, o mundo é surpreendido pelo anúncio de que o 

Papa Bento XVI renunciaria ao comando da Igreja Católica no dia 28 do mesmo 

mês, sendo a primeira renúncia de um Papa na era moderna. Imediatamente, 

católicos em todo mundo receberam a notícia. Curiosamente, há 11 anos, em 11 de 

setembro de 2001 um avião choca-se contra um dos prédios das torres gêmeas nos 

Estados Unidos da América. Os meios de comunicação divulgaram por todas as vias 

disponíveis a ocorrência da catástrofe. Tudo foi tão rápido a ponto de possibilitar ao 

mundo a assistir ao vivo, atônito, o choque da segunda aeronave contra a torre 

gêmea, ainda intacta.  

A coincidência nos fatos não está apenas no número 11, mas na velocidade 

com que as informações alcançam o globo. Na era digital basta um simples toque e 

distâncias são encurtadas. 

Esse é o mundo na atualidade... 

A pesquisa que ora se apresenta parte do pressuposto de que a “crise” 

vivenciada na “pós-modernidade” tem relação direta com os acontecimentos nos 

diversos ramos do conhecimento ao redor do mundo. E que não obstante seja 

unânime entre os sujeitos do judiciário e da sociedade atual a existência de uma 

situação de “crise do Judiciário”, também é do senso comum de que a “crise” 

decorre das profundas transformações econômicas e sociais ocorridas no século 

passado. Não se trata tão somente de uma crise do sistema capitalista, mas uma 

crise do paradigma do Estado Social de Direito. 

Nesse contexto, a questão da sociedade deve ser entendida em todas as 

suas nuances. O Estado, com as características que apresenta hoje, pode aludir que 

a “crise” é fruto de uma construção ideológica, econômica e política, que gera 

consequências preocupantes quanto ao seu papel no campo jurisdicional, 

especialmente, no que diz respeito ao papel do juiz na efetivação dos direitos no 

mundo “pós-moderno”.  

Dessa forma, a complexidade das demandas judiciais exige a formação de 

um juiz mais qualificado para julgá-la. A magistratura necessita de pessoas com 

compromisso público, com formação ético-humanista e que tenha verdadeiro 

interesse pelo exercício da cidadania, dotadas de excelente preparo jurídico, visão 
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social, sensibilidade para julgar os comportamentos humanos, equilíbrio e postura 

ética, tornando-a capaz de solucionar os conflitos sociais que lhes são impostos. 

Nas memoráveis palavras do Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sálvio 

de Figueiredo Teixeira (2010, p.95): 

 
[...] o Judiciário, que neste país felizmente é qualificado como poder nas 
Constituições, não obstante tantas restrições e dificuldades de ordem 
prática e política, e que muito aquém está das expectativas da sociedade 
mundial contemporânea, deve impor-se como verdadeiro Poder, não 
através de mera retórica, mas de um processo revolucionário do seu 
modelo histórico tradicional, hermético e arcaico, a realizar uma profunda 
mudança em sua estrutura e em sua dinâmica, com planejamento científico 
e vontade política, transformação essa a ter, como um dos seus pontos 
fundamentais, a adequada seleção, formação e aperfeiçoamento daquele 
que a lei entrega a bela e árdua missão de julgar (O Juiz). 

 

1.1 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

O juiz do século XXI possui relevante papel e enfrenta diversos desafios no 

exercício da profissão, uma vez que não é apenas um aplicador da lei, mas um 

intérprete e, às vezes, cabendo-lhe formular a lei do caso concreto dentro dos 

princípios constitucionais. 

De acordo com Cavalieri Filho (2005, p. 159) "mais importante do que ter leis 

boas é ter bons julgadores, sem o que, a ordem jurídica, por melhor que seja, ficará 

comprometida e a justiça sacrificada". 

Assim sendo, as complexas demandas judiciais exigem a formação de um juiz 

mais qualificado para julgá-las. Segundo Hall (2005), à medida que as sociedades 

modernas se tornam mais complexas, elas adquirem uma força mais coletiva e 

social, produzindo uma fragmentação de códigos culturais, uma multiplicidade de 

estilos, uma ênfase no efêmero, no flutuante, no que não é permanente, na 

diferença e no pluralismo cultural. Portanto, além de excelente preparo jurídico, o 

juiz deverá ter uma visão social e uma postura ética que o capacite a solucionar os 

conflitos sociais que lhes são impostos. 

Deste modo, o Poder Judiciário enfrenta um dos maiores desafios a que se 

propõe: selecionar e formar bons magistrados para o contexto da formação judicial, 

frente ao reflexo das mudanças sociais e da evolução do Direito, como 

consequência das mudanças político-institucionais acarretadas por vários fatores 

que pressupõem uma postura do magistrado. 
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Nesse sentido, o tema da política de formação de magistrados tem sido 

apontado como uma das questões prioritárias a serem enfrentadas pelo Poder 

Judiciário na sociedade atual. Conforme pesquisa de diagnóstico das Escolas de 

Magistratura existentes no Brasil, Targa (2005, p. 1) destaca que: 

 
Um dos maiores desafios que se propõe, hoje, para o Poder Judiciário, é 
selecionar e formar bons magistrados, aptos a solucionar não só a lide 
processual, aquela que se revela nos autos, mas a própria lide sociológica, 
muito mais ampla e nem sempre possível de ser solvida com a mera 
aplicação da lei. 
Esse desafio se faz muito mais relevante no momento em que a 
Constituição Federal, em face da Emenda Constitucional nº 45, atribui ao 
Poder Judiciário a integral responsabilidade pela seleção, preparação, 
aperfeiçoamento e promoção de magistrados, constituindo etapa obrigatória 
do processo de vitaliciamento a participação em curso oficial ou 
reconhecido por Escola Nacional de Magistrados. A mesma emenda 
constitucional também determinou a criação, junto ao Superior Tribunal de 
Justiça e ao Tribunal Superior do Trabalho, de Escolas Nacionais de 
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, às quais competirá, inclusive, 
regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira. 

 

Apesar de a citação acima ser retirada de uma pesquisa realizada em 2005, o 

tema formação de magistrados tem sido apontado, tanto por Nalini (2009), quanto 

por Teodoro (2009), como uma das questões prioritárias a ser enfrentada pelo Poder 

Judiciário. Na sociedade atual o desafio mencionado merece a atenção dos 

responsáveis pela preparação e formação dos magistrados, visto que pressupõe a 

necessidade de ações baseadas em uma visão humanística e sistêmica da 

educação. 

O estudo certamente não responderá a tais questionamentos, extremamente 

complexos, mas poderá subsidiar estudos futuros para a elaboração de adequada 

política pública de formação de magistrados, necessária em face do papel que esse 

profissional desempenha como primordial ator de um dos poderes do Estado, o 

Poder Judiciário e, com mais relevância, em face do papel desse poder, que se 

agiganta no Estado brasileiro. 

Diante do exposto, este trabalho enfoca “a política de formação de 

magistrados através de estudo de caso no Poder Judiciário Estadual” na 

implementação da Escola da Magistratura do Estado de Rondônia, alcançando um 

contexto de formação judicial como consequência das mudanças sociais e político-

institucionais que pressupõem uma postura adequada do profissional que exerce o 

poder das decisões judiciais. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

 

A sociedade moderna é caracterizada por mudanças constantes, rápidas e 

permanentes, o que a diferencia da sociedade tradicional. Nesta sociedade 

moderna, não há um centro, um princípio articulador ou organizador único e não se 

desenvolve de acordo com o desdobramento de uma única causa ou lei. Ela está 

constantemente sendo descentrada por forças fora de si mesma (HALL, 2005). 

Desse modo, as constantes alterações legislativas e a capacidade para 

assumir novas perspectivas na interpretação do direito são desafios que a sociedade 

coloca aos magistrados do século XXI. A formação é uma das variáveis mais 

significativas, capaz de influenciar as jurisprudências e as próprias atitudes dos 

magistrados em face das áreas emergentes do direito. A política de formação de 

magistrados é, assim, vista como mecanismo de renovação e afirmação de 

autoridade para o exercício da profissão, devendo ser ministrada por uma instituição 

que consiga combinar o ensino da técnica jurídica com o ensino da função social e 

humana do magistrado no seu exercício profissional (NALINI, 2006). 

Nesse aspecto, criam-se expectativas positivas elevadas sobre o sistema 

judiciário que, ao não serem cumpridas, geram enorme frustração. E é exatamente 

esta disjunção entre as expectativas e o desempenho real que cria a "crise".  

Por isso, num processo de mudança do judiciário com o objetivo de 

corresponder às expectativas sociais, justifica-se pesquisar o sistema de 

recrutamento, formação e aperfeiçoamento de magistrados, e o papel da Escola da 

Magistratura vinculada ao Tribunal de Justiça de Rondônia, na formação do 

magistrado, requerido pelo estado democrático de direito. 

 

1.3 PROBLEMATIZAÇÃO 

 

As Escolas de Magistratura têm a função de preparar e formar juízes no Brasil 

e no estágio atual, a formação de juízes é um tema por demais desafiador. O 

sistema democrático necessita de um poder judiciário forte e altivo, para fazer valer 

os direitos dos cidadãos, como forma de democratizar e disseminar a justiça e 

regular a conduta social. 
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Se consensual é a importância do recrutamento e formação de magistrados 

como política pública de justiça nos estudos sobre o tema, interessa avaliar se esta 

é também uma questão central do debate público sobre a justiça.  

Conforme exposto, levantou-se a seguinte problematização para esta 

pesquisa: Em que medida as políticas públicas de formação de magistrados, no 

Brasil, influenciam a instituição das escolas de magistratura, bem como a 

organização curricular para a formação do juiz a fim de que atue na sociedade 

contemporânea? 

 

1.4 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

Os objetivos gerais e específicos traçados neste trabalho são descritos nas 

subseções a seguir: 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

Este trabalho tem o objetivo geral de analisar o papel das escolas de 

magistratura na formação de juízes aptos a solver os conflitos sociais, bem como os  

interesses com base nas políticas públicas de formação de magistrados e 

percepções dos juízes em atuação no Estado de Rondônia. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar as possíveis contribuições que a teoria social de Stuart Hall pode 

fornecer para explicar a crise de identidade na contemporaneidade; 

 Refletir sobre a crise do Poder Judiciário em relação à sociedade que se 

delineia; e, 

 Discutir os aspectos das influências das políticas públicas de formação de 

magistrados, o contexto de atuação e o papel dos juízes neste contexto, 

bem como os conhecimentos aprendidos a partir do estudo do caso 

realizado. 
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1. 5  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Esta pesquisa pode ser caracterizada quanto à metodologia, como um estudo 

de caso no que concerne aos procedimentos técnicos; exploratório-descritiva quanto 

aos objetivos; qualitativa em relação à abordagem do problema; e básica, do ponto 

de vista da natureza. 

O estudo de caso, segundo Ludke e André (1986, p. 18-20), apresenta 

características que visam à descoberta, enfatizam a interpretação no seu contexto, 

buscam revelar a multiplicidade de dimensões presentes numa determinada 

situação ou problema, recorrem a variados dados coletados em diferentes 

momentos, permitem generalizações naturalísticas e procuram representar os 

diferentes pontos de vista presentes numa situação social. 

Rauen (2002), define “estudo de caso” como um estudo profundo de um ou 

de poucos objetos, que busca retratar a realidade de forma completa e profunda de 

modo a permitir amplo e detalhado conhecimento. 

O trabalho em questão privilegiará o método dedutivo, identificando-se a 

necessidade de uma política de formação eficaz para o juiz na sociedade pós-

moderna, sociedade esta, em que a autora, na condição de sujeito social também 

está inserida. Aponta para o papel da Escola da Magistratura na preparação, 

seleção e formação de magistrados, onde a pesquisadora atua profissionalmente, 

como Coordenadora Pedagógica. 

A orientação para as análises desse trabalho é sócio-histórica, abordagem na 

qual os fenômenos são analisados de forma contextualizada, a partir da história, 

inseridos em uma totalidade social. Segundo Freitas (2002, p. 2), “a pesquisa é vista 

como uma relação entre sujeitos, portanto dialógica, na qual o pesquisador é uma 

parte integrante do processo investigativo”.  

Ressalte-se ainda que, esta pesquisa qualitativa, que se configura num 

Estudo de Caso, é de cunho etnográfico, descritivo e analítico.  

Para realização da pesquisa na Escola da Magistratura de Rondônia, foi 

encaminhada Carta de Apresentação da pesquisadora, assinada pelo professor 

orientador, solicitando autorização ao Coordenador da Escola, que a concedeu e 

assinou o Termo de Concordância para a execução do trabalho, e assim fizeram 

todos os entrevistados, assinando o Termo de Consentimento e Livre 

Esclarecimento. 
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Assim, o universo desta pesquisa compreende um estudo sobre a política de 

formação de magistrados no Brasil e o papel das escolas de magistratura, que são 

os centros de ensino responsáveis pela formação de magistrados. 

Com base nas descrições sobre as escolas de magistratura do exterior, 

apresentadas em textos do livro “O Juiz”, de autoria do Ministro Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, sabe-se que tais instituições de ensino surgiram após a II Guerra Mundial, 

com a missão de promover ações educacionais para os magistrados e, também, 

para fomentar a cultura de pesquisas no âmbito do Judiciário. 

O objeto específico deste estudo é a Escola da Magistratura do Estado de 

Rondônia (EMERON) no que se refere às políticas de formação e gestão 

educacional. A escolha da EMERON se deu por esta ser uma das escolas de 

magistratura mais antigas do Brasil, por estar implementando uma proposta de 

currículo com base nas noções de competências, por sua atuação na formação e 

aperfeiçoamento de magistrados ter ganhado destaque após o credenciamento 

como Instituição de Ensino Superior e pela autorização para realizar cursos de pós-

graduação lato sensu, após decreto do Governador do Estado em 25/11/2011, 

considerando o teor da Resolução n. 957/2011 do Conselho Estadual de Educação.  

Pretende-se descrever e abordar as práticas à luz dos objetivos da EMERON, 

influenciadas pelas políticas públicas de formação de magistrados no Brasil, a fim de 

torná-los conscientes de sua missão e capazes de realizar justiça célere, mais 

substancial do que procedimental. Pretende-se, também, concluir qual o papel das 

escolas de magistratura na busca do perfil desejado para o juiz pós-moderno. 

Durante o percurso metodológico, foram desenvolvidos alguns procedimentos 

para a realização do estudo sobre a política de formação de juízes para a pós-

modernidade. Portanto, este Estudo de Caso possui 3 (três) momentos: No primeiro, 

elaborou-se o planejamento, em que foram descritos todos o caminhos que 

deveriam ser percorridos. No segundo momento, e o mais prolongado, realizou-se o 

trabalho de campo, a coleta de dados e a análise documental. Para a coleta de 

dados utilizou-se a revisão de literatura, análise documental, aplicação de 

questionário com questões fechadas e abertas e entrevistas semiestruturadas. O 

terceiro momento reserva-se ao tratamento e à análise dos dados coletados, 

sistematização e elaboração do relatório da pesquisa, que a partir das 

considerações e contribuições da Banca de Qualificação deu-se continuidade à 

produção do texto final. 
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As vertentes analíticas desta pesquisa recomendavam a opção metodológica 

complexa, utilizando-se de várias técnicas de coleta e cruzamento de dados. A 

abordagem qualitativa revelou ser a forma mais apropriada para apreender, por um 

lado, tendências gerais e, por outro, princípios específicos que justificam as 

tendências identificadas, contribuindo para os resultados e as conclusões, e assim, 

propor sugestões conferindo-lhes uma sólida ancoragem empírica. Nesse contexto, 

as técnicas utilizadas foram as seguintes: análise documental, revisão bibliográfica e 

observações de campo; aplicação de questionário semiaberto, realização de 

entrevistas semiestruturadas e estudo de caso.  

Para os procedimentos técnicos adotados foram realizadas análise da 

literatura relevante, de modo a construir, não só uma reflexão crítica acerca do 

debate em torno da política de formação de magistrados, mas ainda, uma 

abordagem metodológica coerente e eficaz, a análise da legislação vigente 

(resoluções, instruções normativas e códigos de ética para a magistratura sobre a 

formação de magistrados), análise de estudos e levantamento de dados 

comparados relativamente às políticas de formação, bem como ao desempenho da 

EMERON. Em primeiro lugar, procedeu-se à análise da literatura que procurou 

consolidar as hipóteses de trabalho iniciais e desenvolver linhas de orientação. A 

análise da literatura foi, ainda, um passo fundamental para a construção de outras 

ferramentas metodológicas, sobretudo as entrevistas semiestruturadas e o estudo 

de caso.  

Em segundo lugar, a análise da legislação vigente (resoluções, instruções 

normativas e códigos de ética da magistratura sobre a formação de magistrados) 

permitiu completar o trabalho desenvolvido com a análise da literatura, 

enquadrando-o no contexto pós-moderno. 

Procedeu-se, também, à análise das estratégias formativas adotadas pela 

EMERON, especificamente no que se refere à formação do juiz, relativamente ao 

biênio 2012/2013. Foram analisados ainda, os relatórios de atividades desenvolvidas 

pela assessoria pedagógica. A análise conjunta dos programas de formação 

desenvolvidos pela EMERON e da evolução legislativa relacionada com a formação, 

permitiu avaliar se as mudanças operadas neste âmbito são influenciadas por estas 

alterações legais ou por outros fatores.  

Após a análise documental, optou-se pela utilização combinada de dois 

instrumentos metodológicos: um questionário, com questões abertas e fechadas, e a 
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entrevista semiestruturada. Os métodos de investigação quantitativos e qualitativos 

implicam, naturalmente, pressupostos metodológicos diversos. Assim, o que se 

apreende num questionário não é o mesmo que se capta numa entrevista. O 

reconhecido cunho quantitativo da investigação científica, ao contrário da 

perspectiva em profundidade da entrevista, justifica-se pela importância da 

mensurabilidade das variáveis utilizadas. 

O questionário foi enviado por correio eletrônico aos 147 magistrados 

rondonienses, dos quais 78 responderam. A esse universo, composto por juízes 

titulares e substitutos, incluindo os recém-empossados, solicitaram-se as respostas 

com o objetivo de indagar as suas percepções sobre os cursos de formação e 

aperfeiçoamento. Com a aplicação do questionário pretendeu-se alcançar uma 

cobertura extensiva do universo em estudo, que permitisse traçar a caracterização 

sócio/demográfica geral dos magistrados e delinear algumas tendências sobre as 

formas de como concebem e interpretam a formação de magistrados no Brasil. 

Nesse sentido, o questionário foi constituído apenas por questões 

consideradas essenciais para a análise, organizadas em três seções distintas, de 

acordo com os interesses e objetivos desta pesquisa: dados pessoais, percurso 

profissional, cursos de aperfeiçoamento oferecido pela EMERON e opiniões sobre a 

política de formação. 

Os dados recolhidos por meio do questionário foram insuficientes para 

satisfazer a todos os propósitos desta investigação e, dessa forma, por não incidirem 

em todos os componentes do estudo e por não permitirem perceber as lógicas e as 

motivações que estão na base das tendências apuradas, decidiu-se realizar 

entrevistas, na medida em que os métodos qualitativos são mais úteis e mais 

poderosos quando usados para explorar a forma como os entrevistados percebem a 

formação de magistrados. Assim, a investigação aqui apresentada, além da análise 

documental, apresenta uma abordagem qualitativa por meio da realização de 

entrevistas semiestruturadas que permite avaliar a percepção dos juízes acerca dos 

desafios e dificuldades que se colocam à formação continuada. 

A entrevista foi um recurso metodológico importante no processo dessa 

pesquisa, estratégia marcada pela dimensão social. Segundo Freitas (2002), a 

entrevista não se reduz a uma troca de perguntas e respostas previamente 

preparadas, mas é concebida como uma produção de linguagem e, portanto, 

dialógica. Os sentidos são criados na interlocução e dependem da situação 
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experienciada, dos horizontes espaciais ocupados pelo pesquisador e entrevistado. 

As enunciações acontecidas dependem da situação concreta em que se realizam, 

da relação estabelecida entre os interlocutores e da pessoa com quem se fala. Na 

entrevista é o sujeito que se expressa, mas sua voz carrega o tom de outras vozes, 

refletindo a realidade do grupo, gênero, etnia, classe e momento histórico e social.  

O modelo de entrevista aplicado foi a semiestruturada, cujas potencialidades 

consistem fundamentalmente na possibilidade de uma condução flexível da 

entrevista e na exploração dos temas por parte dos entrevistados. A realização das 

entrevistas atendeu a dois objetivos fundamentais desta pesquisa: por um lado, 

aqueles que desempenharam uma função preliminar e exploratória, permitiram 

ampliar as perguntas de partida, mapear as questões que têm vindo a ser discutidas 

no âmbito desta problemática e que tem suscitado posições e opiniões menos 

consensuais; por outro, aqueles que permitiram testar e fundamentar as nossas 

hipóteses. Assim, o recurso à metodologia da entrevista semiestruturada utilizada 

com os magistrados deu testemunhos da combinação entre as suas vivências 

quotidianas e as perspectivas que propõem, tendo em vista o desenvolvimento de 

condições de visibilidade sociológica sobre o sistema de formação de magistrados 

no Brasil. 

Foram realizadas 43 (quarenta e três) entrevistas com objetivo de apurar as 

vivências e combinações de experiências dos entrevistados, sendo que dos 

magistrados entrevistados, 16 (dezesseis) atuam na capital e 27 (vinte e sete) nas 

comarcas do interior. As entrevistas foram gravadas e transcritas. 

O contraditório e o confronto de opiniões dos próprios atores constituíram 

uma fonte de conhecimento preciosa para este estudo de natureza sociológica. A 

entrevista tem por objetivo a apreensão da informação – consensual ou divergente – 

trocada e partilhada pelos entrevistados, todos eles informadores privilegiados, bem 

como a observação e condução da lógica argumentativa estabelecida entre si. Estas 

entrevistas constituíram uma metodologia particularmente frutuosa, tanto pelos 

novos elementos que delas surgiram como pela maneira de os entrevistados 

assumirem posições nem sempre coincidentes. Todos estes contributos foram 

submetidos a uma rigorosa Análise de Conteúdo.  

Deste modo, os instrumentos de coleta de dados adotados neste trabalho 

estão descritos no quadro a seguir: 
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Quadro 1 – Instrumento de coleta de dados 
 

Instrumento 
de coleta de 

dados 
Universo pesquisado Finalidade do Instrumento 

Entrevista 
 

Magistrados ativos do Estado de 
Rondônia. 

Analisar os pontos negativos e 
positivos da atual política de formação, 
aos olhos do magistrado rondoniense, 
quanto à proposta curricular da 
Escola, quanto ao critério da 
obrigatoriedade de frequência em 
cursos de formação para progressão 
na carreira e aos critérios para 
convocação e autorização para 
participar de cursos de formação e 
aperfeiçoamento.  

Observação 
direta ou do 

participante e 
ambiente da 

pesquisa 

A pesquisa será realizada com a 
magistratura rondoniense, público-alvo da 
Escola de Magistratura de Rondônia, com 
ênfase no Curso de Pós-Graduação em 
Direito para a Carreira da Magistratura, 
onde está sendo implementado o modelo 
com base no desenvolvimento de 
conhecimentos, habilidades e atitudes - 
CHA. 

Conhecer de que forma a o proposta 
de Philippe Perrenoud (1999), para 
quem a formação integral do sujeito 
deve abarcar habilidades e atitudes, 
as quais compõem, ao lado dos 
conhecimentos, a noção de 
competências, está sendo aplicada 
nos cursos ofertados pela Escola da 
Magistratura. 

 
Documentos 

 

Serão consultadas as resoluções da 
ENFAM, resoluções do CNJ, o Código 
Ibero-americano de Ética Judicial, o 
Código de Ética da Magistratura Nacional, 
o Projeto Político Pedagógico da 
EMERON e outros documentos 
institucionais, a legislação vigente, 
pesquisas publicadas sobre o tema e 
análise da bibliografia disponível.  

Analisar a influência das políticas de 
formação para magistrados na 
implementação da proposta curricular 
e do modelo educacional da Escola da 
Magistratura. 

Questionário 
Magistrados ativos do Estado de 
Rondônia. 

Investigar a percepção dos 
magistrados quanto à política de 
formação e aperfeiçoamento 
implementada pela Escola da 
Magistratura. 

 Fonte: Coleta de Dados, 2013. 

 

Após a análise crítica dos dados documentais resultantes da aplicação do 

questionário e do conteúdo das entrevistas, foram apresentados neste relatório os 

resultados obtidos, organizados de acordo com as categorias analíticas resultantes. 

 

1.6 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Esta dissertação está estruturada em 4 (quatro) seções. A seção 1 é 

constituída pela introdução, justificativa, problematização, objetivos e procedimentos 

metodológicos da investigação realizada.  
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A seção 2 propõe um olhar sobre o mundo pós-moderno, a partir da Teoria 

Social de Stuart Hall sobre a “identidade cultural do sujeito”, onde se pretende 

demonstrar a crise do Estado-nação, a crise do Poder Judiciário e, 

consequentemente, a crise da identidade do juiz. 

Na seção 3, analisa-se o perfil desejado para o juiz pós-moderno, e aborda a 

Escola de Magistratura na Constituição de 1988 e o surgimento da Escola Nacional 

de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM), essencialmente, no que 

diz respeito ao seu papel após a Emenda Constitucional nº 45/2004. Sob a ótica da 

ENFAM e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no que diz respeito à política de 

formação de juízes no Brasil, o problema é analisado de forma prática por meio de 

um estudo de caso, onde se discute a contribuição de Philippe Perrenoud com base 

nas "noções de competências", com vistas a auxiliar na análise do caso da Escola 

da Magistratura do Estado de Rondônia (EMERON).  

O estudo finaliza-se na seção 4, com a apresentação das principais 

conclusões à luz da investigação realizada, nas quais são apresentadas 

recomendações para estudos futuros. Pretende-se ainda, contribuir para o debate 

sobre o modelo de magistratura que se deseja para atender à sociedade atual, que 

servirá como parâmetro na seleção e formação do juiz pós-moderno. 

Assim programada e explicitada nesta seção, a primeira fase da pesquisa, 

que compreende o delineamento do tema, justificativa, problema, objetivos, 

procedimentos metodológicos e instrumentos de coleta de dados, apresentar-se-á 

na próxima seção a fundamentação teórica que sustentará a montagem do estudo 

de caso e as análises observadas no mesmo. 
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2 UM OLHAR SOBRE O MUNDO PÓS-MODERNO 

 

Esta pesquisa parte do pressuposto da existência de uma nova produção 

cultural, num plano mundial, que permeia as subjetividades, o modo de ser e estar 

em relação ao mundo contemporâneo; seus sentidos e significados. Essa nova 

produção cultural é denominada de pós-modernidade. 

A seguir, como forma de sustentar a análise a ser empreendida, serão 

relacionadas algumas discussões, encontradas durante a pesquisa bibliográfica, 

sobre a concepção de identidade cultural do sujeito e sobre a crise vivenciada na 

pós-modernidade.   

 

2.1 A CRISE DA IDENTIDADE CULTURAL NA PÓS-MODERNIDADE 

 

Para subsidiar as discussões utiliza-se o aporte teórico dos estudos culturais 

britânicos, com a perspectiva de Stuart Hall, e também são consideradas outras 

contribuições sobre o tema a partir de Zygmunt Bauman e do geógrafo e teórico 

social David Harvey, com o intento de debater as ideias dos três sociólogos 

contemporâneos, sobre a questão da identidade, e, mais especificamente, sobre a 

questão das identidades num contexto de globalização.  

O panorama de discussão é de um tema que ainda está em aberto, apesar de 

se apresentar sobre algumas questões comuns, e para os autores ora citados, esse 

se torna um dos problemas teóricos mais relevantes numa sociedade globalizada.  

Stuart Hall ao escrever o texto “Identidade em Questão”, direcionou o foco 

central de sua análise à “crise de identidade” que se tem processado na chamada 

modernidade tardia ou pós-modernidade. 

Na visão do autor, na medida em que as velhas identidades, que por tanto 

tempo estabilizaram o mundo social, estão em declínio, fazendo surgir novas 

identidades e fragmentando o indivíduo moderno, o qual, por sua vez, é composto 

por identidades multifacetárias, a crise, que ele denomina como “crise de 

identidade”, é vista como parte de um processo mais amplo de mudança, que está 

deslocando as estruturas e processos centrais das sociedades modernas e 

abalando os quadros de referência que davam aos indivíduos uma ancoragem 

estável no mundo social (HALL, 2005, p. 7). 
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Na obra acima referida, Hall (2005) parte de uma análise contextual das 

mudanças paradigmáticas da sociedade como um todo (caráter da mudança na 

modernidade tardia), para a repercussão destas mudanças na formação da 

identidade do próprio indivíduo. E faz, também, num processo dialético/dialógico, o 

caminho contrário, de análise da repercussão das mudanças que se operam no 

interior do indivíduo para com a realidade social. Dessa forma, tem por objetivo 

discutir a grande questão da formação da identidade, com enfoque na identidade 

cultural moderna, “formado através do pertencimento a uma cultura nacional” (HALL, 

2005, p. 22) e num contexto de transformações sociais no âmbito da modernidade 

tardia e da globalização. 

Para tanto, Hall (2005, p.1) afirma que “um tipo diferente de mudança 

estrutural” está se operando nas sociedades modernas e transformando-as, no final 

do século XX. Tais mudanças estariam fragmentando as paisagens culturais de 

classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade que, no passado, haviam 

constituído as bases sólidas do indivíduo social. Sem esta referência social sólida, o 

próprio “eu” interior do indivíduo estaria suscetível a “crises de identidade”, de 

referência, participando, também, deste processo de deslocamento/fragmentação. É 

o chamado duplo deslocamento – “descentração dos indivíduos tanto do seu lugar 

no mundo social e cultural quanto de si mesmos”, outro ponto fundamental da teoria 

defendida por Hall. 

No intuito de caracterizar e contextualizar historicamente a “crise de 

identidade” e elaborar uma noção sobre a identidade na pós-modernidade, Stuart 

Hall apresenta três concepções de identidade, cada uma equivalente a um período 

histórico, sendo reflexo do momento social e das formas de pensar específicas de 

sua época: o sujeito iluminista, o sujeito sociológico e o sujeito pós-moderno. 

O sujeito do Iluminismo diz respeito a um sujeito unificado, com 

características inatas, baseado na concepção de pessoa humana, autônomo, 

centrado, dotado de razão, consciência e ação. Segundo essa visão, todos os 

homens eram dotados de razão e agiam racionalmente, e as identidades eram 

coerentemente e racionalmente construídas. Era também uma visão muito 

individualista do sujeito e de sua identidade. Este sujeito, também chamado de 

sujeito razão ou sujeito do conhecimento, surgiu de um contexto social em 

consequência de movimentos marcantes, tais como, a “Reforma”, o 
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“Protestantismo”, a “Renascença”, as “Revoluções Científicas” e, precipuamente, o 

Iluminismo.  

O sujeito sociológico, ou o sujeito moderno, começou a se construir em um 

momento de frequentes transformações econômicas e sociais. É uma visão que 

surgiu por volta do fim do século XIX, tornando-se muito aceita durante a metade do 

século XX. Essa visão consistia em mudanças culturais, na descoberta de que o 

sujeito não era autônomo como se imaginava, e que sua identidade era construída 

no contato com novas experiências e num diálogo incessante com as pessoas da 

sociedade em que estava inserido. Ela é formada pelo conjunto de todas essas 

interações, porém o sujeito ainda tem sua individualidade, um “eu interior”, que é 

formado e transformado de acordo com as experiências do indivíduo no meio social, 

e que não pode ser construído independente dela.  

Destaca-se ainda que neste sujeito refletia a crescente complexidade do 

mundo moderno e a identidade é formada na “interação” entre o eu e a sociedade, 

onde o “eu real” mantém um diálogo constante com os mundos culturais “exteriores” 

e com as identidades que esses mundos oferecem. Emergiu com o advento da 

indústria e o surgimento das cidades, tornando a interação social mais intensa e 

mudando as relações sociais e familiares, bem como a relação do homem com o 

trabalho. Diferentemente do sujeito iluminista, que era centrado na razão, 

individualidade e rigidez, o sujeito sociológico tinha no conhecimento e na razão a 

sua base mais sólida e estruturava-se na interação social. O sujeito sociológico, 

portanto, deixava de ser o centro do mundo, passando a ser apenas parte de uma 

sociedade, não tendo controle sobre ela.  

A identidade pós-moderna, terceira concepção de sujeito apresentada por 

Hall (2005), é construída num contexto social e tecnológico. Não possui uma 

identidade definida, pois a todo o momento o indivíduo checa seus valores a fim de 

que estejam adequados aos valores da sociedade em que ele vive. Logo, o sujeito 

reorganiza sua identidade a todo o momento, para melhor se posicionar nessa 

sociedade.  

 O sujeito pós-moderno, ao contrário das outras concepções anteriores, não 

possui uma identidade única, fixa, essencial ou permanente. Segundo o autor, a 

identidade é definida historicamente e não biologicamente. Onde o sujeito assume 

identidades diferentes em diversos momentos, são identidades contraditórias, que 

empurram o “eu” coerente em várias direções, provocando o deslocamento contínuo 
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das identificações, confrontando-os com uma multiplicidade desconcertante e 

cambiante de identidades possíveis. Esse sujeito, segundo Bauman (1999), 

encontra-se em pleno movimento na busca do prazer, da realização do desejo, das 

escolhas, se diversificando diante delas. Ao contrário das concepções anteriores, 

possui identidades editadas conforme a necessidade do contexto social que está 

inserido.  

De acordo com Hall (2005), o sujeito pós-moderno não perde a identidade 

anterior, o que ocorre é uma soma de identidades que pode ser chamada de 

“multiplicidade”, homogeneização cultural, uma mistura de culturas diversificadas. 

Para o sujeito nesta concepção de identidade é possível ser aquilo que desejar. 

Para Hall (2001), a contemporaneidade avança sem eliminar as formas de 

identidades anteriores.  

O fato de projetarmos a ‘nós próprios’ nessas identidades culturais, ao mesmo 

tempo em que internalizamos valores, tornando-os ‘parte de nós’, contribui para 

alinhar nossos sentimentos subjetivos com os lugares objetivos que ocupamos no 

mundo social e cultural: “A identidade estabiliza tanto os sujeitos quanto os mundos 

culturais que eles habitam, tornando ambos reciprocamente mais unificados e 

predizíveis” (HALL, 2005, p. 12,). 

Por fim e diante do exposto, Stuart Hall chega à definição (elabora uma noção 

“provisória e aberta à constatação”) da identidade na pós-modernidade, do sujeito 

pós-moderno. Para tanto, afirma que as próprias concepções unificadas e estáveis 

estão em crise e que a ideia de identidade unificada completa, segura e coerente 

não passa de mera fantasia. 

  
À medida em que os sistemas de significação e representação cultural se 
multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e 
cambiante de identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos 
nos identificar (HALL,2005, p.13, grifo nosso). 

 

Desse modo, o sujeito pós-moderno é multifacetário, se integra num contexto 

multicultural, complexo, e acaba sendo formado não por uma única, mas por várias 

identidades, algumas até contraditórias ou não resolvidas. Com efeito, a identidade 

desse sujeito não se explica biologicamente, deterministicamente, mas sim pela sua 

trajetória de vida, pelo seu processo histórico; não há mais uma identidade fixa, 

essencial ou permanente, mas uma “celebração do móvel”: “A identidade é formada 

e transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos 
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representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam.” (HALL, 

2005, p. 13). 

O autor ainda afirma que “o próprio processo de identificação, através do qual 

nos projetamos em nossas identidades culturais, tornou-se mais provisório, variável 

e problemático” (HALL, 2005, p. 12). 

Enfim, a concepção de identidade pós-moderna já não pode ser concebida 

como estática, e sim dinâmica; não mais simples, mas complexa; e não mais 

biológica, e sim histórica e cultural. “Este livro é escrito a partir de uma posição 

basicamente simpática à afirmação de que as identidades modernas estão sendo 

‘descentradas’, isto é, deslocadas ou fragmentadas” (HALL, 2005, p. 8). 

Toda esta discussão acerca da formação da identidade pode ser enquadrada 

dentro de um contexto ainda mais amplo, como já foi citado, e que Hall chama de 

modernidade tardia (ou pós-modernidade); em particular, no que diz respeito à 

globalização e seu impacto sobre a identidade cultural. 

Com efeito, como o próprio Hall (2005, p. 24) afirma, “o argumento principal é 

que a mudança na modernidade tardia tem um caráter muito específico”. 

Do mesmo modo, Marx e Engels (1973, p. 70) afirmam: 

 
A modernidade tardia é o permanente revolucionar da produção, o 
abalar ininterrupto de todas as condições sociais, a incerteza e o 
movimento eternos. Todas as relações fixas e congeladas, com o seu 
cortejo de vetustas representações e concepções, são dissolvidas, todas as 
relações recém-formadas envelhecem antes de poderem ossificar-se. Tudo 
que é sólido se desmancha no ar... (grifo nosso). 

 

Isto é, a modernidade tardia, contexto em que surge e se transforma, 

constantemente, o sujeito pós-moderno e a nova concepção de identidade, 

caracteriza-se pelo seu dinamismo, complexidade e mudanças, rápidas e 

permanentes, configurando-se estas características como a principal distinção entre 

as sociedades “tradicionais” e as modernas. E é Giddens (1990), que faz esta clara 

distinção de sociedade tradicional versus sociedade moderna: 

 
Nas sociedades tradicionais; o passado é venerado e os símbolos são 
valorizados porque contêm e perpetuam a experiência de gerações. A 
tradição é um meio de lidar com o tempo e o espaço, inserindo qualquer 
atividade ou experiência particular na continuidade do passado, presente e 
futuro, os quais, por sua vez, são estruturados por práticas sociais 
recorrentes (p. 37-38). 
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Já nas sociedades modernas, “as práticas sociais são constantemente 

examinadas e reformadas à luz das informações recebidas sobre aquelas próprias 

práticas, alterando, assim, constitutivamente, seu caráter” (GIDDENS, 1990, p. 37-

38). 

Nesse contexto, Giddens, ainda indica o ritmo e o alcance, em particular, da 

mudança, na medida em que todo o globo apresenta-se interconexo (devido ao 

fenômeno da globalização) e as transformações sociais atingem virtualmente toda a 

superfície do planeta. Tal situação representa aquilo que Giddens (1990, p. 21) 

convencionou chamar de “desalojamento do sistema social” – “a ‘extração’ das 

relações sociais dos contextos locais de interação e sua reestruturação ao longo de 

escalas indefinidas de tempo espaço”. 

Diante de tamanha complexidade e interação, gerando ainda mais dinamismo 

nas transformações socioculturais em todo o globo, como Giddens bem ressaltou na 

diferenciação entre sociedades modernas e tradicionais, não dá mais para conceber 

a ideia de continuidade dos acontecimentos inseridos numa linearidade evolutiva 

simplista e redutivista. O que se prega na pós-modernidade é a descontinuidade – e 

para confirmar esta hipótese, Harvey (1989, p. 12) entende que “Com a noção de 

‘rompimento impiedoso com toda e qualquer condição precedente’ e, indo além, com 

um processo sem-fim de rupturas e fragmentações internas no seu próprio interior”.  

A pós-modernidade é a era da ebulição dos conflitos sociais, mais dispersos, 

descentralizados e plurais, a era dos antagonismos, das diferenças, o que gera no 

indivíduo a crise de identidade diante de identidades multifacetárias, diante de “pluri-

identidades”. 

É esse o contexto em que se discute a formação da identidade cultural na 

pós-modernidade, um contexto repleto de incertezas, mas extremamente favorável a 

novos “estudos culturais”, a novas análises e a transformações. O conceito de 

identidade que se discute hoje pode não ser o mesmo de amanhã, contudo, essa 

característica de descontinuidade, fragmentação, ruptura e deslocamento é positiva, 

uma vez que permite a inserção numa mudança paradigmática maior, em que se 

saiu de um determinismo estanque, de uma imutabilidade monótona e ineficaz para 

a compreensão dos novos contextos contemporâneos. 

Neste trabalho, a ideia de identidade utilizada não é engessada, absoluta, 

incondicional, oriunda e única. O conceito de identidade que abrangido é um 

processo dinâmico em que a subjetividade, a atribuição de significados e o aspecto 
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relacional têm importância nessa construção. Tomar-se-á uma abordagem dialética 

que entende que os aspectos individuais estão relacionados com aspectos sociais, 

políticos, econômicos, históricos. Para Woodward (2000, p. 39): “a identidade 

depende de algo fora dela, de uma identidade diferente, mas que fornece condições 

para que ela exista. A identidade, dessa forma, é marcada pela diferença”.  

As identidades são produzidas por meio da marcação da diferença. Essa 

marcação ocorre tanto por meio de sistemas simbólicos de representação quanto 

por meio de formas de exclusão social. A identidade, pois, não é o oposto da 

diferença; a identidade depende da diferença (WOODWARD, 2000, p. 39-40).  

Silva (2000) traz importantes reflexões sobre o tema identidade e diferença, 

entendendo que são inseparáveis, mutuamente determinadas, produzidas no mundo 

cultural e social. O mesmo autor sinaliza que a identidade e a diferença são 

resultados de atos de criação linguística. Na medida em que a identidade e a 

diferença são definidas pela linguagem, pode-se dizer que são marcadas pela 

multiplicidade, variedade e polifonia. Na base das discussões sobre o conceito de 

identidade, está a tensão entre a perspectiva essencialista e a não essencialista. 

Segundo Bourdieu (1984), os indivíduos vivem no interior de diferentes 

campos sociais. Participamos dessas instituições e somos posicionados e, também, 

posicionamos a nós mesmos, de acordo com os campos sociais. As esperanças e 

as exceções envolvidas em situações sociais desiguais permitem mais ou menos 

envolvimento político, mais ou menos autonomia. Ao trazer a identidade como 

categoria de análise, deparamos-nos nessa discussão que nos leva à reflexão sobre 

a identidade dos sujeitos que compõem a sociedade contemporânea, destinatário do 

ordenamento jurídico, revelando como o contexto objetivo, material, interfere na 

constituição identitária desses sujeitos, sob a égide dos poderes da Constituição.  

Portanto, identidade e diferença, além de se constituírem no resultado de um 

processo de produção simbólica e discursiva, estão em estreita conexão com 

relações de poder. Segundo Silva (2000, p. 82): 

 

A afirmação da identidade e a marcação da diferença implicam, sempre, as 
operações de incluir e de excluir. Como vimos, dizer o que somos ‟significa 
também dizer o que não somos". A identidade e a diferença se traduzem, 
assim, em declarações sobre quem pertence e sobre quem não pertence, 
sobre quem está incluído e quem está excluído. Afirmar a identidade 
significa demarcar fronteiras, significa fazer distinções entre o que fica 
dentro e o que fica fora. A identidade está sempre ligada a uma forte 
separação entre “nós” e “eles”. Essa demarcação de fronteiras, essa 
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separação e distinção, supõem e, ao mesmo tempo, afirmam e reafirmam 
relações de poder. “Nós” e “eles” não são, neste caso, simples distinções 
gramaticais. Os pronomes “nós” e “eles” não são, aqui, simples categorias 
gramaticais, mas evidentes indicadores de posições-de-sujeito fortemente 
marcadas por relações de poder. 

 

Entende-se então, que a identidade não é um elemento, uma informação, 

uma propriedade, nem sequer um produto, mas, “é um lugar de conflitos, é um 

espaço de construção de maneiras de ser e de estar” (NÓVOA, 1992, p. 16 apud 

SCHAFFEL, 2007, p. 15). Dessa forma, o processo de constituição da identidade é 

fluido, como um “tornar-se”, um movimento, uma transformação.  

É inegável a relevância do debate sobre identidade e cultura para o campo 

social e também para o âmbito das ciências jurídicas e as discussões apresentadas 

por Stuart Hall (2005), são extremamente pertinentes, pois representam (e 

apresentam), um avanço na discussão das identidades culturais na pós-

modernidade. As velhas identidades que por tanto tempo estabilizaram o mundo 

social estão em declínio. Novas identidades estão surgindo, deixando o indivíduo 

moderno fragmentado.  

Falar de identidade cultural chama à abordagem não apenas de sua 

compreensão como conceito, mas também de outros temas que estão fortemente 

ligados a esta questão e que permitiram que a identidade cultural fosse observada 

como categoria central de análise. 

 

2.2 DA CRISE DO ESTADO-NAÇÃO À CRISE DE IDENTIDADE DO JUDICIÁRIO  

 

O Estado Democrático de Direito surge como uma tentativa de corrigir 

algumas falhas existentes no Estado Social, que não conseguiu garantir a justiça 

social nem a efetiva participação democrática do povo no processo político.  

As transformações das relações estado-sociedade vêm incidindo, não 

casualmente, em uma série de processos no âmbito internacional, cujo impacto 

sobre o cenário político e socioeconômico das nações não pode ser subestimado. 

Apesar de existir alguma polêmica relativamente à maneira como o processo de 

globalização afetaria o Estado-nação, é inegável que há um conjunto de elementos 

limitadores da liberdade de ação de governos e Estados – sendo esse fenômeno 

decorrente, em grande parte, do fato de as fronteiras geográficas terem sido 
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relativizadas, visto que, em sua maioria, já não são mais tão bem definidas (HALL, 

2005). 

O autor afirma que a globalização enquanto um complexo de forças de 

mudança, está poderosamente deslocando as identidades culturais nacionais e 

analisa a mudança que houve na identidade do sujeito (cidadão), desde os 

primórdios da humanidade, até a época da globalização. 

O Estado nacional ainda resiste, não apenas para garantir a geopolítica e a 

política interna, os direitos políticos essenciais, etc., mas também para dar forma ao 

processo de globalização e regulá-lo transnacionalmente. 

Portanto, a “crise” vivenciada atualmente foi gerada nos anos 1970. Para esta 

pesquisa, essa ideologia neoliberal que torna o sujeito o centro da “crise” baseia-se 

numa interpretação clássica da economia, por consequência do evidente impacto da 

crise sobre os níveis de emprego e renda e a reconversão hegemônica 

conservadora – política, econômica e social (TEODORO, 2009).  

Para Teodoro (2009), os conflitos sociais são a base da teoria material pela 

qual a Constituição possui:  

 
sentido político absoluto, não podendo sua essência ficar contida numa lei 
ou numa norma”. Para tanto, as fronteiras do ordenamento jurídico são 
abertas, dando passagem com maior facilidade ao clamor social, à história 
das lutas de classe, para atender de forma eficaz aos anseios dos 
destinatários das normas na sociedade atual (p. 89 ). 

 
 

As forças globais enfraquecem a identidade cultural, a partir do momento em 

que surgem diversas identidades culturais. Esse fenômeno é definido por Hall como 

"homogeneização cultural".  

Pelo exposto, um dos efeitos da globalização foi o um alavancamento do 

campo das identidades e uma proliferação de novas posições e identidades, 

juntamente com um aumento de polarização entre elas. Enfim, a globalização tem 

um efeito de contestar e deslocar as identidades centradas e fechadas de uma 

cultura nacional. As forças globais pluralizam as identidades rígidas, fixas, 

produzindo uma variedade de possibilidades e posições de identificações, tornando 

as identidades diversificadas e pluralizadas. Essas misturas culturais são cada vez 

mais comuns num mundo globalizado, pois carregam os traços das culturas 

tradicionais, da linguagem e das histórias particulares pelas quais foram marcadas. 

A diferença é que elas não são e nunca serão unificadas no velho sentido, porque 
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são o produto de várias histórias e culturas interconectadas. As culturas híbridas 

constituem um dos diversos tipos de identidade produzidos na era da pós-

modernidade (HALL, 2005). 

E assim, acerca da estrutura filosófica e sociológica em contexto de crise do 

modelo de Estado Social, surge a ideia de sociedade aberta, desenvolvida por 

alguns teóricos contemporâneos. A ideia de sociedade aberta e os teóricos que a 

propuseram não serão discutidos nessa pesquisa. O ponto que nos interessa está 

diretamente ligado à crise do Estado Social, que acaba por tornar essa sociedade 

historicamente marcada, por conflitos de interesses, onde coadunam a “crise” da 

identidade do sujeito e a crise do Estado-nação, e quanto à ordem jurídica consolida 

a crise do Poder Judiciário. 

A “identidade” e a “crise” são os chamados princípios da justiça social. 

 
Esses princípios, então, regulam a escolha de uma constituição política e os 
elementos principais de um sistema econômico social. A justiça de um 
esquema social depende essencialmente de como se atribuem direitos e 
deveres fundamentais e das oportunidades econômicas e condições sociais 
que existem nos vários setores da sociedade (RAWLS, 1997 apud 
TEODORO, 2009, p.58 ). 

  

Neste contexto, é apresentada a seguir uma reflexão sobre a 

responsabilidade dos juízes na sociedade atual. O juiz pós-moderno possui 

relevante papel e enfrenta diversos desafios no exercício da sua profissão, ao atuar 

nesta sociedade demasiadamente complexa, não mais como um mero aplicador da 

lei ao caso concreto, mas como um intérprete/formulador, dentro dos princípios 

constitucionais, consciente de sua missão e capaz de realizar justiça mais 

substantiva do que procedimental.  

 

2.3 A CRISE DE IDENTIDADE DO JUIZ 

 

 No contexto do Estado atual a Constituição Federal de 1988 continua sendo 

o norte pelo qual deve se guiar todo o processo de hermenêutica jurídica. Porém, 

algumas mudanças ocorreram na natureza dos direitos submetidos à apreciação do 

Poder Judiciário. Esses direitos clamam por uma postura do juiz, que deve buscar 

reelaborar sua formação ética e teórica a fim de se afinar com a sociedade de hoje. 

Além disso, o Poder Judiciário, como os demais Poderes do Estado, pratica, além 

dos atos jurisdicionais, outros de natureza administrativa e legislativa. A sociedade, 
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globalizada e marcada pelos conflitos de massa, que fazem surgir a chamada 

“terceira geração de direitos”, impõe ao juiz um novo papel. Esses conflitos são 

também decorrentes da organização e reestruturação do setor produtivo e da 

execução das políticas públicas surgidas na década de 70 na esteira do 

neoliberalismo.  

Assim a questão que se coloca é: a natureza e a estrutura do direito mudam 

para se adaptar ou para se adequar aos conflitos? Muda, também, o papel do juiz 

para responder às modificações políticas, sociais e culturais vivenciadas? A resposta 

parece ser afirmativa e, nesse sentido, toma maior importância o aprofundamento 

dos princípios, dispondo de fundamento de validade do ordenamento jurídico e, por 

consequência de todos os diplomas normativos. O fato é que as Constituições dos 

Estados contemporâneos são as mesmas elaboradas quando do advento do Estado 

Social, mantendo-se os princípios que norteiam a atuação estatal e balizam as 

prioridades governamentais, mas o mundo destinatário dessas constituições mudou, 

e as diretivas que baseiam a formação das normas no contexto atual devem ser 

retiradas de valores próprios da sociedade contemporânea.  

Para Teodoro, (2009, p. 59 ), os conflitos sociais constituem a base da teoria 

material pela qual a Constituição possui “sentido político absoluto, não podendo sua 

essência ficar contida numa lei ou numa norma”. Para tanto, as fronteiras do 

ordenamento jurídico são abertas, dando passagem com maior facilidade ao clamor 

social, à história das lutas de classe, para atender de forma eficaz aos anseios dos 

destinatários das normas na sociedade atual (TEODORO, 2009). 

O juiz assume um papel, baseando-se nos princípios constitucionais e 

também na realidade a fim de buscar a máxima efetividade dos direitos. Na 

sociedade pós-moderna, tal qual se apresenta, a realidade deve servir de 

instrumento para comensurar o direito, o econômico e o político. 

A crise do Estado de Bem-Estar Social deu lugar a um modelo de Estado, que 

as Constituições o intitulam de “Estado Democrático de Direito”, onde há a ampla 

valorização dos princípios para a ordem jurídica, estimula e fortalece a participação 

de grupos e classes no centro do poder político e público. Nesse sentido, para 

designar o contexto atual de crise do Estado Social, o neologismo criado foi o 

“neoconstitucionalismo”. Essa designação foi adotada para conceituar o fenômeno 

pelo qual princípios, regras e valores passam a interagir com a hermenêutica 

jurídica. Nesse aspecto, os princípios tomam uma importância fundamental para o 
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Direito, passando a servir de base para a construção da jurisprudência, para a 

aplicação, elaboração e interpretação do Direito (TEODORO, 2009). 

De acordo com Grangeia (2010), no Brasil, o tema do acesso à justiça tornou-

se mais amplo desde a Constituição de 1988, saindo do restrito debate com viés 

político-jurista e alcançando a sociedade como um todo. A constatação da 

insuficiência da atuação estatal em dar cumprimento a esse direito fundamental do 

cidadão deixou mais evidente a necessidade de ações convergentes para suprir a 

sociedade de acesso à justiça com celeridade. 

Nesse contexto, as readequações estruturais do Poder Judiciário surgem 

como opção plausível para tornar realidade esse acesso, de forma inclusiva, 

democrática e abrangente. A sociedade de massa faz surgir conflitos, e com eles a 

“crise de identidade” e a “crise do estado-nação”, que desencadeia um alto número 

de litígios, e consequentemente, de processos, que acumulados, promovem a 

morosidade, também motivo da “crise do judiciário”. A compreensão dessa realidade 

pelo juiz e a utilização dos princípios constitucionais, permitem a busca de solução 

desses casos de modo a implementar a democracia: 

 
No entanto, a conjuntura atual deixa explícito que o Poder Judiciário vive 
uma crise, e o tema, de forma recorrente, ganhou, nesses últimos anos, um 
espaço permanente na agenda dos tribunais superiores, federais e 
estaduais, do Conselho Nacional de Justiça, dos magistrados, dos membros 
do Ministério Público, da mídia e da sociedade como um todo, que exige 
uma atuação transparente do Poder Judiciário, focada nos resultados 
(GRANGEIA, 2010, p. 3). 

 

Portanto, compreender a realidade do Estado, no exercício da atividade 

jurisdicional, torna o juiz apto a tomar decisões mais justas. No excesso de 

dogmatismo na fundamentação de suas decisões, o juiz pode cometer injustiças ou 

possibilitar lacunas e, nesse contexto, o direito não consegue acompanhar os 

conflitos que surgem diariamente no seio social: 

 
O princípio de que todos são iguais perante a lei é o que melhor caracteriza 
o Estado democrático moderno. Assim, o livre acesso à justiça pressupõe a 
perenidade da democracia na sociedade. No entanto, é evidente o fato de 
que nem sempre os cidadãos recebem igual tratamento nas instâncias 
judiciais, ainda que o pleno acesso à justiça se constitua o principal objetivo 
de um Estado de Direito democrático (GRANGEIA, 2010, p. 6). 
 
 

A cada ano aumenta o número de cidadãos que procuram o Poder Judiciário 

para resolver seus conflitos de interesse. O princípio da inafastabilidade do controle 
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jurisdicional, estatuído no art. 5º da Constituição Federal de 1988, assegura a todo 

aquele que se sentir lesado ou ameaçado em seus direitos o acesso aos órgãos 

judiciais. Consequentemente, aumentam-se os números de processos, soma-se a 

este o excesso de recursos processuais existentes, e muitas vezes, a precária 

condição de trabalho, o que colabora para a morosidade da justiça, visto que a 

máquina judiciária não cresce na mesma proporção das demandas. 

A Emenda Constitucional nº 45/2004, trouxe para o texto constitucional no art. 

5º, o princípio da razoável duração dos processos. Sabe-se que todo processo 

demora um tempo para que seja assegurado o devido processo legal, mas há 

processos que demoram demais. Assim, espera-se do juiz, além de indiscutível 

conhecimento jurídico, o comprometimento com a busca da efetividade do processo 

e da eficiência na prestação jurisdicional. 

O Estado deve buscar conferir a efetiva proteção aos direitos, revisitando 

conceitos ou criando mecanismos para viabilizá-los. Nesse sentido, o juiz exerce 

papel relevante, sendo mediador entre o direito e os conflitos sociais. Abandona-se a 

velha roupagem da visão liberal-individualista própria do liberalismo clássico e que 

não se identifica mais com os conflitos de massa da sociedade de hoje. 

O Brasil adotou um “pacto de Estado a favor de um Judiciário mais rápido e 

republicano”. No referido documento a morosidade da justiça é apresentada como 

uma das premissas básicas para justificar a reforma do Judiciário. Espera-se que a 

crise vivenciada pelo Estado Social não signifique tornar a celeridade dos processos 

o princípio base da atividade jurisdicional. Isso significaria a negação do suado 

comprometimento ético das decisões judiciais com a verdade e com a democracia, 

conquistado com o advento do Estado Social (TEODORO, 2009). Desse modo, a 

proposta aqui é humana, que conclama por uma reforma, mas uma reforma de 

consciência e da maneira como o Direito é visto, interpretado e aplicado. 

Assim, o juiz precisa entender a sociedade, seus conflitos, investigar sobre 

seus valores, suas concepções filosóficas e políticas e, principalmente, ter um olhar 

atento ao mundo para o qual trabalha e se que modifica pelos efeitos concretos das 

suas decisões. O juiz, ao tomar consciência da realidade para a qual trabalha, 

significa apoderar-se de dados, às vezes encobertos, a fim de subsidiar um 

julgamento mais justo. Isso não significa abandonar a Lei, mas adequar o conteúdo 

da prestação jurisdicional à realidade da sociedade atual, objetivo este que não pode 

ser superado sob a alegação de maior celeridade nas demanda do Poder judiciário. 
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Segundo Teixeira (2011), a sociedade reclama por uma postura mais ativa do 

judiciário, próximo aos debates sociais, participativo nos processos evolutivo das 

nações, responsável pelo comum, com a dignidade da pessoa humana, com a 

redução das desigualdades sociais e a defesa dos direitos de cidadania. 

O papel do juiz não se esgota nos autos de um processo, está também 

compreendido na defesa do regime democrático, sem o qual a função judicial é 

rasteira esterilidade. O Judiciário precisa democratizar-se urgentemente em suas 

práticas internas, além de procurar maior legitimidade na alma do povo brasileiro 

(PINTO, 2003, p. 16). 

A politização do juiz deriva do fato de que soluciona litígios aplicando normas, 

que são condutoras de valores e expressão de um poder político. O juiz, como 

agente social e político deve estar atento às transformações do mundo atual ao 

aplicar o Direito, valorando os aspectos sociais, políticos e econômicos dos fatos 

que lhes são submetidos. Ao assumir seu papel na sociedade pós-moderna, cabe ao 

juiz exercer a atividade recriadora do Direito por meio do processo hermenêutico, 

bem como a de adaptador das regras jurídicas às condições da realidade social e, 

com responsabilidade, deve buscar as soluções justas aos conflitos, visando à paz 

social. 

 
Por tudo isso, falamos da necessidade e importância de os juízes serem 
dotados de conhecimentos culturais, sociológicos, filosóficos e econômicos 
que os esclareçam. Primeiramente de suas próprias opções pessoais e ato 
contínuo de seu papel social e político, a fim de que possam ter o 
distanciamento crítico necessário para o conhecimento da realidade para a 
qual dirigem sua atuação profissional (TEODORO, 2009, p.86 ). 

 

Dessa forma, são apresentadas nesta pesquisa três possíveis explicações 

para a crise de identidade do juiz:  

A primeira explicação relaciona-se com a modernização levada a cabo nas 

sociedades industriais (de que já falava Max Weber) cujo movimento faz primar a 

identidade do eu sobre a identidade do nós: as formas individualizantes, 

diferenciadas, sobre as formas coletivas, generalizantes. Aquilo a que, noutra 

formulação, o sociólogo Zygmunt Bauman chamou de modernidade líquida com a 

sua crise das identidades. 

Assim, nas palavras deste autor: “no novo mundo de oportunidades fugazes e 

segurança frágil, a identidade, velho estilo, não negociável, é simplesmente 
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inadequada.” E acrescenta “Na nossa época de modernidade líquida na qual o herói 

popular é o indivíduo livre de flutuar sem entraves” (BAUMAN, 2005, p.23).  

A segunda explicação tem a ver com a penetração da cultura popular na 

identidade cultural do sujeito. Com cenários narrativos sutis, personagens 

complexos agitados por efeitos contraditórios, podemos assistir a um movimento de 

falibilidade dos heróis judiciários em tudo semelhante ao da realidade (HALL, 2005). 

A terceira explicação se dá desde a década de 1980, quando se desenvolve 

um processo de construção de uma cultura no plano global. Não apenas a cultura de 

massa, já desenvolvida e consolidada desde meados do século XX, mas um 

verdadeiro sistema-mundo cultural que acompanha o sistema-mundo político-

econômico resultante da globalização (TEODORO, 2009). 

Em síntese, a atual crise de identidade da magistratura surge na sequência 

do aparecimento de novos atores no palco judiciário, no quadro do declínio de 

pontos de orientação históricos, do esfacelamento das normas comportamentais e 

da desagregação dos discursos sólidos e fixos. 

Partindo de estudos de Rocha (1995), sabemos e apreendemos que mesmo 

que caiba ao Judiciário apenas aplicar os direitos fundamentais, é preciso que 

ocorra nesse processo a interpretação, principalmente no que se refere aos direitos 

fundamentais, que muitas vezes acabam tendo seu conteúdo limitado ou então sua 

aplicação negada. Sabe-se que o Judiciário, em particular no terceiro mundo, 

apresenta a tendência  de desenvolver a manutenção dos interesses dominantes, 

prejudicando a aplicação de normas inspiradas nos princípios de solidariedade 

social, assim sendo: 

  
O papel do Judiciário, no Brasil, como de resto no terceiro mundo em geral, 
aprofunda o fosso que o separa do povo, trazendo à baila o grave problema 
da tensão entre o Judiciário e a democracia, cuja principal conseqüência é o 
aparecimento de uma crise de identidade do juiz, que se manifesta no 
desencontro entre as aspirações do povo a níveis cada vez mais elevados 
de justiça, igualdade e dignidade, e o comportamento do Judiciário, de 
negação sistemática dessas aspirações (ROCHA, 1995, p. 142). 
 
 

Diante do exposto, destaca-se a importância dos juízes possuírem, além da 

formação técnico/jurídica, formação social, consciência política da sua função e uma 

ética humanística. Além dos conhecimentos jurídicos, devem ser dotados de 

conhecimentos culturais, sociológicos, filosóficos e econômicos, administrativos e, 

ainda, mais relevante, devem conhecer a realidade em que atuam, a fim de entendê-
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la e inserir-se no contexto de vida dos jurisdicionados. Dessa forma, acredita-se que 

será possível cumprir o seu papel a partir de uma práxis judicial adequada aos 

tempos de crise do Estado e à demanda pós-moderna. 

Enfim, o novo papel desenhado ao juiz não se limita ao ordenamento jurídico. 

A natureza e a estrutura do Direito mudaram para se adaptar ou se adequar aos 

novos conflitos, assim como o juiz assume, também, o papel de responder às 

modificações políticas, sociais e culturais vivenciadas na pós-modernidade. Para 

Senna (2010), diante dessa realidade o juiz deve estabelecer metas, priorizar o que 

é importante, liderar sua equipe, organizar sua vara, estimular os servidores, ter um 

plano de ação e atuar com transparência para que a sociedade mantenha a 

confiabilidade na Instituição a que pertence (Poder Judiciário). O juiz pós-moderno 

deverá, além de julgar, gerenciar e administrar, constituindo-se de verdadeira 

liderança.  

Saliente-se que nesta pesquisa o foco está nas políticas públicas nacionais de 

formação do juiz, notadamente, para a sua atuação na pós-modernidade. 
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3 É POSSÍVEL SONHAR COM O JUIZ DO FUTURO 

 

Não é proibido sonhar com o juiz do futuro: cavalheiresco, hábil para sondar 
o coração humano, enamorado da Ciência e da Justiça, ao mesmo tempo 
em que insensível às vaidades do cargo; arguto para descobrir as 
espertezas dos poderosos do dinheiro; informado das técnicas do mundo 
moderno, no ritmo desta era nuclear, onde as distâncias se apagam e as 
fronteiras se destroem, onde, enfim, as diferenças entre os homens logo 
serão simples e amargas lembranças do passado. 

Jacques Charpentier 

 
No Brasil, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 

Magistrados, surge da ruptura com o modelo de formação em exercício, que 

consistia numa aprendizagem meramente reprodutiva, passando a afirmar-se como 

uma estrutura que assegure a construção de uma magistratura capaz de 

compreender e de responder de forma culturalmente esclarecida aos desafios 

colocados pela complexidade social, com espírito crítico, capacidade de iniciativa e 

de inovação.  

Não é suficiente identificar quais sejam os traços característicos de um juiz 

pós-moderno. Do ponto de vista prático, isso nada acrescentará ao Judiciário. Daí 

porque se mostra realmente importante a forma como o Judiciário poderá preparar, 

selecionar e formar magistrados. 

Portanto, tão relevante quanto traçar o perfil do novel paradigma de juízes 

para o século XXI, é revelar a consciência de que a instituição deverá mudar e focar 

sua atenção na formação, buscando alcançar o perfil do juiz pós-moderno mediante 

cuidadoso processo de preparação e formação: 

 
O exercício da magistratura exige que, ao lado de uma formação técnica 
segura, exista também uma formação social, uma consciência política da 
função e uma ética humanista. Dessa forma, ao juiz brasileiro é colocado o 
dever de reconhecer a dignidade humana, os valores sociais do trabalho e o 
pluralismo político, alicerces da democracia brasileira, de uma sociedade 
aberta (LEARDINI apud TEODORO, 2009, p.58 ). 

 

A sociedade sonha com um poder judiciário consciente, firme e vigoroso, 

envolvido no bem-estar do cidadão e, principalmente, comprometido com a 

democracia e com a ética jurisdicional. Para esta realização, se faz necessário, 

acima de tudo, vontade política. 

 Se consensual é a importância da seleção e formação de magistrados como 

política pública de justiça nos estudos sobre o tema, interessa avaliar se esta é 
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também uma questão central do debate político sobre a justiça. Parece se confirmar 

com as sucessivas alterações legislativas neste âmbito, indicando a importância da 

temática. Contudo, como se verá neste estudo, ainda, não houve alteração 

substancial no paradigma da formação. Os processos de mudanças configuram um 

aprofundamento do modelo existente. 

Dessa maneira, a questão que se coloca é a de saber se estes processos são 

ou não suficientes para consolidar uma estrutura que permita a construção de uma 

magistratura capaz de responder às exigências de uma sociedade democrática e 

plural. Assim, como descreve em entrevista ao Boletim da ENFAM, o 

Desembargador Antonio Rulli Junior, atual presidente do Colégio de Diretores de 

Escola de Magistratura do Brasil, quando questionado qual seria o perfil esperado 

para o magistrado do nosso tempo: 

 
O perfil do magistrado para a pós-modernidade se confunde com a 
cidadania, com a democracia e com ética. Deve revelar interesse e 
motivação para a função pública, sabendo entender o cidadão dentro de um 
sistema de igualdade, de legalidade e do controle do judiciário, como 
marcas da democracia. A ética é outro aspecto do perfil do nosso 
magistrado, que sempre estará lidando com questões envolvendo 
problemas de ordem moral numa sociedade cada vez mais complexa, 
pluralista e heterogênea (RULLI JUNIOR, 2011, p.1). 

 

Chega-se aqui ao ápice da pesquisa, a influência das políticas públicas para a 

formação de magistrados na implementação das escolas de magistratura, que têm 

competências para oferecer a partir de um currículo adequado, uma visão mais 

ampla aos juízes, sem limitar-se aos enfoques técnicos da dogmática jurídica, mas 

propondo uma formação ética e intelectual mais profunda.  

A seguir será analisada a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento 

de Magistrados (ENFAM) quanto a sua atuação, o papel das escolas de 

magistratura, e mais especificamente, a Escola da Magistratura do Estado de 

Rondônia (EMERON). 

 
3.1 O SURGIMENTO DA ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO DE 

MAGISTRADOS (ENFAM) 
 

A sociedade mudou muito, desde as últimas décadas do século passado até a 

atual. A evolução tecnológica alterou a concepção de tempo no intercâmbio das 

comunicações; o consumo em massa trouxe conflitos sociais; a complexidade das 

relações sociais gerou demandas para as quais o Poder Judiciário ainda não estava 
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preparado, porquanto era organizado em uma estrutura hierarquizada e burocrática, 

com rotinas incompatíveis com essa realidade. 

 Incapaz de atender às demandas que lhe eram impostas, o Judiciário passou 

a ser foco de análise e discussão de seus membros, da sociedade jurídica, da 

sociedade civil, da sociedade acadêmica, o que culminou na Emenda Constitucional 

nº 45/2004, conhecida como “A reforma do Judiciário”.  

Em 1975, o Supremo Tribunal Federal formulou o diagnóstico do Poder 

Judiciário brasileiro, quando foram identificadas algumas necessidades, dentre elas, 

a dificuldade de recrutamento de bons magistrados e a necessidade de criação de 

cursos preparatórios para a carreira da magistratura. 

 
[...] melhores critérios de recrutamento a par da conveniência do concurso 
de ingresso em duas fases, permitindo que entre elas se insira o estágio 
probatório, mencione-se a ideia da criação de cursos ou institutos de 
preparação para a magistratura, semelhantes ao “Centre National d’Etudes 
Judiciaires”, com desejável intercâmbio entre Universidades e Tribunais, 
para a seleção dos melhores alunos. 
 
A medida parece recomendável, máxime quando a multiplicação de 
faculdades acarreta a induvidosa baixa do nível de ensino. Além da boa 
escolha dos juízes, cumpre tenham eles conhecimentos atualizados, quer 
por meio de cursos periódicos, quer pela disseminação da informação 
jurídica, obrigatoriamente estabelecida, principalmente, em áreas 
especializadas (STF apud TEIXEIRA, 1999, p. 42). 

 

A partir do pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, iniciou-se no Brasil, 

a criação de cursos de preparação, formação e aperfeiçoamento de magistrados. 

Desta forma, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Lei Complementar n° 35/79) 

passou a dispor sobre o tema, nos arts. 78, I e 87, I.  

Em que pese a Lei Orgânica da Magistratura Nacional tenha feito tal previsão, 

somente houve ampla instalação das escolas judiciais após a previsão constitucional 

de elaboração de uma lei complementar, dispondo sobre o Estatuto da Magistratura, 

e que essa lei deveria observar, entre outros princípios, a previsão de cursos oficiais 

de preparação e aperfeiçoamento de magistrados como requisitos para ingresso e 

promoção na carreira. Assim, a Constituição Federal de 1988 legitimou as escolas 

de magistratura. 

Com base nas descrições sobre a Escola de Magistratura do exterior, 

apresentadas em textos do livro “O Juiz”, de autoria do Ministro Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, sabe-se que tais instituições de ensino surgiram após a II Guerra Mundial, 
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com a missão de promover ações educacionais para os magistrados e, também, 

com o objetivo de fomentar a cultura de pesquisas no âmbito do Judiciário. 

O primeiro país a criar uma instituição para formação de juízes foi o Japão, 

em 1947. No entanto, em 1958, em Roma, por ocasião do I Congresso Internacional 

de Magistrados, surgiram recomendações explícitas para a criação de centros de 

desenvolvimento da formação e de pesquisas sobre o Judiciário, bem como para 

investir em sua atuação nos respectivos países. No Brasil, desde a década de 1960, 

com a publicação da referida obra “O Juiz” (BITTENCOURT, 2002), percebe-se uma 

preocupação recorrente com a temática. 

A formação profissional de juízes e demais magistrados no Brasil é realizada 

precipuamente pelas escolas judiciais nacionais e estaduais. Em sede nacional tem-

se a Escola Nacional de Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho (ENAMAT); 

Escola Nacional de Magistrados (ENM), da Justiça Eleitoral; Centro de Estudos 

Judiciários da Justiça Militar (CEJUM), do Superior Tribunal Militar; e a Escola 

Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM). No âmbito das 

unidades federativas, as demais escolas de magistratura estaduais. 

Todas essas escolas integram o Sistema Nacional de Capacitação Judicial 

criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por meio da Resolução nº 126/2001, 

segundo a qual, é necessário implementar diretrizes nacionais para as escolas 

Judiciárias na capacitação e aperfeiçoamento técnico de magistrados e servidores 

da Justiça. 

Com base em documentação interna, o processo de criação da Escola 

Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM) partiu de 

iniciativas da Secretaria de Documentação do Superior Tribunal de Justiça (SDSTJ), 

que fez um extenso levantamento sobre os aspectos mais relevantes das Escolas de 

formação e aperfeiçoamento de magistrados no Brasil e no exterior, com o objetivo 

de apresentar subsídios para a implantação da ENFAM, de acordo com o 

preceituado pela Emenda Constitucional nº 45/2004. 

Assim, prevista pela Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 

2004, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM) 

foi instituída em 30 de novembro de 2006, por meio da Resolução nº 3 do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ), como órgão vinculado ao Superior Tribunal de Justiça, 

com atuação em todo território nacional e sede em Brasília-DF, localizada 

fisicamente, nos primórdios, nas dependências do STJ, cabendo-lhe, entre outras 
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funções, regulamentar, autorizar e fiscalizar os cursos oficiais para ingresso e 

promoção na carreira da magistratura, nos termos do art. 93, inciso II, alínea “c”, 

incisos IV e VIII-A, e do art. 105, parágrafo único, inciso I, da Constituição Federal. 

Segundo Fiuza (2007), a primeira escola de magistratura a surgir no Brasil foi 

a de Minas Gerais, na Justiça Estadual, criada em 1975, quando da Organização 

Judiciária do Estado. Esta Escola surgiu devido a esforços dos magistrados 

mineiros, ao apresentarem emenda ao Projeto de Organização Judiciária. A emenda 

veiculava a proposta de instalações de cursos para treinamento e aperfeiçoamento 

de juízes como condição para o ingresso e promoção na magistratura.  

Apesar de o texto original da emenda não ser aprovado a princípio, houve 

autorização para a criação de cursos de formação e aperfeiçoamento para 

magistrados. Inicialmente foram ofertados dois cursos, sendo um de formação inicial 

e outro de formação continuada. Atualmente a Escola da Magistratura do Estado de 

Minas Gerais é regulamentada pela Lei Complementar nº 59/01 (TEODORO, 2009, 

p. 180). 

No Brasil, o responsável pelo recrutamento de juízes é o próprio Poder 

Judiciário, diante da reforma constitucional, portanto, todos os Tribunais são 

competentes para preencher seus quadros de magistrados, tendo que implementar 

Escolas de Magistratura.  

A formação do magistrado e a definição do papel político-institucional das 

escolas de magistratura são questões prioritárias da Reforma do Judiciário, tendo 

em vista as inovações trazidas pela Emenda Constitucional n° 45/2004. O ingresso 

na magistratura se dá por meio do concurso público, realizado pelo Poder Judiciário, 

com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, conforme o disposto no art. 

93, I, da Constituição Federal de 1988. Outra inovação foi em relação ao 

vitaliciamento e à promoção pelo critério de merecimento nos Tribunais de Justiça. 

Assim, o art. 93, inciso II, alínea “c”, da Constituição Federal, determina a necessária 

aferição do merecimento do juiz pelo critério objetivo da frequência e aproveitamento 

em cursos de aperfeiçoamento, oficiais ou reconhecidos. 

Deste modo, podemos constatar que a necessidade de uma política pública 

de formação de magistrados decorre de imperativo constitucional. As Escolas de 

Magistratura previstas na Constituição Federal de 1988 demonstram a opção do 

poder público brasileiro de instituir sistemas específicos de formação para as 

carreiras públicas. Tal opção revela uma aproximação do modelo brasileiro de 
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aperfeiçoamento de carreiras públicas com o modelo francês, conforme citado em 

entrevista para o Informativo ENFAM, pelo Desembargador Marcos Alaor Diniz 

Grangeia (2011), integrante do Tribunal de Justiça de Rondônia e conselheiro da 

ENFAM: 

 
A experiência internacional para qualificação dos magistrados é muito 
importante. A ENFAM busca espelhar-se no modelo francês, realizando 
trocas de experiência no sentido de construir o perfil da magistratura 
nacional (p.3) 
 

 
Apesar de a “École Nationale de La Magistrature” ser citada como modelo de 

escola judicial para o Brasil, a escola francesa possui enfoque diverso, uma vez que 

enfatiza a socialização entre os ingressantes: 

 
A escola francesa, no âmbito da formação inicial, não postula para si a 
oferta de uma nova e específica formação, nem tampouco postula uma 
espécie de substituição do ensino superior, mas pretende, tão somente, que 
seu egresso alcance um triplo objetivo: a) adquirir uma técnica profissional 
de alto nível destinada a assegurar a segurança do jurisdicionado; b) 
conhecer e analisar o ambiente humano, econômico e social da justiça; e c) 
desenvolver uma reflexão sobre as funções judiciárias, sobre os princípios 
fundamentais da ação do magistrado, seu estatuto e sua deontologia. 
Percebe-se, assim, que, embora sem se distanciar de uma prática de 
ensino, ela apresenta uma maior ênfase na perspectiva de uma socialização 
entre ingressantes e futuros pares, ainda que pautada por uma pedagogia 
de ensino (FRAGALE FILHO, 2007, p. 160). 

 

Após a criação da Escola da Magistratura de Minas Gerais, gradativamente 

foram sendo criadas escolas de magistratura em todas as unidades federativas do 

Brasil. Hoje, muitas escolas já contam suas histórias e se propõem a cumprir seu 

papel na magistratura brasileira, como, por exemplo, a Escola da Magistratura do 

Estado de Rondônia. 

Zaffaroni (1995) denominou de “estrutura técnico-burocrática” os países que 

adotam o modelo de ingresso na magistratura via concurso público, que buscam 

demonstrar o “máximo de idoneidade”, pressupondo que o mais idôneo e o mais 

bem preparado prestará melhor serviço. Esses países têm criado escolas judiciais 

destinadas a promoverem cursos de formação, com duração aproximada de dois 

anos, realizando provas periódicas e, ao final, a nomeação dos aprovados como 

juízes, a exemplo da França, Portugal, Espanha, entre outros. 

Os modelos de escolas estrangeiras serviram de inspiração para a criação e 

implantação da ENFAM, quando em suas propostas apresentaram um plano de 
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formação. As escolas de magistratura e/ou judiciais só podem ser consideradas 

como órgãos de educação formal se contar com um projeto político-pedagógico, um 

planejamento e um plano de ensino para a formação dos magistrados.  

 Através da Lei n. 9.394/96 (BRASIL, 1996), as políticas de educação superior 

conheceram uma ampla mudança que passou a vigorar entre dois eixos básicos: a 

flexibilidade e a avaliação (CURY, 2006, p. 274). Também a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional contribuiu para a consolidação de princípios e 

diretrizes para a educação superior, ao tomar a avaliação como um dos eixos, 

asseverando que o exercício do magistério superior é um campo profissional que 

possui um saber próprio e exige uma preparação específica como condição do 

profissionalismo docente.  

Ao mesmo tempo, o Plano Nacional de Educação – Lei nº 10.172/2001 

(BRASIL, 2001) estabelece, em suas diretrizes, a necessidade de as Instituições de 

Ensino Superior instituírem políticas que possibilitem a elevação dos padrões de 

qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão. Além da legislação citada, convém 

lembrar a Lei n. 10.861/04 que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (BRASIL, 2004), tornando-se um dos mecanismos de regulação 

e controle do trabalho docente. A valorização do profissional docente mediante a 

oferta de programas de formação continuada está entre o conjunto dos indicadores 

de elevação dos padrões de qualidade do ensino superior. É no contexto acima 

esboçado que a ENFAM, em 2011, delineou os pressupostos de seu Plano 

Educacional para Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, deflagrando um 

processo sistemático de discussão sobre concepções de ensino e identidade 

profissional. 

Desse modo, a ENFAM tem buscado uma aproximação com o modelo das 

escolas estrangeiras, como as escolas da França, Espanha e Portugal, propondo o 

Plano Nacional de Formação 2011-2015. 

A Emenda n. 45/2004 que criou o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), órgão 

do Poder Judiciário que exerce o controle da atuação administrativa e financeira do 

próprio Poder, e fiscaliza o cumprimento dos deveres funcionais dos juízes. 

Igualmente, sem fazer juízo de valor acerca da atuação do Conselho, o que se 

observa é a tentativa de unificação das regras e procedimentos que eram distintos 

em cada tribunal, ante a prerrogativa de auto-organização, mantendo, contudo, 

autonomia para o regulamento das especificidades locais. Percebeu-se que, apesar 
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de una, havia “várias magistraturas” dentro de uma mesma nação. A já mencionada 

Emenda n. 45/2004, foi a mesma que criou a Escola Nacional de Formação e 

Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM, dando-lhe competência para 

regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira (art. 105, 

parágrafo único, II, da CF). Apesar de já haver previsão constitucional para a 

realização de cursos que visem à promoção na carreira, a emenda veio consolidar 

essa premissa. 

Na Resolução nº 159, de 12/11/2012, o Conselho Nacional de Justiça dispôs 

sobre o Plano Nacional de Capacitação Judicial de Magistrados e Servidores do 

Poder Judiciário (PNCJ), estabelecendo um conjunto de diretrizes norteadoras das 

ações promovidas pelas escolas judiciais brasileiras na formação e aperfeiçoamento 

de magistrados e servidores do Poder Judiciário. A intenção do CNJ foi a de integrar 

estas escolas em um sistema harmônico e conjugar os esforços de cada uma, na 

busca pelo ideal comum de excelência técnica e ética da magistratura nacional e 

dos servidores da Justiça. 

Conforme previsão expressa, o PNCJ inclui apenas os aspectos comuns aos 

distintos ramos do Poder Judiciário, cabendo a cada escola judicial desenvolver 

seus programas específicos, observando as diretrizes gerais emanadas do Plano e 

incrementando-as de acordo com suas características e necessidades próprias. O 

Sistema Nacional de Capacitação Judicial (SNCJ) é coordenado pelo Conselho 

Nacional de Justiça e composto pela Escola Nacional de Formação e 

Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM); Escola Nacional de Formação e 

Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho (ENAMAT); Escola Nacional de 

Magistrados (ENM) da justiça eleitoral; Escola Judicial Eleitoral (EJE); Centro de 

Estudos Jurídicos da Justiça Militar (CEJUM); Centro de Estudos Judiciários (CEJ); e 

pelo Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário 

(CEAJud), este instituído pela Resolução CNJ nº 111/2010. 

O Plano Nacional de Educação para o quinquênio, coordenado pela 

pedagoga Marizete da Silva Oliveira e elaborado por servidores da ENFAM e das 

escolas de magistratura vinculadas, é baseado no Modelo Educacional e nas 

normas da ENFAM, estabelecendo diretrizes para ações de formação e 

aperfeiçoamento destinadas aos magistrados que atuam nas esferas judiciais 

estaduais e federais, bem como para os servidores a eles vinculados, 

especificamente nos casos dos cursos e programas de formação de formadores e 
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de pós-graduação. A intenção, segundo a ENFAM ( 2011, p.8) “é contribuir para a 

construção de uma cultura voltada para a adoção de ações educacionais que 

contribuam para o enfrentamento dos desafios inerentes à atuação profissional dos 

magistrados”. Por isso, a parceria com as escolas para a construção de “uma cultura 

judiciária brasileira comum, é orientada pelos preceitos da educação humanística”. 

 Ainda de acordo com a ENFAM (2011, p.2), “o Plano Nacional de Educação 

proposto objetiva apresentar direcionamento geral para o sistema de formação e 

aperfeiçoamento de magistrados e cursos de formação de formadores, de forma a 

garantir a qualidade de tais ações”. Entre as metas para o período estão: o apoio às 

parcerias para oferta de cursos de pós-graduação para magistrados e servidores; a 

elaboração de Plano Anual de Capacitação da ENFAM, também em parceria com as 

escolas de magistratura; a promoção e incentivo às pesquisas, estudos e debates 

sobre temas relevantes para o aprimoramento dos serviços judiciários e da 

prestação jurisdicional; produção e distribuição de guias, cartilhas e apostilas de 

apoio ao trabalho técnico-educacional das escolas; e realização anual de eventos 

para divulgação do Plano Anual de Capacitação.  

O Conselho Superior da ENFAM aprovou, por unanimidade, a proposta do 

Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia, do Tribunal de Justiça de Rondônia 

(TJ-RO), Membro do Conselho da ENFAM, transformando as Resoluções 1 e 2, 

publicadas em 2007, na Resolução n. 1, de 2011. Como principal inclusão, o art. 1º 

do novo texto estabelece que o curso de formação para ingresso na carreira da 

magistratura constitui etapa final do concurso para seleção de magistrados, 

destinando-se aos candidatos aprovados nas etapas anteriores do concurso público. 

Também relevante, é o art. 12 que determina que a ENFAM e as escolas judiciais 

ofereçam, diretamente ou em parceria com instituições de ensino superior, cursos de 

pós-graduação lato sensu, mestrado e doutorado, cuja titulação também habilitará o 

magistrado para o vitaliciamento ou para a promoção por merecimento. 

 
Art. 12. A ENFAM e as escolas judiciais oferecerão, diretamente ou em 
parceria com instituições de ensino superior, cursos de pós-graduação lato 
sensu, mestrado e doutorado, cuja titulação também habilitará para o 
vitaliciamento ou para a promoção por merecimento (ENFAM, 2011, p.2 ). 

  

 Nas palavras do Ministro Cesar Asfor Rocha (2008 p. 1), quando na condição 

diretor da ENFAM,  
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estamos bem próximos de vencer o grande desafio de contemplar a 
magistratura brasileira com um planejamento estratégico de, no mínimo, 
cinco anos. Com início em 2012, ele é absolutamente baseado na parceria. 
Dependendo apenas da validação dos Tribunais, a proposta objetiva unificar 
a linguagem metodológica da ENFAM – instituição constitucionalmente 
normativa – com o trabalho diário das escolas - as verdadeiras executoras 
de qualquer plano elaborado por nossos técnicos. 

 
 

Para o Ministro Gilson Dipp (2008, p. 01), seu vice-diretor na época, “a 

ENFAM, as escolas federais e estaduais de magistratura e o próprio Poder Judiciário 

vivem um momento novo”. 

Diante do exposto, além do seu caráter normativo, a ENFAM, em parceria 

com as escolas de magistratura e/ou judiciais, estaduais e federais, atua para 

promover o aprimoramento e a modernização da cultura jurídica e das instituições, 

de forma a ampliar a transparência no Poder Judiciário e o acesso à Justiça, 

consolidando a segurança jurídica e contribuindo para um Judiciário célere, ágil e 

moderno (ENFAM, 2009, p. 3). 

 

3.2 O PAPEL DAS ESCOLAS DE MAGISTRATURA NO BRASIL: EM BUSCA DO 

PERFIL DESEJADO PARA O JUIZ PÓS-MODERNO 

 

A Ministra Eliana Calmon (2013, p.1), atual Diretora da ENFAM, em seu 

discurso de abertura do III Curso de Iniciação Funcional de Magistrados, 

direcionados aos novos juízes, recentemente aprovados em concurso público para a 

magistratura, em abril do corrente ano, alertou:  

 
Juiz fazedor de processo é coisa do passado. Hoje, o magistrado tem de 
atuar politicamente, tem de participar da administração da justiça e tem que 
ser consequente de suas decisões. Por isso não pode mais ficar isolado. 
Espero que vocês quebrem o modelo. Estou convencida que o judiciário 
poderá mudar os destinos de nosso país e é essa a função do magistrado 
do século XXI. 

 
  

E ainda acrescentou: “Se você não conhece a sociedade que serve, vai servir 

muito mal a esta sociedade”. Disse ainda a Diretora da ENFAM, ao ressaltar a 

necessidade de os juízes manterem uma interlocução madura e permanente com os 

diferentes atores político-institucionais que atuam em sua realidade funcional. 
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O mundo pós-moderno se caracteriza pela substituição radical de 

paradigmas, cuja velocidade o Estado-legislador não consegue acompanhar, com 

direta influência sobre a organização jurídica dos Estados. Dessa forma, destaca-se 

a inoperância e a incapacidade do Estado para regular formalmente as leis, e as 

multifacetadas relações sociais, colocam nas mãos do juiz o encargo de fazer a 

adaptação da ordem jurídica ao mundo real. Não que o Estado tenha deixado de 

legislar, mas é senso comum que legisla cada vez mais e cada vez pior (HALL, 

2005). 

A força e a importância da infraestrutura econômica dos países desenvolvidos 

sob os subdesenvolvidos foi posta em evidência pelo fenômeno da globalização. As 

decisões tomadas pelos países do primeiro mundo, aos quais são subordinados os 

periféricos, entre eles o Brasil, tem efeito imediato. São influências políticas, 

econômicas, filosóficas e sociais, conforme observado na seção anterior, e isso tem 

reflexo direto no ordenamento jurídico, provocando uma crise no ordenamento da 

vida social, com a proliferação e a fragmentação do sujeito e de fontes produtivas de 

ordenações eficazes sobre a vida diária. 

Vários fatos marcaram o evidente afastamento do Estado da gestão da 

economia, com destaque para a queda do muro de Berlim. No Brasil, houve 

substancial redução da presença do Estado na vida econômica, que se desfez de 

empresas e reduziu órgãos estatais, além de desaparelhar a Administração Pública, 

o que implicou alteração na atuação do juiz, que deve também fiscalizar os negócios 

celebrados por essas entidades. 

A comunicação de massa uniformizou regras e condutas, despersonalizando 

as relações. A velocidade das informações passou a ser um componente obrigatório 

na atuação dos entes administrativos e nas relações entre as pessoas. A Internet 

introduziu um meio virtual de comunicação, ao mesmo tempo individual e de massa, 

praticamente instantâneo, sobre todas as coisas, de todos os lugares, para todas as 

pessoas e a respeito de qualquer uma. Cresceu o espectro da informação, mas 

aumentou o “lixo” informativo (TEIXEIRA, 2011). 

Por consequência dessas transformações, ocorridas em vários períodos da 

história, que anteriormente tivemos a pretensão de descrever, a partir do Estado 

Liberal até a crise do Estado contemporâneo, observa-se uma sucessiva 

transformação do constitucionalismo, que passou de uma doutrina defensora dos 

direitos do cidadão frente ao Estado (direitos fundamentais de primeira geração), 
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para a proteção de direitos sociais (direitos de segunda geração), e, hoje, deve 

abarcar também uma doutrina destinada a consolidar um Estado solidário e garantir 

a qualidade de vida das pessoas. 

Partindo do princípio do monopólio estatal é fácil perceber a importância 

social que assume o desempenho da função jurisdicional, e ainda deve ser 

considerada a conjuntura hoje vivida no Brasil, que ainda mais a realça: a 

privatização criou uma série de relações entre as novas empresas e os indivíduos, 

com os antagonismos que surgem e se acentuam, sem que houvesse a previsão, na 

estrutura estatal, de uma via de composição administrativa; a massificação 

multiplicou as oportunidades de reclamações e inconformidades; a mesma ofensa 

atinge milhares de pessoas; a Constituição de 1988 outorgou direitos e lhes deu 

ampla proteção. Tudo isso deságua no Judiciário, que deve ser concretizado pela 

via judicial. Além destes fatores que influenciam a ideia que se possa fazer do 

conteúdo da jurisdição e das necessidades que reclamam sua atuação, é preciso 

ponderar sobre os fins que se queira atribuir à função do juiz (TEIXEIRA, 2011). 

Na primeira fase do constitucionalismo, o juiz era o guardião dos direitos 

públicos e das liberdades dos cidadãos diante do Estado. Apenas ele poderia 

resolver o litígio e para isso deveria cuidar para que os direitos dos cidadãos fossem 

respeitados. Hoje, porém, com a realidade dos direitos sociais e difusos, o juiz, além 

de protetor dos direitos fundamentais de natureza política, também é responsável 

por implantar e fazer atuar os direitos sociais e os difusos; deve ser participante da 

vida social e apreciador do mérito das políticas públicas. Todos esses fatores 

exigem cada vez mais do juiz que seu exercício seja feito com técnica apropriada e 

conhecimento da História e dos valores culturais. 

Segundo Grossi (2003), o papel do juiz se agigantou. Precisa-se de juízes 

que tenham condições de compreender a complexidade da sua ação, de perceber 

que o direito tem suas raízes submersas em valores históricos, de olhar para a 

causa das causas que lhes são submetidas, de se preocupar com as circunstâncias 

preexistentes que determinaram o surgimento do litígio, de apreender as razões que 

amparam as pretensões das partes, de viver a realidade presente e de refletir sobre 

as consequências concretas de seu julgamento. 

Para Teixeira (2011), são necessários juízes que se apercebam da 

responsabilidade da sua atividade, e que estejam imbuídos de princípios éticos que 

garantam um procedimento idôneo. Quanto maior o gigantismo do Executivo e dos 
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conglomerados econômicos, mais se exige independência e imparcialidade dos 

juízes. 

É nesse cenário que aparece o importante papel das Escolas de Magistratura, 

como proferiu o saudoso ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira (2011) 

 

[...] É ela que pode colaborar, mais do que qualquer outra instituição, para a 
escolha, a formação e o aperfeiçoamento dos juízes. É ela que pode, mais 
do que qualquer outro órgão ligado à Justiça, ser o centro de estudos e 
pesquisas que tenham por objeto o próprio Judiciário, sua organização, 
funcionamento, os princípios que o regulam, as perspectivas do futuro, a 
função jurisdicional (p. 6). 

 

O exercício da magistratura exige, além de uma formação técnica de 

qualidade, também uma formação social, uma consciência política da função e uma 

ética humanista. Assim sendo, o juiz brasileiro tem o dever de reconhecer a 

dignidade da pessoa humana, os valores sociais e o pluralismo político, bases da 

democracia brasileira.  

Para melhor compreensão sobre o papel das escolas de magistratura na 

construção do perfil do magistrado pós-moderno, será analisado a seguir o curso de 

graduação em Direito, o processo de seleção para a magistratura e os cursos de 

formação de magistrados. 

 

3.2.1 O processo de formação para a magistratura 

 

Os cursos de Direito têm papel fundamental para a formação do juiz e para o 

norteamento da maneira como exercerá suas funções. Teodoro (2009) defende que 

não é tarefa das universidades oferecer ao Poder Judiciário, magistrados prontos e 

acabados, tampouco garantir sua idoneidade e integridade ético-intelectual, mesmo 

sendo exigido, no recrutamento de juízes, que os candidatos sejam obrigatoriamente 

egressos do curso de Direito. Mas, destaca que além de preparar tecnicamente o 

bacharel, tem a missão de desenvolver a sua consciência social a respeito de suas 

funções enquanto operadores do Direito. 

A verificação do preparo do futuro magistrado é extremamente importante, 

pois está diretamente ligado ao papel do juiz na sociedade. Mas, se por um lado, o 

aumento do número de vagas, devido à ampliação do número de cursos, a 

disponibilização em várias cidades e a maior oferta de cursos noturnos tenham 
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gerado maior democratização do acesso ao ensino superior, por outro a qualidade 

dos cursos oferecidos passa a ser questionada. Nesse sentido critica Dallari (2007, 

p. 84): 

 
Existem muitos professores que concebem e praticam o ensino jurídico 
como sendo a transmissão de informação sobre textos de códigos de leis. O 
professor lê o texto para os seus alunos, como se estes fossem analfabetos, 
e faz comentários breves e superficiais, que são pouco mais que a releitura 
do texto por meio de sinônimos. 

 

De acordo com a pesquisa da AMB, o próprio corpo da magistratura brasileira 

não demonstra preocupação em reverter essa lacuna deixada pelos cursos de 

Direito. A pesquisa aponta que apenas 8,8% dos juízes que responderam às 

entrevistas estão matriculados em cursos de especialização, quanto ao mestrado 

apenas 4% e doutorado apenas 2,1% estão cursando ou cursaram pós-graduação. 

Nesse momento indaga-se de que maneira as Escolas de Magistratura 

podem contribuir para a reversão das lacunas deixadas pelas universidades. 

Recentemente, a Escola Nacional de Aperfeiçoamento e Formação de 

Magistrados (ENFAM) implantou projeto para que os graduandos dos cursos de 

Direito tenham uma disciplina de introdução à magistratura. Dezessete 

universidades aderiram ao projeto e tornaram parceiras da ENFAM na ideia da nova 

disciplina eletiva Magistratura - Vocação e Desafios. 

Nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2013, os docentes que oferecerão a 

disciplina Magistratura – Vocação e Desafios, das 17 instituições parceiras da 

ENFAM, participaram de um curso intensivo de capacitação nas dependências da 

Escola Nacional em Brasília. Para compartilhar e debater o conteúdo programático 

da disciplina, a ENFAM convidou para ministrar o curso, juristas, desembargadores, 

juízes federais, cientistas sociais e psicólogos. 

Além das 17 instituições confirmadas no projeto da disciplina Magistratura - 

Vocação e Desafios, outras 74 faculdades de Direito de todo o país foram 

convidadas a oferecer a matéria em seus cursos de graduação. O critério 

estabelecido pela ENFAM é que os cursos tenham o selo de qualidade da Ordem 

dos Advogados do Brasil (OAB) e possuam nota máxima no ENADE. Tanto as 

demais convidadas como outras instituições que manifestaram interesse em 

ministrar a disciplina serão contempladas em cursos de capacitação posteriores. 
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Foram ministrantes do curso os ministros do Superior Tribunal Federal de 

Ayres Britto e Jorge Hage; o advogado Luís Roberto Barroso, professor titular da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ); o diretor da Escola de Direito da 

Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, professor Joaquim Falcão; o presidente 

da Escola Nacional de Magistratura (ENM) e juiz de direito do Paraná, Roberto 

Portugal Bacellar; a cientista política Maria Tereza Sadek, professora do curso de 

pós-graduação em Ciência Política da Universidade de São Paulo (USP), o juiz 

Francisco Alves Júnior, do Tribunal de Justiça de Sergipe; o desembargador Marcos 

Alaor Diniz Grangeia, do TJ de Rondônia, e a psicóloga Marília Lobão, do TJ do 

Distrito Federal. 

O curso de capacitação para os ministrantes da nova disciplina foi divido em 

quatro módulos, que são os mesmos a serem oferecidos aos graduandos em Direito 

que optarem por cursar a disciplina Magistratura - Vocação e Desafios. O primeiro 

módulo abordará a importância da vocação para seguir a carreira de juiz. O segundo 

módulo tratará da interdisciplinaridade da atividade judicante, enfatizando os 

múltiplos papéis sociais e políticos desempenhados pelos juízes na atualidade. O 

terceiro módulo debaterá a ética, bem como seus reflexos na atividade judicante; a 

questões da utilidade social da atividade do magistrado; e a prestação de serviço 

público essencial. O quarto módulo abordará o tema “os desafios da magistratura na 

atualidade”; questões como o aumento da demanda judicial; a administração 

judiciária e a gestão de pessoas; tecnologia da informação na pós-modernidade; o 

excesso de formalismos; e o distanciamento da realidade social.  

Universidades das cinco regiões brasileiras aderiram ao projeto e participaram 

do curso. Região Sudeste: Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); 

Fundação Getúlio Vargas (FGV), do Rio de Janeiro; Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, de São Paulo; Faculdades Integradas Vianna Júnior, de Juiz de Fora 

(MG); Faculdade de Ciências Humanas da Fundação Mineira de Educação e Cultura 

(FUMEC/FCH), de Belo Horizonte; Faculdade de Direito Milton Campos, de Nova 

Lima (MG); Faculdade de Direito de Franca (SP); Faculdades Integradas Antônio 

Eufrásio de Toledo, de Presidente Prudente (SP); Faculdade de Direito Professor 

Damásio de Jesus, de São Paulo. Região Nordeste: Universidade Federal de 

Campina Grande (UFCG), na Paraíba; Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte (UERN); Universidade Estadual do Piauí (UESPI), em Picos (PI); Universidade 

Católica de Pernambuco (UNICAP). Região Norte: Universidade Federal de Roraima 
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(UFRR); e Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR). Região Sul: Centro 

Universitário de Curitiba (UNICURITIBA). Região Centro-Oeste: Universidade 

Federal de Goiás (UFG). 

A Ministra Eliana Calmon considera relevante a implantação desta disciplina, 

ao tempo que é dos cursos de Direito que são extraídos os futuros magistrados. No 

discurso de abertura do curso aos 17 representantes das universidades parceiras 

ela proferiu: 

 
A sociedade atual necessita de um juiz com novo perfil, o que representa 
quebrar uma cultura de mais de 200 anos. Cabe ao juiz de hoje não só 
resolver conflitos que chegam nos processos, mas também fiscalizar e 
cobrar a realização de políticas públicas. O magistrado passou a ter 
necessidade de informações diferenciadas sobre a sociedade. Não 
queremos juiz burocratas, mas sim juiz presente na sociedade de maneira 
participante. Nós precisamos municiar a juventude que escolhe a 
magistratura com informações sobre os desafios e as necessidades que 
envolvem a carreira. Esses conhecimentos farão com que os jovens 
escolham a partir deles, e não a partir de um emprego público. A 
magistratura não traz apenas benesses, é preciso ser vocacionado. 

 

Deste modo, a disciplina proposta pela ENFAM, Magistratura - Vocações e 

Desafios apresenta em seus módulos temas que abordam vocação, competências e 

habilidades do oficio, a interdisciplinaridade da atividade judicante enfocando os 

diferentes papéis desempenhados pelo juiz, novas tecnologia e ética na atividade 

judicante. 

Neste caso, a ENFAM buscou cumprir o seu papel como Escola Nacional, 

contribuir para delinear o perfil do juiz requerido pela sociedade atual, que nesta 

pesquisa, sustentada pela teoria social de Stuart Hall é denominada de pós-

modernidade. Ressalte-se que esta pesquisa não tem o propósito de analisar a 

implantação da disciplina Magistratura – Vocação e Desafios. Considera-se apenas 

a apreensão da Escola Nacional de Aperfeiçoamento e Formação de Magistrados 

(ENFAM) em contribuir para construção de um adequado currículo para os cursos de 

Direito, pois só os egressos deste curso poderão participar do certame para seleção 

de magistrados. Cabe a outros estudos considerarem como negativa ou positiva 

essa iniciativa. 

Segundo Teodoro (2009), deve-se reforçar o ensino nos cursos de Direito, 

não no sentido da técnica, mas de uma transformação efetiva nos conteúdos dos 

desenhos curriculares. Deve-se, ainda, reforçar a formação humanística e estimular 

a aquisição de conhecimentos sobre história e a realidade da sociedade humana, 
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para que o futuro profissional do Direito saiba o que tem sido, o que é, e o que pode 

ser a presença do direito e da justiça no desenvolvimento da pessoa humana e das 

relações sociais.  

Os direitos humanos antecedem e subordinam o direito positivo. Dar-se aí a 

importância de, tanto as faculdades quanto os cursos de Direitos e as próprias 

escolas de magistratura mantê-los em evidência, pois são estes direitos que 

suportam e suportarão as lutas travadas em favor da dignidade humana. 

 

3.2.2 Os cursos preparatórios para a carreira da magistratura 

 

As faculdades de Direito no Brasil têm se mostrado deficientes em preparar e 

desenvolver, no estudante, o pensamento crítico indispensável para a aprovação 

nos concursos para a magistratura. Nesse contexto, aumentam os cursos 

preparatórios que enfatizam a técnica e se descuidam de temas fundamentais. 

Com o aumento do número de faculdades que oferecem cursos de Direito, a 

seleção de juízes via concurso público parece ser, ainda, a mais adequada, visto 

que não há uma instituição devidamente habilitada para desenvolver as 

competências necessárias à atividade judicante, dotando os futuros juízes de 

conhecimentos, habilidades e atitudes inerentes à função. 

A Constituição Federal de 1988 prevendo este modelo de recrutamento, e 

uma vez que os juízes, regularmente selecionados, atuem nos limites de sua 

competência legal, não há como pôr em dúvida sua legitimidade. Esta decorre da 

Constituição e não é menor o resultante do processo eleitoral, modelo adotado para 

a escolha de membros dos demais poderes (DALLARI, 2007). 

O elevado número de faculdades que surgem, muitas vezes, sem 

acompanhamento criterioso, para o credenciamento e autorização de funcionamento 

de cursos, tende a baixar a qualidade do ensino. Nesse contexto, há larga procura 

dos cursos preparatórios, com professores renomados e alguns são oferecidos até 

por videoconferência. Apesar de caros, estes cursos estão espalhados por todo 

país, surge como uma oportunidade indispensável para lograr aprovação no 

concurso, além de retirarem da concorrência candidatos com baixo poder aquisitivo. 

O aumento da demanda de cursos preparatórios para a magistratura, para 

outros de carreiras de estado e até mesmo para OAB apresenta um fato 
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preocupante. A graduação em Direito não garante aprendizado suficiente, até 

mesmo para aprovação no concurso da OAB.  

Os cursos preparatórios podem oferecer conhecimentos técnico-jurídicos, 

filosóficos e políticos com mais profundidade, mas não são favoráveis para o 

exercício da crítica, pela própria dinâmica em que são ministradas as aulas. O 

ensino é qualificado pelo seu objetivo pragmático, estático do direito, que reproduz 

didaticamente os conteúdos e doutrinas presentes nas provas de seleção. 

Apresentam características neoliberais, mercadológica, por se tratar de um negócio 

altamente rentável, e ainda geram desprestígios à classe docente, pois os 

professores não necessariamente precisam ser qualificados. Sendo ministrados por 

meio de videoconferência, em um só momento atendem o país inteiro, garantindo-

lhe melhor remuneração sem oportunizarem tempo para o diálogo, ao debate, à 

pesquisa e à crítica. Oferecem um ensino em série, mediano e formatador de 

mentes (TEODORO, 2009). 

Diante do exposto, os cursos preparatórios não oferecem formação adequada 

para o exercício da magistratura, pelo menos, não o suficiente. Não desenvolve 

pensamento ético e crítico, deixando, também, uma lacuna na formação do futuro 

magistrado. 

 

3.2.3 O recrutamento de juízes no Brasil 

 

As transformações na sociedade, a complexidade das relações sociais, os 

desafios trazidos pela sociedade contemporânea, sociedade de “crises” e de risco, 

os fenômenos de politização do judiciário e a judicialização da política convocam a 

necessidade de fortalecimento da independência do Poder Judiciário que, segundo 

Zaffaroni, é prosseguido por meio de três movimentos: (1) a criação de tribunais 

constitucionais; (2) as alterações aos modelos de recrutamento e formação de 

magistrados, evolução na carreira, avaliação de desempenho e prestação de contas; 

e (3) a criação de conselhos superiores (SANTOS, 2006). 

Dos três movimentos citados por Zaffaroni, esta pesquisa centralizou-se na 

análise do modelo de formação de juízes de Direito. Portanto, o modelo de formação 

de juízes é visto aqui como fator preponderante e desempenha um papel 

fundamental no aprofundamento da independência do Judiciário e constitui a matriz 

distintiva nos três modelos de governança do Poder Judiciário definido por Zaffaroni: 
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(1) o modelo empírico-primitivo, no qual o Judiciário é dominado pelo poder político; 

(2) o modelo técnico-burocrático que, baseando o sistema de recrutamento de 

magistrados no concurso público que afere apenas a competência técnica dos 

profissionais, desconsidera a dimensão constitucional do Estado de Direito, 

caracterizando-se por uma tendência para a burocratização do exercício da 

profissão; e (3) o modelo democrático contemporâneo, no qual se reúnem aqueles 

três movimentos de criação de um tribunal constitucional, de uma reestruturação do 

sistema de recrutamento, formação e progressão na carreira das magistraturas e de 

criação de conselhos superiores. Neste modelo, para além da elevação dos níveis 

de controle da constitucionalidade, a seleção e formação de juízes, ainda que 

baseada na competência técnica dos candidatos alicerça-se na capacidade de 

selecionar juízes capazes de se transformarem em agentes de mudança.  

A legitimidade do poder judicial, as garantias de independência e de 

autonomia do Judiciário dependem, precipuamente, do recrutamento e formação de 

juízes. Estes aspectos têm sido destaque em estudos sócio-jurídicos, que os 

analisam sob duas óticas diferentes, mas associadas. Por um lado, a garantia da 

independência do Judiciário em face do poder político, o que exige um modelo de 

recrutamento e formação não dominado por este poder e, por outro, a necessidade 

de assegurar a construção de um corpo profissional emancipado e auto-reflexivo, 

cujos mecanismos de consolidação de conhecimento não se resumam à mera 

reprodução da aprendizagem empírica feita durante o período de vitaliciamento, que 

deve estar conjugada com a ideia de autonomia, exigindo um modelo de 

recrutamento e de formação independente, mas que assegure a independência 

interna, isto é, que não subjugue os novos magistrados aos restantes profissionais 

do próprio Judiciário. Ambas as dimensões são contribuintes de um objetivo comum: 

o caráter emancipatório da intervenção do Poder Judiciário, que apenas poderá ser 

alcançado com um Poder Judicial forte (SANTOS, 2006). 

Nesse contexto, as normas internacionais sobre o processo de seleção, 

recrutamento e formação de magistrados pode considerar-se, numa primeira linha, 

vinculada à finalidade de garantir a independência da magistratura. Desse modo, o 

Comitê de Ministros do Conselho da Europa recomendou aos governos dos 

Estados-membros a adoção ou reforço das políticas e medidas necessárias à 

promoção do papel dos juízes na proteção dos direitos humanos e liberdades 

fundamentais. No que tange o processo de seleção e recrutamento de juízes, 
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recomenda-se que seja baseado unicamente em critérios objetivos (mérito do 

candidato), e que esteja a cargo de uma entidade independente do governo ou de 

órgãos da administração. Quanto à formação inicial e continuada, para vitaliciamento 

e aperfeiçoamento para promoção na carreira, recomenda-se que sejam 

assegurados programas de formação que permitam dotar os profissionais de 

competências técnico-jurídicas. Portanto, de acordo com o Código Ibero-americano 

de Ética Judicial e o Código de Ética da Magistratura Nacional, a formação integral 

do juiz deve abarcar habilidades e atitudes, as quais compõem, ao lado dos 

conhecimentos, a noção de competências, garantindo assim maior capacidade para 

agir de forma mais independente.  

Esse processo é resultante da aprovação dos princípios fundamentais sobre a 

independência da magistratura, elaborados em 1985 pela Organização das Nações 

Unidas (ONU).  

Para Santos (2006), a formação de juízes apresenta estreita relação com o 

princípio da independência do Poder Judiciário, devendo assim, ser vista tanto como 

um direito quanto como um dever de cada magistrado. O autor evidencia a 

independência do organismo responsável pela formação dos juízes e afirma a 

necessidade de criação de uma estrutura que assegure a construção de uma 

magistratura capaz de compreender e de responder de forma culturalmente 

esclarecida aos desafios colocados pela complexidade social, com espírito crítico, 

capacidade de iniciativa e de inovação, e que as escolas de magistratura se 

estabeleçam como centros de excelência, rompendo com o modelo de formação no 

exercício, afoito a uma aprendizagem meramente reprodutiva. 

Trazendo a problemática para o âmbito da seleção e formação do juiz 

brasileiro, evidencia-se a necessidade de não mais se buscar, na sua formação, 

apenas a atualização ou especialização jurídica, mas um contexto formativo que 

propiciará aplicação de todo aquele conhecimento técnico, atualizado, numa 

dimensão propriamente humana.  

Desse modo, é insuficiente a avaliação apenas de conhecimentos técnico-

jurídicos dos futuros magistrados. Aquele que memorizou a legislação, doutrina e 

jurisprudência, que não tenha equilíbrio e sensibilidade para avaliar os aspectos 

sociais e humanos da lide, não será capaz de atender aos anseios da sociedade 

atual. 

Conforme as lições de Dallari (2002, p. 27): 
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Não basta verificar se o candidato tem bons conhecimentos técnico 

jurídicos, pois o juiz que oferecer apenas isso, ainda que em alto grau, 

não conseguirá ser mais do que um eficiente burocrata. É 

indispensável, para a boa seleção e, consequentemente, para que se tenha 

uma boa magistratura, que sejam selecionadas pessoas que, a par de seus 

conhecimentos jurídicos, demonstrem ter consciência de que os casos 

submetidos a sua decisão implicam interesses de seres humanos. O 

candidato a juiz deverá demonstrar que tem condições para avaliar 

com independência, equilíbrio, objetividade e atenção aos aspectos 

humanos e sociais, as circunstâncias de um processo judicial, 

tratando com igual respeito a todos os interessados e procurando, 

com firmeza e serenidade, a realização da justiça. (Grifos do autor) 

 

Para José Renato Nalini, deverão ser exigidas dos juízes as seguintes 

virtudes: prudência, justiça, temperança, fortaleza e humildade. A prudência é a 

atuação conforme a reta razão. O juiz, além da prudência pessoal, deve ter uma 

prudência política, tendo em vista seu relevante papel na sociedade. A virtude da 

justiça consiste em dar a cada cidadão o que é seu. A virtude da fortaleza é vigor e 

força para lidar com situações de perigo. A temperança está relacionada à 

contenção e freio da sensibilidade. Por fim, a humildade é a consciência dos 

próprios limites inerentes à condição humana (MOSZKOWICZ, 2010). 

O sistema de recrutamento de juízes no Brasil deve ser considerado na 

análise de seu processo de formação profissional, uma vez que produz efeitos sobre 

a definição do perfil do futuro juiz em formação. A tradição na Justiça brasileira 

registra o ingresso na carreira no cargo de Juiz Substituto, sendo nomeado e 

empossado após prévia aprovação em concurso público de provas e títulos, 

realizado no âmbito de cada Tribunal Regional, conforme a existência de cargos 

vagos e segundo calendário próprio. 

A Constituição Federal de 1988, mesmo com as alterações protagonizadas 

pela Emenda Constitucional n.º 45/2004, ratificou o modelo de ingresso na 

magistratura apenas mediante concurso público de provas e títulos (CF, art. 93, I), 

com a exceção do provimento de um quinto dos cargos nos Tribunais, reservados a 

egressos na carreira do Ministério Público e da Advocacia (CF, art. 115, I). 

A Resolução n.75/2009-CNJ regulamenta os concursos públicos em todos os 

ramos do judiciário nacional, para provimento dos cargos de juiz substituto, primeiro 

cargo a ser assumido na carreira da magistratura, a qual recebeu alterações 

posteriores, como a Emenda n.º 01, de 4/11/2011. 
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Dentre as inúmeras alterações introduzidas podem ser destacadas a 

padronização de critérios de seleção e os procedimentos nos  certames. Mais além, 

também foi autorizada, como uma possibilidade ao órgão de recrutamento, a 

realização de um curso preparatório remunerado como fase do concurso público 

(art. 5.o, § 2.o). Como já explicitado anteriormente, o Poder Judiciário de Rondônia 

realizou o Curso de Formação Inicial para a Magistratura como etapa do concurso, 

em seu último certame. 

Atualmente, tramita no CNJ proposta de resolução que dispõe sobre os 

concursos públicos para ingresso na carreira da magistratura em todos os ramos do 

Poder Judiciário Nacional. No bojo dessa minuta de instrumento normativo estão 

previstos os requisitos de inscrição, as fases do concurso, a formação de bancas 

avaliadoras, os conteúdos detalhados das provas e diversos outros aspectos de sua 

operacionalização que são conduzidos pelos Tribunais Regionais. A partir de 1º de 

janeiro de 2015, somente poderão se inscrever nos concursos de ingresso na 

carreira da magistratura os candidatos previamente habilitados em prova nacional. 

Mas, enquanto a proposta não for aprovada, permanece o modelo de recrutamento 

regionalizado de juízes de direito pelos respectivos Tribunais Regionais em que 

prestaram concurso, embora haja critérios gerais para procedimento seletivo, fixados 

nacionalmente.  

 

3.2.3.1 A integração na carreira 

 

A construção do processo de formação dos juízes deve considerar, 

igualmente, as características de sua carreira, notadamente a sistemática de 

integração pela sua vinculação ao administrativo-funcional e à mobilidade interna. 

Ao ingressar, o juiz integra-se na carreira pela incorporação administrativo-

funcional aos quadros de um Tribunal. Na medida em que cada magistrado está 

vinculado a um Tribunal Regional específico e há mobilidade na carreira, a formação 

sofre influência das peculiaridades regionais em termos de natureza das demandas 

e processos produtivos relacionados. Por isso, ressalta-se a importância dos 

espaços regionais de formação, como mais aptos a identificar e responder a essas 

especificidades. 

Os cargos na carreira da magistratura são denominados: Juiz Substituto 

(primeiro cargo após o concurso), Juiz Titular de vara (após vitaliciamento e 
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promoção), Desembargador (acesso por merecimento, antiguidade ou pelo quinto 

constitucional quando proveniente do Ministério Público ou advocacia) e Ministro 

(nomeação após décadas de trabalho e situações muito restritas). 

Após a posse no cargo de Juiz Substituto, o juiz ingressa na Formação Inicial 

(vitaliciamento), que perdura por dois anos. Depois disso, ele é confirmado no cargo 

e passa a integrar o regime de Formação Continuada e a ter a possibilidade de 

promoção e acesso.  

Enfim, também é da peculiar estrutura da carreira da magistratura brasileira 

que todos os juízes possuam, desde a posse, competência funcional plena em seus 

limites territoriais de lotação, o que reforça a importância da intensa formação 

profissional desde o ingresso. Como exemplo, cabe observar que, mesmo em 

caráter de substituição ou auxílio, o Juiz Substituto com poucos meses de 

experiência exerce as mesmas atribuições funcionais (em termos de volume de 

trabalho, responsabilidades administrativas e complexidade do conteúdo 

ocupacional) que um Juiz Titular de Vara com décadas no cargo. Na medida em que 

não há, na legislação atual, progressividade na aquisição de responsabilidades 

funcionais, a formação profissional deve ser particularmente intensa, o que constitui 

o desafio do ponto de vista da construção do eixo formativo do Juiz. 

 

3.2.3.2 A formação como instrumento de mudanças 

 

Foi visto acima que as políticas de recrutamento e de formação de 

magistrados são consideradas essenciais para a construção de uma independência 

verdadeiramente democrática do Poder Judiciário. Apresenta-se a necessidade da 

construção de um corpo profissional heterogêneo que surja como um espelho da 

diversidade de conhecimento e da própria diversidade da sociedade, capaz de 

acompanhar e impulsionar a transformação do sistema judiciário. Este enfoque 

centraliza a análise na construção de um corpo profissional forte, que lhe permita 

intervir ativamente na sociedade. Nesta construção, a formação assume um papel 

central (SANTOS, 2006). 

A ministra Eliana Calmon (2013) ao falar da disciplina eletiva Magistratura - 

Vocação e Desafios, que será implantada no currículo dos cursos de Direito de 

algumas universidades brasileira, enfatiza:  
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nós precisamos municiar a juventude que escolhe a magistratura com 
informações sobre os desafios e as necessidades que envolvem a carreira. 
Esses conhecimentos farão com que os jovens escolham a partir deles, e 
não a partir de um emprego público. A magistratura não traz apenas 
benesses, é preciso ser vocacionado. 

 
 

O fato evidencia-se já na preparação dos jovens visando, instrumentalmente, 

à aprovação no vestibular, aprovação no exame nacional da OAB, não raro seguida 

de outras metas, como também aprovação em concursos públicos, o que leva a um 

modelo de ensino voltado à obtenção de resultados de desempenho.  

Enfatiza-se o ensino de forma integral, contextualizada, com o cuidado 

docente de possibilitar ao formando o acesso ao conhecimento constitutivo dos 

fundamentos que alicerçam os conhecimentos especializados, bem como a 

necessidade de que a educação tenha como objetivo tornar melhor o objeto e 

aquele o realiza. 

Nalini (2009) aponta a necessidade de juízes providos de ética, capazes de 

compreender a angústia das partes e que decidam, oportunamente: 

 
Um juiz provido de ética irrepreensível - essa a exigência da Lei Orgânica 
da Magistratura reiterada no Código de Ética editado pelo CNJ - encontrará 
fórmulas para a outorga da prestação jurisdicional que realmente solucione 
o conflito. Saberá arrostar as dificuldades e se comportar como um agente 
da pacificação, não como burocrata afeiçoado às lamentações de quem se 
acredita injustiçado pelo sistema. A ética é a única matéria-prima de que o 
Brasil se ressente. Se houver incremento em sua reflexão e, principalmente, 
em sua vivência, o mais será enfrentado com galhardia. A mente 
privilegiada que decorou todo o conhecimento enciclopédico exigível de um 
candidato a juiz, contido na legislação, na doutrina e na jurisprudência, se 
não for sensível aos apelos éticos de uma nacionalidade sedenta de justiça, 
nada mais fará senão afligir o já aflito. Já a consciência direcionada à moral 
cívica de servir, ainda que não compartilhe a genialidade da erudição, terá 
condições de prestar a melhor justiça humana possível. Esta a necessidade 
do Brasil: magistrados humanos, capazes de compreender as angústias de 
quem necessita recorrer ao Judiciário e aptos a decidir em tempo oportuno. 
Justificando, sim, a sua opção. Mas mais preocupados em resolver a 
controvérsia do que em evidenciar sua sofisticada ilustração (p. 1). 

 

Na verdade, as constantes alterações legislativas, a capacidade para assumir 

novas perspectivas na interpretação do Direito, para valer-se da constitucionalidade 

de normas ou para apreciar e julgar violações de direito internacional ou de direitos 

humanos são desafios que a sociedade coloca aos magistrados do século XXI. A 

preparação e a formação são variáveis significativas capazes de influenciar uma 

alteração nas tendências jurisprudenciais e nas próprias atitudes dos magistrados 

em face das áreas emergentes do Direito. A formação é, assim, vista como 
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mecanismo de renovação e afirmação de autoridade para o exercício da profissão, 

devendo ser ministrada por uma instituição que consiga combinar o ensino da 

técnica jurídica com o ensino da função social e humana do magistrado como 

profissional (SANTOS, 2006).  

A discussão sobre a preparação e formação de juízes ganha atualidade 

quando se verifica o modelo predominante numa quadra da história que se pode 

denominar líquido-moderna (BAUMAN, 2005, p. 114) na qual se tornaram fluidas as 

relações do homem, em uma perspectiva que tudo encara como mero objeto (e 

descartável) – inclusive as pessoas, os sentimentos e as relações humanas – e que 

consequentemente acarreta o enquadramento do ensino e da aprendizagem na 

mesma perspectiva utilitária e fluida. 

É preciso refletir sobre o modelo de ensino comum nos dias atuais, reflexo da 

fragmentação do sujeito e, maquiado no contexto contemporâneo pela valorização 

do “ter” e não do “ser”, da aparência, mais que da essência, conduzindo ao 

individualismo, à ausência de solidariedade humana e social e do respeito à própria 

dignidade da pessoa humana. 

Nesse contexto, espera-se que as reformas legais no Judiciário possam 

fortalecer a magistratura, ciente das expectativas crescentes dos cidadãos em face 

do desempenho dos tribunais. As novas funções atribuídas ao juiz ocorrem num 

contexto também de um novo judiciário, caracterizado pela existência de 

expectativas ascendentes, que, de alguma maneira, possam salvar a legitimidade do 

sistema democrático num quadro em que os outros poderes falham. 

Criaram-se expectativas positivas elevadas sobre o sistema judiciário que, ao 

não serem atendidas, geram frustração por parte dos jurisdicionados. E é 

exatamente nesta disjunção entre as expectativas e o desempenho real que surge a 

“crise”. Nesse processo de transformação do judiciário no sentido de corresponder 

às expectativas sociais, o sistema de seleção, recrutamento e formação dos juízes 

desempenha um papel central. 

 

3.2.4 O papel das escolas de magistratura na preparação do futuro juiz 

 

O Ministro Carlos Velloso (2010, p.3), ex-presidente do STF, em conferência 

proferida no STJ, no Simpósio Nacional sobre a Justiça destaca a “existência de 

uma crise geral que atinge o Estado como um todo. Quanto ao Judiciário, descreve 
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a Justiça, jocosamente, como sendo uma velha, surda, trôpega, cansada, doente, 

mas uma velha séria, decente e honesta”. 

A crise do ensino jurídico não deixa de ser a mesma que assola o ensino 

brasileiro e que reflete, como já antes indicado, na adoção das políticas neoliberais 

que pregam o Estado mínimo e a privatização de suas funções. A Constituição 

Federal, em seu art. 209, franqueou o ensino à iniciativa privada; só universalizou, 

como direito público subjetivo, o acesso ao ensino fundamental (art. 208, I), política, 

diga-se, muito distante de ser implementada. Mesmo quando implementada na 

forma da lei, em regiões menos desenvolvidas admite-se a terminalidade real da 

educação, como lembra Saviani (1997), permitindo-se que a educação básica seja 

concedida em tempo inferior ao legal, desde que os alunos saiam da escola com 

algum preparo para enfrentar o mercado de trabalho. 

Como visto anteriormente, no Brasil surgiram muitos cursos preparatórios 

para a magistratura, incluindo alguns organizados por tribunais. Os cursos 

preparatórios servem como uma oportunidade de revisar e de adquirir 

conhecimentos que não tinham sido ensinados nas faculdades de Direito. Desta 

forma, os cursos passaram a ser procurados por candidatos a juiz que necessitavam 

preencher lacunas de conhecimentos elementares de Direito, consequentes do 

ensino de baixa qualidade, ministrado pelas universidades. Todavia, esses cursos 

não podem ser considerados como Escola de Magistratura, uma vez que não se 

aproximam dos reais objetivos destas. 

A implementação de Escolas de Magistratura, principalmente nos Tribunais, é 

que vai propiciar a efetivação integral da política pública de formação de 

magistrados prevista na Constituição Federal, que determina a intervenção dessas 

instituições na seleção do magistrado, em sua formação inicial e continuada, em seu 

vitaliciamento e nos processos de promoção por merecimento. 

Deve-se refletir sobre o verdadeiro papel de uma Escola de Magistratura. 

Caso a baixa qualidade do ensino jurídico fosse a única justificativa para a existência 

das escolas judiciais, bastaria que se adotassem políticas públicas no sentido de 

melhoria do ensino nas universidades. 

De acordo com o “Diagnóstico das Escolas de Magistratura existentes no 

Brasil”, promovido pela Escola Nacional da Magistratura, vinculada à Associação 

dos Magistrados do Brasil, os objetivos primordiais das escolas existentes no Brasil, 

são: promover a formação inicial do magistrado; acompanhar o estágio probatório; 
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detectar as deficiências de formação do novel magistrado e a fim de supri-las; opinar 

no vitaliciamento do magistrado; proporcionar a formação continuada do magistrado; 

opinar na promoção por merecimento do magistrado e, finalmente, intervir no 

processo de seleção do magistrado, realizando ou participando dos concursos 

públicos de ingresso à magistratura (TARGA, 2005, p. 2). 

Desta forma, a Escola de Magistratura assume o papel de complementar a 

educação necessária ao exercício da atividade jurisdicional, acompanhando o novel 

magistrado na carreira durante o período do estágio probatório. Nesse período, 

ocorre o curso de iniciação funcional e o estágio, no qual a Escola verificará, com 

muita proximidade, a aptidão do magistrado para o desenvolvimento de sua função e 

obtenção, ou não, da garantia da vitaliciedade. A instalação de Escolas em cada 

Tribunal Regional, que devem ser – em face da proximidade com o magistrado – os 

responsáveis únicos pela iniciação funcional e avaliação que permitam seu 

vitaliciamento e pela formação continuada dos magistrados. Esta é política pública a 

ser adotada de forma prioritária e urgente (TARGA, 2008, p. 75). 

O diagnóstico das Escolas de Magistratura existentes no Brasil conclui que a 

formação oferecida pelas escolas judiciais é ainda incipiente, pois o enfoque 

primordial conferido às escolas de magistratura é o desenvolvimento do curso 

preparatório, que funcionam sem regulamentação e sem adaptação de currículos 

mínimos e interdisciplinares, ministrados majoritariamente por juízes e cobrando 

mensalidades; é absolutamente incipiente, no Brasil, o processo de formação inicial 

e continuada do magistrado; não há acompanhamento do vitaliciamento do 

magistrado e não há adoção de critérios objetivos para promoção por merecimento. 

Portanto, faz-se necessário que as escolas criem aparatos para o desenvolvimento 

de suas funções institucionais, adaptando-se às novas exigências constitucionais 

(TARGA, 2008, p. 7). 

Todavia, após a Emenda Constitucional n° 45/2004, a ausência de 

planejamento em relação à formação do magistrado é inadmissível, isso porque a 

alteração no sistema de formação do magistrado estipula que o curso de formação 

inicial e o acompanhamento do período de vitaliciamento do magistrado são tarefas 

institucionais das escolas de magistratura. 

Atualmente, o curso realizado pelo magistrado na escola judicial deve ser a 

etapa final de sua avaliação, etapa esta que lhe permitirá, ou não, obter, ao final do 

segundo ano de atividade e de vínculo obrigatório com a Escola Judicial, a 
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vitaliciedade a que se refere o art. 95, I, da Constituição Federal, conforme as 

palavras de Nalini (2006): 

 

O desafio da Escola da Magistratura é transformar o produto dogmático 
positivista da educação jurídica, à luz da velha feição das faculdades de 
direito, em um profissional atualizado, pronto a enfrentar os desafios 
contemporâneos. Um solucionador de conflitos, polivalente e intérprete da 
vontade da Constituição. Um operador do Direito capaz de fazer escolhas 
fundamentadas quando se defrontar com antagonismos cada vez mais 
frequentes (p. 19). 
 

 
Targa (2008), compartilha o mesmo entendimento: a implementação de 

escolas de magistratura, mormente junto aos Tribunais, é que vai propiciar a 

efetivação integral da política pública de formação de magistrados prevista na 

Constituição Federal, que determina a intervenção dessas entidades na seleção do 

magistrado, em sua formação inicial e continuada, em seu vitaliciamento e nos 

processos de promoção por merecimento. 

Essas atribuições conferidas às escolas de magistratura, extremamente 

amplas, dependem da atuação de múltiplos atores e tem contado com a 

preocupação de diversas camadas da sociedade, mormente de representantes de 

escolas de magistrados vinculadas a Tribunais que vêm, coletivamente, estudando a 

forma como esse processo pode ser mais bem realizado. O ordenamento jurídico 

constitucional traça as linhas mestras da política de formação de magistrados, 

conferindo às escolas de magistratura integral responsabilidade por intervir nos 

processos de recrutamento, preparação, aperfeiçoamento dos juízes e pelo 

acompanhamento de sua inserção na carreira, vitaliciamento e promoção por 

merecimento. Política que longe está de ser implementada e que há de merecer 

além deste, muitos outros estudos (TARGA, 2008, p. 18). 

Diante desta perspectiva, as Escolas da Magistratura assumem a 

responsabilidade na formação dos magistrados, nas fases pré-concurso, durante o 

concurso e pós-concurso. Diante da relevância de seu papel na formação do 

magistrado, as escolas não podem oferecer apenas uma revisão de conteúdo 

programático ou servir como atualização legislativa. 

As Escolas de Magistratura se apresentam como um espaço favorável para o 

debate da questão da justiça, do seu significado e dos conflitos contemporâneos, do 

ponto de vista da realidade exterior e também considerando o mundo psicológico 

dos julgadores. Assim, o Brasil necessita de verdadeiras escolas de formação e 
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aperfeiçoamento para que por meio delas, se possa chegar mais rápido ao modelo 

de juiz idealizado. 

O diagnóstico elaborado por Targa (2008), promovido pela Escola Nacional 

da Magistratura (ENM), vinculada à Associação dos Magistrados do Brasil revela 

que 72,72% das escolas têm curso regular preparatório ao ingresso na carreira da 

magistratura, ao qual destinam cerca de 703,56 horas-aula e 59.09% obtêm sua 

receita dos cursos preparatórios. De outro lado, as escolas apenas destinam, em 

média, 22 horas à formação continuada e 133,50 horas à formação inicial. 

Em que pese o diagnóstico elaborado por Targa (2008) tenha sido realizado 

no ano de 2005, pouco tempo depois da Emenda Constitucional 45/2004, verifica-se 

que as Escolas de Magistratura ainda não possuem um plano de formação 

continuada para os magistrados. Mas tal situação tende a melhorar, tendo em vista a 

fiscalização e regulamentação realizadas pela ENFAM, nos cursos de formação 

oferecidos pelas diversas escolas judiciais existentes no Brasil. 

Desta forma, cabe às escolas de magistratura elaborar o plano de formação 

para a magistratura, que atenda desde a preparação até os cursos de 

aperfeiçoamento dos juízes titulares. Este planejamento deve ser elaborado para 

abordar o conhecimento filosófico, a ética, os princípios lógicos e universais e 

também a realidade social. Esses enfoques devem fazer do programa de formação 

dos magistrados durante todo o curso. Porque a vida social é dinâmica, e é tarefa do 

juiz fazer a constante revitalização da ordem jurídica, muito antes da mudança 

legislativa. 

A ampliação do leque de atuação do Judiciário, a sua inelutável destinação à 

atividade positiva na formulação das políticas públicas, com a definição do conteúdo 

dos princípios constitucionais, a variedade dos temas que lhe são apresentados, 

com dificuldades técnicas cada vez mais visíveis, tudo isso exige do juiz um 

conhecimento científico que não lhe é fornecido na formação acadêmica. E o juiz, de 

um modo geral, não é um especialista, é um generalista que se vê assoberbado com 

questões intrincadas de diferentes origens, a exigir conhecimentos cada vez mais 

profundos a respeito de uma infinidade enorme de assuntos. Ele passa por varas 

cíveis e criminais, de direito de família e de direito público – e é bom que seja assim, 

para dispor de uma experiência da totalidade do universo forense, – mas tudo isso 

exige dele redobrado esforço e, cada vez, maior conhecimento (TEIXEIRA, 2011). 
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De acordo com Fragale Filho (2008), as escolas de magistratura devem 

propor aos magistrados uma formação humanística e sócio-histórica, porque só 

conhecendo os valores culturais da sociedade para a qual serve terá legitimidade 

para atuar. O conhecimento desses valores é pressuposto para a apreensão da 

causa que lhe é submetida a julgamento.  

Para Teixeira (2011), o mundo contemporâneo necessita do juiz-jurista (o 

técnico com boa formação profissional, capaz de resolver a causa com propriedade 

e adequação), do juiz-cidadão (com percepção do mundo que o circunda, de onde 

veio a causa que vai julgar e para onde retornarão os efeitos da sua decisão), do 

juiz-moral (com a ideia de que a preservação dos valores éticos é indispensável para 

a legitimidade de sua ação), do juiz-administrador (que deve dar efetividade aos 

procedimentos em que está envolvido, com supervisão escalonada sobre os 

assuntos da sua vara, do foro, do Tribunal e dos serviços judiciários como um todo). 

Assim, de quem é o papel de preparar e formar juízes para o mundo 

contemporâneo?  

E esse é o primeiro ponto a atacar para a melhoria do Poder Judiciário. Para 

fazer frente aos seus problemas, é preciso qualificar as pessoas, aperfeiçoar o 

homem e melhorar a instituição. Formando bons juízes, se terá um bom Judiciário. 

As escolas de magistratura são destinadas ao aperfeiçoamento de quem já é 

juiz, disponibilizando cursos de formação continuada, conforme Resolução n. 

1/2009-ENFAM, que prevê 40 horas-aulas anuais ou 20 horas-aulas semestrais, que 

são contadas para o benefício de promoção por merecimento. 

As escolas de magistratura têm também como objetivo garantir a formação 

dos novos juízes já empossados, devendo oferecer programas de cursos com 60 

horas aulas anuais ou 30 horas aulas semestrais, durante dois anos, que 

corresponde ao período de vitaliciamento. 

Também são oferecidos pelas escolas de magistratura cursos de formação 

inicial para magistrados, como última etapa do concurso, de caráter eliminatório. As 

escolas, atualmente, também estão envolvidas no concurso de seleção dos juízes, 

porquanto uma fase se desenvolve em suas instalações, com a ministração de curso 

notadamente instituído para avaliar a aptidão do candidato ao desempenho das 

funções do cargo. A novidade foi introduzida como um meio de fugir do concurso 

que seleciona os candidatos a partir da sua capacidade de memorização. Esse 

óbice somente será vencido, quando se instituir uma forma de avaliação que permita 
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apreciar o candidato pela sua capacidade de refletir sobre a norma, e não apenas de 

repeti-la (“mais testa, menos texto”), demonstrando na prática a sua capacidade de 

decidir. O Poder Judiciário de Rondônia, por sua Escola de Magistratura, realizou 

pela primeira vez, no seu XIX concurso para o cargo de Juiz Substituto a Formação 

Inicial como última etapa do certame, de caráter eliminatório, atendendo aos 

dispositivos da Resolução n. 1/2011-ENFAM (2011, p. 1): 

 
Art. 1°. O curso de formação para ingresso na carreira da magistratura 
constitui etapa final do concurso para seleção de magistrados e destina-se 
aos candidatos aprovados nas etapas anteriores do concurso público, não 
podendo o número de alunos exceder à quantidade de vagas do certame 
acrescida de 20% (vinte por cento).  
Art. 2°. A carga horária mínima do curso de formação para ingresso na 
carreira da magistratura será de 480 (quatrocentas e oitenta) horas-aula, 
distribuídas em 4 (quatro meses).  
Art. 3°. O candidato, durante o curso de formação, fará jus a uma bolsa não 
inferior a 50% (cinquenta por cento) da remuneração do cargo inicial da 
carreira a que o concurso se refere.  
Art. 4°. O candidato, no decorrer do curso, será avaliado quanto ao 
conteúdo programático e à conduta mantida no período. 
Parágrafo único. Essa avaliação, sempre que possível, será baseada no 
estudo de casos e realizada com equipe multidisciplinar formada de 
profissionais como psicólogos, pedagogos, psiquiatras e outros médicos 
especialistas. 

 

Além do ensino, algumas escolas já contam com o centro de pesquisa, 

estudo, debate e reflexão, transformando-as assim num lugar de debate e reflexão 

dos graves problemas da justiça e da jurisdição.  

As escolas de magistratura não devem se prestar a ser instrumento de 

conformação da mentalidade dos juízes, pois é exatamente isso que não se quer, 

mas que nelas recebam os seus alunos o instrumental amplo e abrangente, 

necessário para as próprias opções. 

A sua atuação deve ser o resultado de uma refletida e debatida definição da 

política de formação judicial, que responderá à pergunta: qual o juiz que a Nação 

reclama? 

Daí, conclui-se que, para o Poder Judiciário usufruir de maior independência, 

conforme deseja a Constituição Federal, não é preciso que se distancie da 

sociedade e dos demais poderes como se fora um poder inatingível, mas é preciso a 

reforma de mentalidade dos próprios magistrados brasileiros, que exercem suas 

funções usufruindo um poder detentor de capacidade de transformação social. 

A lei é cega, é abstrata, mas o magistrado é o seu intérprete e aplicador, ser 

vivo na realidade e na sociedade. 
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Conclui-se que o perfil do magistrado brasileiro foi influenciado pelo 

pensamento positivista de Kelsen (TEODORO, 2009). Todavia, começa a surgir uma 

postura em que os magistrados estão mais conscientes de seu papel social e de 

suas responsabilidades, assumindo a liderança de um processo de reforma. Assim, 

cresce o paradoxo no exercício da função dos magistrados brasileiros, uma vez que 

são chamados a assumir um novo comportamento, mas estão presos a normas e 

procedimentos que dificultam esse processo. O modelo de Judiciário “democrático 

contemporâneo”, analisado na seção anterior, apresenta o melhor perfil de 

magistrado para enfrentar os desafios oriundos da atuação de um magistrado 

técnico politizado, que irá responder satisfatoriamente às demandas da sociedade, 

contornar as crises e ajudar a consolidar a democracia. 

No tópico seguinte será apresentado o resultado do estudo de caso, cuja 

pesquisa de campo foi realizada na Escola da Magistratura do Estado de Rondônia - 

EMERON, onde se pretendeu encontrar subsídios para compreender o processo de 

formação de magistrados e a implantação de um modelo de formação possível, com 

base nas competências, habilidades e atitudes para a formação de juízes. 

 

3.3 O MODELO ESTADUAL: ANÁLISE DA ESCOLA DA MAGISTRATURA DO 
ESTADO DE RONDÔNIA  

 

A Escola da Magistratura do Estado de Rondônia foi criada por meio da 

Resolução n. 11/86-PR, em sessão plenária de 20 de agosto de 1986 “[...] com o 

objetivo de promover cursos de preparação à judicatura, cursos de atualização e 

aperfeiçoamento para magistrados, curso de atualização, aperfeiçoamento e/ou 

especialização aos servidores e cursos de extensão jurídica” (RONDÔNIA, 1986, 

p.1)  

Mais tarde, em 18 de outubro de 1996, pela Resolução n. 18/96-PR, as 

funções da EMERON passaram para: 

 
Art. 3º. Para a consecução dos seus objetivos, a Escola promoverá: 
I - cursos de atualização, extensão, formação, aperfeiçoamento e 
especialização - para magistrados e bacharéis em Direito; 
II - cursos de preparação ao ingresso e exercício da magistratura e de 
outros cargos do Poder Judiciário; 
III - cursos de aprimoramento para os servidores da justiça; 
IV - seminários, encontros, simpósios e outras atividades culturais 
destinadas a aprimorar o ser e o profissional; 
V - o relacionamento com os ex-alunos da Escola, facilitando a divulgação 
de seus trabalhos; 
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VI - o relacionamento com outras Escolas da Magistratura, no Brasil e no 
exterior, e com instituições universitárias; 
VII - o aperfeiçoamento do direito político, propondo a reforma da legislação 
(RONDÔNIA, 1986, p.2)  

 
 

Quando a Emenda Constitucional Federal n. 45, de 30 de dezembro de 2004, 

estabeleceu regras específicas para a preparação da magistratura, em fase de 

vitaliciamento, a EMERON já existia por norma interna, citada no início do texto. 

Em função disso, a Constituição do Estado de Rondônia, art. 80, confirma a 

EMERON como órgão do Poder Judiciário rondoniense responsável pela “[...] 

preparação de cursos oficiais de ingresso, aperfeiçoamento e promoção de 

magistrados [...]”. 

 
Art. 20 - Os servidores da administração pública direta, das autarquias e 
das fundações públicas terão regime jurídico único e planos de carreira 
estabelecidos em lei. 
[...] 
§ 2° - Aplicam-se aos servidores públicos civis estaduais as normas dos 
Arts. 39, 40 e 41 da Constituição Federal e as desta Constituição. 
[...] 
Art. 80 - A magistratura estadual observará os seguintes princípios: 
IV - previsão de cursos oficiais de preparação e aperfeiçoamento de 
magistrados como requisitos para ingresso e promoção na carreira 
(RONDÔNIA, 1989, p. 16-41) 

 
 

Com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 19 de 1998, art. 5º, o art. 

39 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
Art. 39, § 2º A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de 
governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, 
constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a 
promoção na carreira, facultada, para isso, a celebração de convênios ou 
contratos entre os entes federados. (BRASIL, 1988, p.13). 
 
 

O Poder Judiciário do Estado de Rondônia tem como missão “Oferecer à 

sociedade efetivo acesso a Justiça”, para tanto, delineou em seu Mapa Estratégico 

as perspectivas para atender a estratégia e cumprir sua missão. 
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Figura 1 - Mapa Estratégico do Poder Judiciário do Estado de Rondônia 
 

Fonte: RONDÔNIA, Poder Judiciário de Rondônia, 2013, p.2  

 

O Poder Judiciário de Rondônia apresenta como base em sua estratégia a 

perspectiva Pessoas com o objetivo de desenvolver ações que garantam aos 

servidores e magistrados conhecimentos, habilidades e atitudes essenciais ao 

alcance da Estratégia com metas estabelecidas entre 2010 e 2018.  

Como anteriormente explicitado, a EMERON é um órgão do Poder Judiciário 

de Rondônia, não obstante, o Mapa Estratégico da Escola de Magistratura do 

Estado também apresenta Pessoas como base para alcançar a sua missão: 

Preparar, formar e capacitar magistrados de modo a contribuir para uma prestação 

jurisdicional acessível, humana, célere e efetiva, para tanto, propõe ações que 

desenvolvam conhecimentos, habilidades e atitudes.  
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Figura 2 - Mapa Estratégico da Escola da Magistratura do Estado de Rondônia - 
2013-2018 

Fonte: RONDÔNIA, Escola da Magistratura de Rondônia, 2013, p.3.  

 

A EMERON possui um Diretor Geral e um Vice-Diretor. As ações táticas e 

operacionais são gerenciadas pelo Coordenador Geral, que tem como unidades 

organizacionais a Coordenação Pedagógica e a Coordenação Administrativa. A área 

fim (pedagógica) é sustentada pela área meio (administrativa). 

. A Coordenação pedagógica está responsável pelo planejamento de cursos, 

sendo oferecidos pela EMERON os seguintes: Curso Preparatório para a 

Magistratura, Curso de Formação Inicial (etapa do processo seletivo para juízes 

substitutos), Curso de Formação Continuada e de Aperfeiçoamento. Também é de 

responsabilidade da EMERON o Programa de Formação de Juízes em 

Vitaliciamento. 

De acordo com seus documentos oficiais, a EMERON foi criada com os 

objetivos de propiciar meios para a formação, atualização, aperfeiçoamento e 

especialização de magistrados e bacharéis em Direito; preparar, doutrinária e 

tecnicamente os candidatos a concursos de ingresso na magistratura; oferecer aos 

servidores da Justiça aprimoramento funcional, para ampliar com eficácia a 
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prestação jurisdicional e consolidar o prestígio do Poder Judiciário; e concorrer para 

a compreensão e ao respeito à pessoa humana, às instituições democráticas, aos 

ideais de verdade e de justiça: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: RONDÔNIA, Escola da Magistratura de Rondônia, 2013, p.4.  

 

Em 1988, foi implantado em Porto Velho o primeiro Curso de Preparação para 

a Magistratura (CPM). Em 1997, o CPM foi estendido ao Núcleo de Ji-Paraná, cujo 

funcionamento acontece no espaço cedido pela ULBRA, mediante convênio firmado 

entre aquela instituição de ensino e a EMERON, até os dias de hoje.  

Verificou-se que esta Escola se propõe a cumprir o papel constitucional de 

preparar os candidatos para ingresso na magistratura. Seguindo as diretrizes 

constitucionais, da Lei Complementar nº 35, que dispõe sobre a Lei Orgânica da 

Magistratura Nacional, e prevê em seu art. 78 o seguinte: 

 
Art. 78 - O ingresso na Magistratura de carreira dar-se-á mediante 
nomeação, após concurso público de provas e títulos, organizado e 
realizado com a participação do Conselho Secional da Ordem dos 
Advogados do Brasil. 
 
§ 1º - A lei pode exigir dos candidatos, para a inscrição no concurso, 
título de habilitação em curso oficial de preparação para a Magistratura 
(BRASIL, 1979 ) (Grifos nossos) 
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No Curso Preparatório para Magistratura foram formadas vinte e três (23) 

turmas em Porto Velho e quinze (15) turmas em Ji-Paraná, certificando 854 

bacharéis.  

O Poder Judiciário deve manter-se alerta e aberto às mudanças, propondo 

constante adequação aos seus cursos preparatórios e aos Programas de Formação 

Inicial e Continuada de Magistrados, com o fito de melhor prepará-los para lide 

processual e aplicação do Direito. 

Antes do XIX Concurso Público para Provimento de Cargos de Juiz de Direito 

Substituto do Estado de Rondônia, os juízes substitutos, ao serem empossados, 

participavam do curso inicial, o qual era complementado pelo Projeto Juiz Formador, 

regulamentado pela Resolução n.024/2004/PR TJ-RO, que tem como propósito 

acompanhar os juízes substitutos durante o período de vitaliciamento (dois anos), 

assistindo-lhes nas dificuldades.  

Os juízes vitaliciandos enviavam também sentenças que eram analisadas do 

ponto de vista jurídico e linguístico por equipes compostas de magistrados mais 

antigos e servidores formados na área de linguagem, nomeados pelo TJ-RO. Este 

referido concurso, último realizado no Estado através do Edital n. 1/2010, aprovou 

16 candidatos, empossados em fevereiro de 2013. 

Em cumprimento à regulamentação deste último concurso para magistratura 

do Estado, a 5ª etapa do certame veio a substituir o Projeto Juiz Formador. Isso 

porque o Curso de Formação Inicial como está estruturado, além de caráter seletivo, 

oferece uma ampla carga horária de conteúdos relativos aos conhecimentos básicos 

necessários ao exercício da carreira da magistratura, propiciando aos avaliadores 

maior contato com os futuros juízes, de modo a permitir uma avaliação mais acurada 

de cada candidato.  

De acordo com os documentos analisados, a revitalização do trabalho da 

EMERON aconteceu, sobremaneira, com a criação e o funcionamento da Escola 

Nacional de Formação de Magistrados (ENFAM), pela Emenda Constitucional n. 

45/2004, pois as escolas de magistratura no Brasil ganharam maior atenção e 

direcionamento, valorizando assim sua atuação e remodelando o seu papel 

institucional a ser desempenhado.  

Tendo em vista as exigências da ENFAM sobre a formação continuada e 

atualização dos juízes, a EMERON tem realizado cursos com ênfase na prática 

forense em todas as modalidades, oferecendo espaço à reflexão sobre a ética 



 89 

profissional e sobre o papel social da Justiça, tendo o magistrado o compromisso de 

distribuí-la de modo igualitário. Além destes, a EMERON também oferece cursos 

voltados para a gestão de processos e pessoas, fazendo, assim, com essa 

estruturação de cursos, com que o Tribunal de Justiça de Rondônia tenha 

conseguido cumprir, em 2010, a Meta 8 – traçada pelo Conselho Nacional da 

Justiça, no que concerne à realização de cursos em administração judiciária, com no 

mínimo 40 horas, para 50% dos magistrados. Assim toda magistratura rondoniense, 

atualmente com 151 integrantes, já foi agraciada com cursos de capacitação, 

aperfeiçoamento e formação continuada.  

Encontram-se também em arquivos, relatos de que a Escola ofereceu, aos 

magistrados, pós-graduação, a duas turmas de “MBA em Poder Judiciário”, em 

convênio com a Fundação Getúlio Vargas, e também um “Mestrado 

Profissionalizante em Poder Judiciário”, em convênio com a mesma Instituição, 

sendo o primeiro do Brasil nessa área. O precursor da ideia da realização do 

Mestrado Profissionalizante foi do Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia, 

colaborador e professor da EMERON, que atualmente é também membro-

conselheiro da ENFAM. A ideia foi adotada pela ENFAM para a realização nas 

demais Escolas de Magistratura do país.  

A EMERON, dentro da visão institucional de ser reconhecida pela difusão de 

conhecimentos, vem oferecendo a seus alunos, acadêmicos, profissionais do Direito 

e à comunidade em geral palestras interdisciplinares, abordando temas que 

suscitam a reflexão em torno de questões jurídicas e sociais. Os ministrantes 

convidados são altamente qualificados e de renome no Brasil e, eventualmente, 

dentre eles, alguns de fama internacional.  

Com o objetivo de instigar a produção intelectual e o debate de questões 

ligadas ao Poder Judiciário e a sociedade em geral, a Escola da Magistratura de 

Rondônia criou em agosto de 1996 a Revista da EMERON. Portadora de ISSN, esta 

publicação periódica está no seu 25º número, além das publicações especiais, 

abordando em seus artigos temas da área jurídica e afins. Dentro da perspectiva de 

valorização da produção intelectual e científica, viu-se, ainda, na responsabilidade 

de publicar a Revista de Administração Judiciária (RAJ), que já se encontra no 6º 

volume, para divulgar as dissertações de mestrado defendidas pelos magistrados no 

Mestrado profissionalizante.  



 90 

A EMERON demonstra no seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), 

estar alinhada às prescrições emanadas da Escola Nacional de Formação de 

Magistrados (ENFAM); 96% dos seus cursos foram credenciados perante essa 

Instituição Nacional, cuja função é “contribuir para o aperfeiçoamento da aplicação 

do Direito e para a melhoria da qualidade do Judiciário” (Resolução n. 01/2011-

ENFAM).  

Dentre os processos necessários ao cumprimento da missão estratégica do 

Poder Judiciário do Estado de Rondônia, mantenedor da Escola da Magistratura, 

destaca-se o de atuação institucional, que tem por escopo "promover política de 

responsabilidade social e ambiental", constituído dos seguintes itens: a) 

economicidade; b) gestão ambiental; c) conscientização de direitos, deveres e 

valores; e d) inclusão social. Para o Judiciário de Rondônia, responsabilidade social 

e ambiental é uma extensão de seu modelo de gestão alicerçada em princípios 

éticos. Integra desenvolvimento econômico, social e ambiental com sustentabilidade, 

não se atendo apenas a projetos sociais e filantrópicos (Planejamento Estratégico, 

2010). 

Verificou-se que a EMERON busca cumprir seu papel social, atuando de 

forma a socializar saberes teóricos, práticos e comportamentais, visando ao 

desenvolvimento das potencialidades dos indivíduos para se constituírem cidadãos 

participativos, corresponsáveis nos processos de transformação da gestão pública e 

da sociedade. A EMERON, em seu PDI, assume a (in)dissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão como fundamento para sua atuação. Isso implica dizer que, 

além do currículo específico dos cursos, é preciso que se oportunize, mediante 

eventos de natureza científica, tecnológica e cultural, a ampliação de suas ações 

tanto interna quanto externamente, sempre considerando a satisfação das 

necessidades da comunidade na qual está inserida. 

De acordo com sua proposta curricular, a EMERON parte do entendimento de 

que o currículo é o instrumento que viabiliza o processo ensino-aprendizagem, 

devendo, portanto, ser dinâmico, atualizado, contextualizado e significativo, voltado 

para a realidade. Deverá, ainda, favorecer a formação de um sujeito criativo, que 

pesquisa e participa ativamente da construção do seu conhecimento. E, ainda se 

propõe a empreender um processo educativo que contribua para o pleno 

desenvolvimento dos magistrados, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
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qualificação para o trabalho. Prima pela formação integral do indivíduo, com postura 

proativa frente ao conhecimento. 

Baseado na prática da “educação ao longo de toda a vida”, conforme 

apresentada no “Relatório Jacques Delors” (1998), elaborado pela Comissão 

Internacional sobre a Educação para o século XXI, da Organização das Nações 

Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), a EMERON pretende 

contribuir para a formação de um profissional capaz de atuar em tempos de 

contínuas e céleres mudanças, de responder às constantes demandas do mercado 

de trabalho e da sociedade. 

Dessa forma, a coordenação pedagógica da EMERON está implementando 

um modelo de currículo buscando oferecer condições para que o magistrado, além 

de dominar a técnica inerente à sua área de conhecimento, diferencie-se pelas 

competências e habilidades vinculadas ao raciocínio e à reflexão analítico-crítica. O 

processo de ensino-aprendizagem estimulará a criatividade dos alunos, levando-os 

a desenvolver a habilidade de reagir às situações que, de maneira concreta, serão 

impostas pela prática profissional. 

Em 2013, a Escola da Magistratura de Rondônia completará 27 anos. E 

ainda, de acordo com o seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) assumiu a 

missão de difundir a cultura jurídica e aprimorar os servidores e magistrados 

rondonienses, pautando-se na ética, respeito, humanismo, credibilidade, 

responsabilidade, comprometimento e criatividade. Em face do seu papel como 

instituição educativa e formadora, aponta alguns desafios que, dentre outros, podem 

ser citados: participar proativamente na elaboração e implementação de cursos que 

complementarão o concurso para juízes, bem como estender ao stricto sensu os 

cursos de pós-graduação, alicerçando suas ações como gestora eficiente dos 

recursos públicos e agente de valorização do conhecimento e do ensino superior no 

campo jurídico.  

 

3.3.1 O Curso de Pós-Graduação em Direito para a Carreira da Magistratura 

 

Em 2011, o Conselho Estadual de Educação de Rondônia credenciou a 

EMERON como Instituição de Ensino Superior “para a oferta de Cursos de Pós-

Graduação Lato Sensu e Programas de Educação Continuada para Magistrados e 

Servidores da Justiça Estadual, pelo prazo de 03 (três) anos” (Resolução n. 
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957/2011-CEE/RO). Com base nisso, a partir de 2012 o antigo Curso Preparatório 

para a Magistratura (CPM) foi transformado em “Curso de Pós-Graduação Lato 

Sensu em Direito para a Carreira da Magistratura”. A EMERON tornou-se, desse 

modo, a primeira Escola de Governo no Estado de Rondônia a ofertar cursos desse 

nível. Dessa forma, cumpre a Resolução nº 1/2011 da Escola Nacional de Formação 

e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM) que determina: 

 
Art.12. A ENFAM e as Escolas Judiciais oferecerão, diretamente ou em 
parceria com instituições de ensino superior, cursos de pós-graduação lato 
sensu, mestrado e doutorado, cuja titulação habilitará o magistrado para o 
vitaliciamento ou para a promoção por merecimento. 

 

A EMERON se propõe a preparar a magistratura rondoniense, antes mesmo 

do ingresso na carreira. Este curso de pós-graduação, autorizado pelo Conselho 

Estadual de Educação, conta com carga horária de 984 horas-aula, distribuídas no 

período letivo de fevereiro a dezembro, constando em seu desenho curricular as 

seguintes disciplinas: Direito Constitucional, Direito Civil, Direito Processual Penal, 

Direito Processual Civil, Direito Penal, Direito Empresarial, Direito Tributário, Direito 

Administrativo, Direito do Consumidor, Direito Eleitoral, Direito Ambiental, Prática de 

Sentença Cível, Prática de Sentença Criminal, Hermenêutica, Deontologia, Direito 

Educacional, Linguagem Jurídica, Métodos Alternativos de Solução de Conflitos, 

Sistema do Direito Educacional, Metodologia da Pesquisa Científica e Orientação da 

Monografia.  

Pode-se verificar que o conteúdo programático do Curso de Pós-Graduação, 

que é preparatório para a carreira da magistratura ainda não foi adaptado às novas 

disciplinas, incluídas na Resolução n. 75/2009 do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ). Assim, estão ausentes no curso da EMERON disciplinas relacionadas à 

formação humanística, como: Sociologia do Direito, Filosofia do Direito, Psicologia 

Judiciária, Política, dentre outras. A inclusão de tais disciplinas se faz necessária, 

diante do perfil do magistrado contemporâneo, conhecedor das leis e possuidor de 

uma base filosófica mínima para lidar com as situações complexas da vida na 

sociedade pós-moderna. 

O curso de preparação não foi extinto, pois, se o aluno não cursar as 

disciplinas relativas ao Projeto para elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso 

e não desenvolvê-lo, receberá certificado do antigo Curso Preparatório para a 

Magistratura, contudo, sem a titulação de pós-graduação. Para certificação o aluno 
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deverá defender sua monografia em banca examinadora, composta pelo Professor 

Orientador, que preside a banca, por um membro interno do Programa e um 

membro externo ligado a uma Instituição de Ensino Superior. 

Atualmente, para o Curso de Pós Graduação para a Carreira da Magistratura, 

a EMERON possui um corpo docente fixo que é formado por magistrados com 

notória competência nas disciplinas e por professores mestres e doutores 

convidados, ligados a outras Instituições de Ensino Superior. 

Seguindo as orientações da ENFAM, a EMERON partiu da premissa de que 

não é possível pensar a formação judicial, principalmente a de magistrados, de 

forma desconectada das atuais mudanças, mas de forma complexa e contínua, 

engajada com as transformações ocorridas no país e no mundo. O objetivo 

constitucional da ENFAM e demais Escolas de Magistratura não será apenas o de 

preparar o juiz brasileiro, mas também de formá-lo para o exercício do poder, visto 

que tais pessoas são agentes políticos, integrantes de um Poder que tem a tarefa de 

solucionar os conflitos de interesse, inclusive aqueles que ocorrem entre o cidadão e 

o próprio Estado. 

Na prática metodológica da EMERON, foi empregada a construção proposta 

de Perrenoud (1999), para quem a formação integral do sujeito deve abarcar 

habilidades e atitudes, as quais compõem, ao lado dos conhecimentos, a noção de 

competências. Não obstante, a proposta tenha sido idealizada precipuamente para a 

aplicação na educação profissional, utiliza-se em alguns casos, como este, para a 

formação regular, na medida em que os egressos, via de regra, precisarão inserir-se 

no mercado de trabalho. A utilização do termo competências no plural é recente, 

sendo apropriado aos documentos oficiais que regem a educação brasileira. Em 

Perrenoud (1999, p. 44), a alusão à competência se associa a algo que é específico 

de cada profissional – daí o uso do termo no plural. Nesse sentido, o conceito serve 

de referência a tudo aquilo que compete a cada pessoa fazer no espaço do seu 

trabalho. 

A reforma do ensino técnico teve início em 1996, com a promulgação da Lei 

nº 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que deu suporte às reformas 

desencadeadas nas várias modalidades de ensino. No mesmo ano, foi apresentado 

o Projeto de Lei nº 1.603/96, que tratava da reforma da educação profissional de 

nível técnico. De acordo com a exposição de motivos do MEC, o que levou adiante 

essas reformas, foi a necessidade de melhor qualificar as pessoas para atenderem a 



 94 

um mundo globalizado, mais competitivo, mais afinado com o mercado, a partir de 

análises realizadas por organismos internacionais como o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e Cultura (UNESCO). 

Segundo o parecer do CNE/CEB nº 16/99, o caráter flexivo do significado de 

competência profissional possibilita o atendimento às atuais demandas no campo do 

trabalho e das relações sociais, abrangendo as habilidades (fazer), os 

conhecimentos (saber) e os comportamentos (ser), necessários não somente ao 

desempenho profissional, mas, também, a um apoio constante à atualização e à 

atuação social. 

Nesta linha, segundo Ramos (2006, p. 118), destaca que: 

 
[...] não se pode perder de vista que o homem não é somente um ser 
cognitivo (capaz de desenvolver os esquemas mentais), mas também 
epistêmico cuja natureza compreende a capacidade e a necessidade de 
conhecer. Desta forma, os saberes continuam sendo os conteúdos da 
prática pedagógica a serem ensinados/aprendidos através de um processo 
que, necessariamente, implica a mobilização de capacidades cognitivas, 
mas não se restringe a elas, uma vez que essa mobilização depende dos 
saberes. 

 

Dessa maneira, visando uma maior compreensão sobre o processo de 

implantação do “Curso de Pós-Graduação em Direito para a Carreira da Magistratura”, 

lato sensu, na modalidade presencial, e da transformação do seu modelo conteudista 

para o modelo por competências, foram analisados os relatórios de atividades 

desenvolvidas pela assessoria pedagógica, os instrumentos para elaboração do plano 

de ensino e de aula, o “Projeto de Acompanhamento e Assessoria Pedagógica” (Anexo 

A) e o plano de ensino e de aula elaborados pelos docentes. 

O curso em questão possui carga horária extensa, portanto tomou-se como 

exemplo o Plano de Ensino da disciplina Direito Constitucional (Anexo D) como recorte 

representativo do planejamento pedagógico da EMERON. O que motivou esta escolha 

foi o fato de a disciplina Direito Constitucional possuir uma das maiores cargas horárias 

no curso, cerca de cento e vinte (120) horas-aulas e, ainda, por estar diretamente ligada 

aos direitos humanos, eixo norteador deste curso. 

De acordo com o Projeto Político Pedagógico, o ponto fundamental do programa 

de Pós-Graduação Lato Sensu da EMERON é a compreensão do fenômeno 

constitucional a partir de suas raízes teóricas e históricas. Esta perspectiva renova a 

abordagem dogmática constitucional, ressaltando o enraizamento do Direito 
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Constitucional nos entendimentos fundamentados, críticos e propositivos da realidade 

jurídica. O Direito Constitucional, na proposta da EMERON, tornou-se requisito técnico-

profissional indispensável para o acesso à justiça, pois as regras fundamentais de cada 

instituto jurídico correspondem, explícita ou implicitamente, às determinações 

constitucionais. 

A primeira estratégia da linha de ação básica a ser trabalhada pela equipe da 

EMERON, em atendimento as orientações da ENFAM, propostas no Plano Educacional 

para Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados Estaduais e Federais, é a que indica 

o fomento do “desenvolvimento de tecnologias educacionais e de inovação das práticas 

pedagógicas que assegurem a melhoria do processo de ensino-aprendizagem dos 

magistrados” (ENFAM, 2011, p. 18). 

A primeira etapa do trabalho desenvolvido foi a de sensibilização para motivar os 

docentes da EMERON, em sua maioria magistrados, que lecionam na Pós-Graduação, 

no tocante ao trabalho a ser desenvolvido, que consistia na transição do modelo 

conteudista para o modelo de competências. 

Ainda em sintonia com o que estabelece a ENFAM enquanto ação conjunta para 

a adoção de posturas e condutas integradas ao aprimoramento das ações educacionais, 

a EMERON adota como política de formação educacional dos seus magistrados, 

oficinas voltadas à adoção de técnicas de ensino dialógicas, participativas e de 

compartilhamento de saberes, práticas e experiências (ENFAM, 2011, p. 22). 

Estas oficinas adotam ainda, seguindo os princípios educacionais emanados pelo 

Ministério da Educação (MEC) e pela proposta da ENFAM, o desenvolvimento de 

habilidades para a construção de competências do profissional que irá atuar na área de 

formação docente da magistratura. A noção de competência adotada pela EMERON é 

trabalhada pedagogicamente com os magistrados a partir do que se convencionou 

denominar como CHA. Para além do desenvolvimento dos Conhecimentos (saber) 

necessários à atuação para a magistratura, é premente o desenvolvimento de 

habilidades (saber fazer) e o desenvolvimento de atitudes (querer fazer), o que significa 

dizer que segundo aponta as Diretrizes da ENFAM, 

  
a aquisição e desenvolvimento dessas competências ocorrem de forma 
integrada e sincrônica, uma vez que apenas uma das dimensões não é, por 
um lado, suficiente para habilitar o magistrado à profissão. Por outro, não é 
adequada para retratar a complexidade do seu conteúdo ocupacional 
(ENFAM, 2001, p. 22). 
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Mas, se é verdadeiro que a complexidade da atuação do magistrado 

aumenta, também é verdadeiro que cada vez mais aumenta a responsabilidade na 

área de formação deste profissional que vai atuar, levando a tornar complexo o perfil 

do profissional egresso na magistratura, aumentando a exigência de sua formação, 

o que vai levar à complexidade o profissional que atuará na formação dos futuros 

profissionais da magistratura. 

Se antes, o docente desta área determinava sua atuação no desenvolvimento 

de conhecimentos da área, hoje além do conhecimento é primordial que este 

profissional tenha as habilidades e as atitudes necessárias para a sua atuação.  

É salutar ressaltar que se a EMERON entende como verdadeiro o que aponta 

o campo de atuação profissional dos magistrados, conforme indica o documento da 

ENFAM, levando a necessidade na mudança do perfil de formação para além do 

desenvolvimento ou aquisição de conhecimento, também reconhece a EMERON 

que as tradicionais técnicas de ensino-aprendizagem e avaliação não conseguem 

atender às diretrizes apontadas a partir do Sistema Nacional de Capacitação 

Judicial. 

Com base no modelo educacional adotado pela ENFAM, a EMERON 

estabeleceu um Plano de Ação para Elaboração de Planos de Ensino e de Aulas 

(Anexo A) para os docentes envolvidos na pós-graduação da instituição, onde cada 

disciplina apontou as competências a serem construídas, as habilidades 

correspondentes, as bases científicas (saber), tecnológicas (saber fazer) e as 

atitudinais (querer fazer). 

Nestes Planos de Ensino e de Aula também foram apontadas para cada 

competência e habilidades, uma problematização e uma técnica de avaliação, sendo 

que todas as disciplinas tiveram como eixo integrador o conceito de Direitos 

Humanos.  

Entendeu a EMERON que para trabalhar com o desenvolvimento de 

habilidades para a construção de competências, é necessária a mudança também 

no perfil de formação profissional dos seus docentes e, para tal, traçou um Plano de 

Ação que visa à construção deste perfil. Para o desenvolvimento do plano em 

questão constituiu uma equipe de profissionais do meio acadêmico com formação 

em educação profissional e em área jurídica que trabalhando de forma inter e 

transdisciplinar buscaram o desenvolvimento destas habilidades para a construção 

da competência da docência na magistratura. 
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A proposta de currículo baseada em competências pressupõe alterações na 

forma do trabalho docente, a partir de situações-problema, da pedagogia de projetos 

e aplicação inventiva dos conhecimentos articulados com outros. Todavia, a 

resistência dos professores em adaptar-se a esse modelo não deve ser encarada 

como recusa ou simples negação ao que está sendo imposto, mas, sobretudo, como 

possibilidade de reelaboração do que está sendo determinado, no sentido de uma 

adaptação à realidade. Os professores, por sua vez, são detentores de uma cultura 

ou formação didático-pedagógica baseada em disciplinas, não em competências. 

Com efeito, para responder a esses questionamentos faz-se necessário 

considerar os pressupostos didático−pedagógicos, políticos e epistemológicos do 

trabalho pedagógico. Daí exige-se que a escola esclareça e rediscuta as funções 

sociais, com a sua respectiva proposta educativa, redefinindo o perfil do profissional 

que deseja preparar, bem como a forma como esta será realizada. 

A EMERON, adotando as orientações da ENFAM no que tange a abordagem 

a ser adotada para a implementação de cursos, estabeleceu, conforme aponta o 

item 7 de suas Diretrizes (ENFAM, 2011, p. 34) que se “Aprender significa adquirir 

Conhecimento – Habilidade – Atitude (CHA)”, a capacitação dos docentes da 

magistratura deve adotar um modelo de planejamento de ensino no qual “o processo 

de aprendizagem implica a aquisição incondicional e total desses três elementos” 

(ENFAM, 2011, p. 34). 

O relatório da assessoria pedagógica aponta que a avaliação do processo 

desenvolvido pela EMERON com aos docentes que atuam na Pós-Graduação, 

permitiu ressaltar que mudanças na práxis educacional para serem implementadas 

devem ser precedidas de mudanças comportamentais e que envolvam a 

sensibilização e a motivação para tal. Este processo não se dá de forma aleatória e 

simplista. O processo de construção do CHA para a docência na magistratura não é 

algo à parte do próprio processo educacional, muitas vezes requerendo, para a 

aquisição por parte de muitos profissionais da área da magistratura que atuam no 

processo ensino-aprendizagem, de um período para a construção de novas 

habilidades e atitudes frente ao desafio educacional que se impõem.  

Na realidade, a própria capacitação dos magistrados que atuam na EMERON, 

envolve uma mudança paradigmática em sua atuação envolvendo a necessidade da 

aquisição do domínio de metodologias de ensino e aprendizagem adequadas para a 

construção de competências.  
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Em relação à questão da Avaliação de Aprendizagem (ENFAM, 2011, p. 36) 

as Diretrizes da ENFAM apontam que: 

 

é obrigatório que, além de considerar aspectos relacionados com a 

assiduidade, relacionamento interpessoal, pontualidade, interesse, postura, 

participação nas atividades presenciais da classe, também haja a avaliação 

individual do conhecimento aplicado ao caso concreto e uma avaliação 

sobre a aplicabilidade do conhecimento adquirido. 

 

Em consonância com as Diretrizes apontadas acima, a EMERON adotou em 

seus Planos de Ensino e de Aula o Memorial de Desempenho por aluno (Anexo E), 

em que são compilados os resultados das atividades de desenvolvimento das 

problematizações, bem como adotou ainda, avaliações escritas, debates, entre 

outras técnicas de avaliação. Seguiu também um modelo de avaliação em que se 

aponta a assiduidade, pontualidade, desempenho cognitivo e de habilidades.  

Ao longo do ano de 2012, a EMERON ofertou aos seus professores a 

oportunidades de desenvolver competências docentes. A Escola tem consciência de 

que a atuação no magistério passa pelo domínio de conhecimento de sua área 

específica, como também, pelo desenvolvimento de competências pedagógicas 

básicas e necessárias para se realizar a docência. 

Para tanto, propôs três oficinas pedagógicas, sendo: (I) Oficina de 

Planejamento; (II) Oficina de Técnicas de “Ensino-aprendizagem”; e (III) Oficina de 

Avaliação da Aprendizagem.  

A assessoria pedagógica considerou necessário ofertar um número suficiente 

de encontros nas oficinas de planejamento, ora no coletivo, ora individualmente, 

para atender às demandas de falta de tempo e disponibilidade dos docentes, pela 

natureza da proposta curricular, que passa de uma visão conteudista para uma 

proposição de currículo por competência, tanto para atender às disposições da Lei 

nº 9394/1996 (LDB) como para obedecer ao preconizado na “Proposta do Plano 

Educacional para Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados Estaduais e 

Federais” (2011), como já explicitado anteriormente. 

No escopo desse desenho curricular os conteúdos constituem-se na base 

científica e/ou tecnológica, e ainda presumiu-se uma base comum como pré-

requisito que o discente deve apresentar para disciplina e/ou aula. Os conteúdos são 
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entendidos como ferramentas que desenvolverão competências e habilidades, que 

delineiam o perfil do egresso. O desenho curricular fica explicitado no formulário de 

planejamento geral da disciplina (Plano de Ensino – Anexo B) e no detalhado (Plano 

de Aula – Anexo 2), em que o docente tem a oportunidade de especificar as 

estratégias a serem utilizadas e os instrumentos de avaliação a serem empregados, 

tendo sempre como contextualização uma situação problematizadora e que suscite 

a necessidade de pesquisa para o encaminhamento de solução. O professor ainda 

elenca a bibliografia que sustenta cientificamente tal proposição curricular.  

No âmbito dessa proposição, os docentes necessitaram receber suporte 

teórico-prático, tanto para planejarem sua disciplina como um todo (Plano de 

Ensino), quanto para o planejamento de aulas, sob o enfoque do desenvolvimento 

de competências, habilidades e atitudes (CHA), sob a perspectiva problematizadora.  

Assim, para o desenvolvimento da proposta pedagógica, os docentes 

receberam atendimento em grupo e individualizado ao longo do primeiro semestre 

de 2012. No segundo semestre, conforme relatórios apresentados pela assessoria 

pedagógica ao Diretor da EMERON aconteceram visitas em suas salas de aula 

visando à intervenção pedagógica para superação das fragilidades de ordem 

didático-metodológica, por meio de orientação individual do docente, dentro de uma 

proposta de monitoramento do desenvolvimento das disciplinas (execução do 

planejamento) e de avaliação de competência didático-metodológica do docente. 

A Oficina de Técnicas de “Ensino-aprendizagem” teve como objetivo não só a 

reflexão, mas a vivência do docente em sua práxis educacional, considerando que 

para atender esta demanda no perfil do docente da Escola da Magistratura, foi 

necessário viabilizar um espaço de construção deste perfil docente, por meio de 

uma Oficina em que diferentes “Técnicas de Ensino-aprendizagem” foram 

apresentadas, comparadas e vivenciadas pelos participantes. 

Esta oficina deu viabilidade aos docentes da EMERON participantes de 

reavaliar em função dos seus Planos de Ensino e de Aula desenvolvidos, sobre qual 

a melhor “Técnica de Ensino-aprendizagem” para a construção das Competências 

apontadas em cada disciplina e área temática. 

As Técnicas de “Ensino-aprendizagem” trabalhadas nesta oficina estavam 

voltadas a metodologias proativas que são pressupostos básicos para o 

desenvolvimento de habilidades e para a construção de competências e que levam 
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em conta tanto a especificidade de cada competência apontada como o 

imbricamento das problematizações e da avaliação proposta. 

A oficina de planejamento oportunizou a reflexão sobre a ação docente e a 

avaliação dos resultados, bem como o (re)planejamento. Nesse sentido, 

considerando que a avaliação compõe o processo educacional, apresentando-se 

como um momento privilegiado, uma oportunidade de ensino e aprendizagem, de 

formação e de educação dos alunos, bem como o intuito de se de dar continuidade à 

formação docente, foi proposto o detalhamento da avaliação da aprendizagem no 

contexto do planejamento por meio da Oficina de Avaliação da Aprendizagem. 

A avaliação da aprendizagem possibilita a tomada de decisão e a melhoria da 

qualidade de ensino e constantes regulações no processo de ensino e 

aprendizagem, porque abrange o desempenho do aluno, do professor e a 

adequação do programa. Desta forma, necessita ser discutida e ressignificada 

constantemente. 

Portanto, esta oficina objetivou discutir o papel da avaliação da aprendizagem 

no cotidiano docente, apresentando as peculiaridades de diferentes instrumentos, de 

forma a atingir seu real objetivo, que é verificar se houve aprendizagem significativa 

de conteúdos relevantes e consequentemente, se foram desenvolvidas as 

habilidades e competências almejadas. 

Assim, buscou-se o aperfeiçoamento da docência para magistrados de forma 

reflexiva, pragmática, interdisciplinar e participativa. Para tanto, se apresentou os 

fundamentos teóricos da avaliação da aprendizagem, de forma contextualizada e 

aberta, em que o espaço para debate é assegurado, possibilitando aos magistrados 

a discussão de aspectos pedagógicos práticos de sua disciplina.  

Além do espaço para debates, aconteceram momentos de trabalho de grupos 

para análise e elaboração de questões objetivas e discursivas, compatíveis com o 

planejamento de ensino no que se refere à atenção aos objetivos, habilidades e 

competências trabalhados. 

Essas oficinas caracterizam-se enquanto proposta de formação reflexiva entre 

pares, com vistas a identificar o que necessitam para desempenharem os papéis 

que a modernidade demanda do docente.  

Dessa forma, aponta-se o Perfil Docente que se entende ser necessário para 

que a EMERON possa cumprir as diretrizes que foram estabelecidas a partir da 
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criação do Sistema Nacional de Capacitação Judicial, por meio da Resolução nº 

126/2001 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 

Segundo essas diretrizes e de acordo com a proposta pedagógica e os 

assentamentos nos relatórios, os perfis dos docentes da EMERON (2012) devem 

englobar as seguintes habilidades e competências:  

a) Dominar a legislação educacional que implica na atuação docente tanto no 

que se refere ao prescrito pelo MEC, enquanto atuação no ensino superior, quanto 

ao CNJ, no que se refere aos cursos de qualificação e atuação permanente 

pertinente a Escola da magistratura; 

b) Relacionar objetivos e/ou projeto pedagógico com sua disciplina ou área 

temática e as competências e habilidades a elas relacionadas;  

c) Conhecer e distinguir método visto sob a ótica teórico-metodológico e 

método visto sob a ótica técnico-metodológico; 

d) Reconhecer as diferentes visões que determinam a postura metodológica 

docente: epistemológica, psicológica, ontológica, social e o próprio objeto de estudo;  

e) Estabelecer relação entre planejamento e qualidade do processo 

educacional; 

f) Entender planejamento (de conteúdos, métodos, recursos tecnológicos e 

avaliação) como uma prática educacional que exige coerência com um Projeto 

Pedagógico; 

g) Estabelecer a relação da sua atuação enquanto docente com as 

habilidades e competências que lhes são peculiares; 

h) Dominar a base científica inerente a sua práxis educacional; 

i) Dominar a base tecnológica inerente a sua práxis educacional; 

j) Relacionar o processo de planejamento e o processo avaliativo como 

constituidores do processo de aprendizagem; 

k) Aplicar os pressupostos do processo de ensino aprendizagem por 

competências – CHA; 

l) Elaborar planos de ensino e de aula por competências; 

m) Identificar base comum necessária à construção das competências 

apontadas no seu planejamento; 

n) Aplicar técnicas de ensino-aprendizagem coerentes com as competências 

a serem construídas; 
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o) Aplicar técnicas de avaliação coerentes com as competências a serem 

avaliadas;  

p) Identificar espaços de aprendizagem para a construção e avaliação das 

competências a ele atribuídas; 

q) Aplicar a dimensão ética da práxis pedagógica que está intimamente ligada 

ao comprometimento profissional; 

r) Ter consciência do comprometimento político ao relacionar os motivos da 

opção pela educação/formação de seres humanos e as implicações dessa escolha. 

Portanto, o curso de pós-graduação, está sendo para EMERON, conforme 

aponta em seus registros, a mola propulsora para a realização do que propõe a 

legislação vigente, associando ensino e pesquisa, ensino/aprendizagem/ 

reaprendizagem. É neste curso que aos professores é oportunizada a formação 

continuada, a “Formação de Formadores”, conduzindo-os ao caminho da 

qualificação necessária e obrigatória. 

A sociedade do conhecimento demanda perfis profissionais, e 

consequentemente, exige formação continuada de seus profissionais, assim como a 

revisão do papel de docente e da sua didática. Para tal é preciso propor ao professor 

refletir sobre seu perfil, discutir suas experiências, atualizar-se em relação às 

tendências e abordagens produzidas na área, envolver-se em temas e 

procedimentos que possam contribuir para a superação dos problemas e lacunas 

em sua prática docente e, ainda, no caso dos docentes magistrados da EMERON, o 

planejamento para o Curso de Pós-graduação tem permitido um constante 

laboratório de atualização dos temas jurídicos, aperfeiçoamento docente e 

atualização jurídica necessária ao desempenho de suas funções como magistrado. 

Nalini (2006, p. 186), discorre sobre a reciclagem permanente do magistrado 

da seguinte forma: 

 
Em uma época na qual a única certeza é a incerteza, a exclusiva fonte certa 
de vantagem competitiva duradoura é o conhecimento [...] 
A questão da reciclagem permanente é fundamental para a subsistência do 
Judiciário. A clientela vai mudando, as tecnologias proliferam, os 
concorrentes se multiplicam e o produto do judiciário vai se tornando 
obsoleto. É preciso criar um novo conhecimento judicial, como missão 
estratégica prioritária. 
Juiz e demais servidores devem se imbuir da consciência de que não são 
meros dígitos, mas continuam seres educandos, que podem e devem se 
aprimorar a cada dia. 
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Diante do exposto, o que demonstra os documentos analisados é que a 

EMERON, hoje estabelecida como Instituição de Ensino Superior e caracterizada 

como “Escola Judicial” e “Escola de Governo”, está centrada na perspectiva da 

construção de um profissional docente investigativo, capaz de lidar com a 

complexidade do mundo, aprendendo com ela e com a multiplicidade de saberes e 

fazeres ligados à docência. A formação continuada dos docentes se converte em um 

processo de aprimoramento, de capacitação, de conhecimento e de 

reaprendizagem. 

Verificou-se que a EMERON assumiu um princípio humanista, e isto tem que 

se fazer presente nos seus documentos oficiais e principalmente na postura dos 

professores em sala de aula, com mudança das concepções dos formadores e dos 

cursistas. A EMERON opinou que o ensino e a pesquisa não devem ser 

desassociados, neste caso, foi apurado que a Escola também deve investir em 

pesquisas que envolvam seus eixos de formação, a exemplo de monografias sobre 

impacto de decisões, artigos sobre direitos humanos, etc. O formato dos cursos de 

formação e aperfeiçoamento também precisa ser repensado com um viés mais 

epistemológico e menos tecnicista, alinhando todo o planejamento (do macro ao 

micro), conforme demonstrado no tópico abaixo, já que a EMERON apresentou sua 

opção metodológica com base nas “noções de competências”. É o exemplo da 

construção de um prédio: pensar primeiro nas estruturas e baldrames. O que 

alimenta o ensino é a produção do conhecimento, mediante atividades e cursos nas 

escolas.  

O curso de pós-graduação analisado é oferecido pela EMERON para os 

aspirantes à magistratura e carrega os objetivos dos cursos preparatórios para 

concursos, embora apresente uma metodologia diferenciada. Como Escola de 

Governo, este é o único curso oferecido pela EMERON aberto ao público externo, 

além dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Rondônia, por ser legalmente 

permitido, conforme dispõe o art. 1º, inciso IV da Constituição Federal, o art. 80, 

inciso IV da Constituição do Estado de Rondônia e o art. 78, § 1º da Lei Orgânica da 

Magistratura Nacional, visto que o primeiro cargo na carreira da magistratura é o de 

Juiz Substituto. 

A seguir serão analisados os cursos de formação e aperfeiçoamento 

realizados pela EMERON aos magistrados. Para melhor embasar a pesquisa e 
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apreender sobre a política de formação de magistrados, realizou-se também uma 

análise do perfil da magistratura rondoniense. 

 

3.3.2 A formação e o aperfeiçoamento de juízes em Rondônia 

 

A Resolução nº 159, de 12/11/12, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 

dispôs sobre o Plano Nacional de Capacitação Judicial de Magistrados e Servidores 

do Poder Judiciário (PNCJ), estabelecendo um conjunto de diretrizes norteadoras 

das ações promovidas pelas escolas judiciais brasileiras na formação e 

aperfeiçoamento de magistrados e servidores do Poder Judiciário. Com esta 

resolução, o CNJ tem o objetivo de integrar estas escolas em um sistema 

harmônico, conjugando os esforços de cada uma, na busca pelo ideal comum de 

excelência técnica e ética da magistratura nacional e dos servidores da justiça que 

versa em seu artigo 6º que os Tribunais, por meio de suas Escolas Judiciais ou de 

Magistratura, promoverão a formação profissional de magistrados em seus âmbitos 

de atuação. 

O quadro a seguir apresenta a composição da magistratura do Estado de 

Rondônia. 

Quadro 2 – Magistratura rondoniense em números 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: LIMA, com informações do Conselho da Magistratura de Rondônia, 2013. 

 

Conforme previsão expressa, o PNCJ inclui apenas os aspectos comuns aos 

distintos ramos do Poder Judiciário, cabendo a cada escola judicial desenvolver 

seus programas específicos, observando as diretrizes gerais emanadas do Plano e 

incrementando-as de acordo com suas características e necessidades próprias. No 

caso da Escola da Magistratura do Estado de Rondônia, foram programados para 

2013 dezenove cursos de formação e aperfeiçoamento de magistrados, conforme 

quadro 3: 

 

MAGISTRATURA RONDONIENSE 

DESEMBARGADORES 21 

JUIZES TITULARES 94 

JUIZES SEM TITULARIDADE 11 

JUIZES SUBSTITUTOS 21 

TOTAL MASCULINO  103 147 

FEMININO 44 
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Quadro 3 – Programa Estadual de Formação e Aperfeiçoamento de 

Magistrados – 2013 

 

Ord. CURSO MÊS 

1 Processo Penal e Direitos Humanos 

FEVEREIRO 
2 

Curso de Capacitação em Gênero, acesso à Justiça e violência contra as 
mulheres. 

3 A Influência da personalidade do magistrado no exercício profissional 
MARÇO 

4 Direitos Humanos, Constituição e Tratados Internacionais. 

5 Curso de Turmas Recursais do Sistema dos Juizados Especiais 
ABRIL 

6 Diretrizes Contemporâneas do Processo Civil 

6 Gestão de Varas Criminais MAIO 

7 
Responsabilidade Civil e Consumerista na Hermenêutica Constitucional, 
Legal, Doutrinária e Jurisprudencial 

JUNHO 

8 Curso de Jurisdição Tributária 
AGOSTO 

9 Curso de Direito Constitucional - Normatividade Jurídica 

10 Curso de Processo Civil - Procedimentos Especiais 
SETEMBRO 

11 Cooperação Judiciária Internacional 

12 Ética no Relacionamento de Setor de Saúde - Mútua dos Magistrados 
OUTUBRO 

13 O Estado Democrático de Direito e a Jurisdição Criminal - Diagnóstico 

14 O Estado Democrático de Direito e a Jurisdição Cível - Diagnóstico 

NOVEMBRO 
 

15 O Estado Democrático de Direito e a Jurisdição de Fazenda 

16 O Estado Democrático de Direito e a Jurisdição Empresarial - Diagnóstico 

17 
O Estado Democrático de Direito e a Jurisdição dos Juizados de Violência 
Contra as Mulheres  

18 Curso Sobre Política de Drogas no Brasil 

19 Direitos e Deveres na Relação Concessionária e Consumidor DEZEMBRO 

Fonte: Escola da Magistratura de Rondônia, 2013. 

 

Cada curso apresenta carga horária de 20 horas-aula, totalizando assim 380 

horas-aula de formação e aperfeiçoamento para a magistratura rondoniense no ano 

de 2013. Todos estes cursos foram credenciados e autorizados pela ENFAM, 

conforme regulamenta a Resolução nº 01/2011 do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ) e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados 

(ENFAM). 

 
Art. 2º Compete à Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 
Magistrados – ENFAM, dentre outras funções, regulamentar os cursos 
oficiais para o ingresso, a formação inicial e o aperfeiçoamento de 
magistrados e de formadores, bem como a coordenação das Escolas 
Judiciais e de Magistratura, estas últimas quando em atuação delegada 
(Resolução n. 159/2012-CNJ). 
[...] 
Art. 13. Os pedidos de credenciamento para execução dos cursos de 
formação para ingresso na carreira da magistratura e de aperfeiçoamento 
deverão ser formulados pelas Escolas judiciais exclusivamente através do 
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Sistema de Credenciamento – Sisfam, disponibilizado no sítio eletrônico da 
Enfam (ENFAM, 2011, p. 3 ). 

 

A formação e o aperfeiçoamento de magistrados em Rondônia foram 

investigados, no âmbito deste estudo, recorrendo-se a três técnicas metodológicas: 

a análise documental, a aplicação de um questionário e a realização de entrevistas. 

Assim, para além da análise documental, importante para uma primeira 

caracterização dos moldes em que ocorre a formação, não só em Rondônia, mas 

também em outras unidades da federação, as entrevistas possibilitaram apurar as 

percepções e opiniões dos magistrados em face do tema em análise e dos dados 

recolhidos por meio do questionário, e permitiram o acesso a uma informação 

essencialmente quantitativa, considerada inédita. 

O questionário sobre a formação e aperfeiçoamento de magistrados foi 

enviado via e-mail em 1º de junho de 2013, podendo ser preenchido e encaminhado 

até 29 do mesmo mês. Como Coordenadora Pedagógica da EMERON, a 

pesquisadora tem acesso ao endereço eletrônico de todos os magistrados, 

possibilitando assim o encaminhamento. Para além do preenchimento virtual, estava 

ainda disponível a possibilidade de impressão para o preenchimento e posterior 

envio por fax ou malote. O coordenador-geral da EMERON autorizou a utilização do 

malote institucional para receber os questionários impressos. 

O anonimato e a confidencialidade das respostas foram assegurados, 

garantindo-se que as informações prestadas não poderão ser associadas à pessoa 

que as prestou.  

Sendo conhecidos os limites metodológicos da coleta de dados por via 

eletrônica, optou-se por elaborar um questionário o mais sintético possível, incluindo 

apenas questões consideradas essenciais para a análise, cujo tempo de 

preenchimento se estimou em cerca de quinze minutos. Durante o período da coleta 

de dados, foi possível obter 78 questionários respondidos, sendo 52 enviados por e-

mail e 26 recebidos por malote em papel impresso.  

Com a aplicação do questionário pretendeu-se alcançar uma cobertura 

extensiva do universo em estudo, que permitisse traçar as características 

sociodemográficas gerais dos magistrados rondonienses e delinear algumas 

tendências sobre as formas como concebem e interpretam a política de formação a 

eles dirigida. Para além dos resultados quantitativos, a aplicação do questionário 
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possibilitou, ainda, recolher informação qualitativa que revelou a pertinência para o 

estudo que aqui se apresenta.  

O questionário é composto por quatro blocos distintos, de acordo com os 

interesses e objetivos do estudo: (1) dados pessoais; (2) percurso profissional; (3) 

formação continuada da EMERON; (4) opiniões sobre a formação e 

aperfeiçoamento. Nesse sentido, as questões iniciais dizem respeito aos dados 

pessoais, passando depois para um bloco de questões sobre as habilitações 

acadêmicas dos magistrados respondentes. O segundo grupo de questões é 

diretamente ligado ao percurso profissional dos respondentes. As questões do 

terceiro e quarto grupo – as de maior importância para os propósitos do estudo – 

referem-se à avaliação que os magistrados respondentes fazem da formação em 

que participaram nos últimos três anos, desde o tema, a instituição formadora, a 

inscrição, autorização para participação por convocação, o local de realização, a 

divulgação, a motivação para frequentar, a atualidade e pertinência dos temas, a 

aplicabilidade às funções que desempenha, entre outras dimensões (Apêndice A).  

No que diz respeito concretamente às ações de formação e aperfeiçoamento 

ministradas pela EMERON, procura-se perceber como os magistrados respondentes 

avaliam a formação em termos de pertinência da oferta, acessibilidade, adequação 

às suas áreas de interesse, organização e metodologias, conteúdos e ministrantes. 

O questionário inclui, ainda, um grupo de perguntas mais relacionadas com as 

percepções sobre a importância da formação continuada em termos gerais.  

Antes porém de apresentar os dados relativos às opiniões concretas dos 

magistrados acerca da política de formação e aperfeiçoamento adotada pelo Poder 

Judiciário de Rondônia, considerando as entrevistas semiestruturadas e os dados 

obtidos por meio do questionário semiaberto, procede-se a uma caracterização 

sócio-profissional dos magistrados respondentes. 

A análise apresentada neste ponto, embora não incidindo diretamente nas 

questões de formação e aperfeiçoamento de magistrados, permite uma breve 

apresentação das características socioprofissionais dos magistrados respondentes, 

com dados pessoais, titulações acadêmicas e percurso profissional, apontando para 

a análise global da política de formação e aperfeiçoamento de magistrados em 

Rondônia. 

No que diz respeito ao gênero (ver gráfico 1), fazem parte dos magistrados 

respondentes 32 mulheres (31,98%) e 46 homens (68,02%), constituindo uma 
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amostra relativamente aproximada dos valores estimados para o universo 

rondoniense da magistratura que tem assistido a uma crescente feminização, visto 

que, atualmente, 30% do seu quadro é composto por mulheres. 

 

Gráfico 1 – Total dos magistrados de Rondônia 
 

 

Fonte: Coleta de Dados, 2013. 

 

Os dados apresentados mostra que esta feminização da magistratura tende a 

assumir uma dimensão crescente.  

De acordo com Teodora (2009), na pesquisa realizada pela AMB, Maria 

Tereza Sadek observa que, até o final dos anos 1960, apenas 2,3% dos magistrados 

eram mulheres. No fim da década de 1970, a participação feminina subiu para 8%. 

Em 1993, foi a 11%, e em 2005 pulou para 22%. 

Este processo de feminização se aproxima do impacto do feminismo, como 

um dos cinco descentramentos, grande avanço da teoria social e nas ciências 

humanas ocorridos no pensamento no período da modernidade tardia, tanto como 

uma crítica teórica quanto como um movimento social (HALL, 2005, p. 44). 

Em termos etários, o escalão mais jovem, até 34 anos, engloba apenas 

22,5% (18 magistrados) do total dos respondentes. Destaca-se o grupo dos 

magistrados com idades entre os 35 e os 49 anos (38 magistrados), que reúne 

49,0% do total de respondentes. O grupo etário seguinte, 50 ou mais anos, 

corresponde a 28,5% da amostra (22 magistrados). 
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Gráfico 2 – Faixa etária dos magistrados em Rondônia 
 

 
Fonte: Dados do questionário aplicado, 2013. 

 

A amostra está compreendida num intervalo de 41 anos, em que a idade do 

respondente mais jovem é de 26 e a do mais velho é de 67 anos. É, pois, uma 

amostra de magistrados relativamente jovem, incluindo mais de 71,5% dos 

respondentes nos grupos etários até os 49 anos. 

De acordo com Moskowicz (2010), a "juvenilização" da magistratura é boa, no 

sentido de que em tese, aqueles que possuem pouco tempo de formatura estão 

atualizados e acompanharam as recentes modificações do Direito. Por outro lado, 

falta-lhes a experiência da advocacia, ou seja, o saber lidar com as partes, bem 

como conduzir uma audiência e, ainda, o fato de o juiz ter recebido uma formação 

tradicional positivista, mas não recebeu conhecimento para ser gestor.  

Sobre o tema juvenilização da magistratura, Salomão apud Moskowicz, (2010, 

p. 23) salienta que: 

 
porém, existem alguns aspectos que é necessário que sejam trabalhados, 
justamente decorrentes desta juventude toda. Um destes aspectos é o fato 
de que um juiz muito novo tem pouca experiência não só para trabalhar as 
decisões jurídicas, mas pouca experiência também para ser um líder do 
grupo. Estando no cartório, o magistrado é o gerente e tem que administrar; 
é o líder de equipe; é o administrador de toda burocracia no cartório. 

  

A análise dos dados relativos à idade dos magistrados respondentes revela-

se importante, visto que esta variável influencia no que diz respeito ao percurso 

profissional, bem como às expectativas de progressão na carreira. 
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No que diz respeito ao estado civil, 64,5% dos magistrados respondentes são 

casados, 12,1% são divorciados, 13,9% são solteiros, 5,4% possui união estável e 

0,4% são viúvos e 3,7% não responderam. 

O gráfico 3 ilustra as regiões referenciadas relativamente à naturalidade. A 

primeira observação a destacar diz respeito à relativa dispersão territorial da 

naturalidade dos magistrados respondentes. No entanto, os principais centros 

urbanos destacam-se claramente das demais regiões do Brasil, representando, 

Nordeste 12,1% da amostra, Norte 18,4%, Centro-Oeste 20,9%, Sul 22,2% e 

Sudeste 26,3%. 

 

Gráfico 3 – Região de naturalidade dos magistrados de Rondônia 
 

 

Fonte: Coleta de Dados, 2013. 

 

Relativamente à titulação acadêmica, a amostra é constituída, por 

magistrados cuja titulação mais elevada é a pós-graduação lato sensu, em que 76% 

dos magistrados respondentes possuem este tipo de formação. Dentre estes, 64% 

possui mais de uma, e 36% possui 3 ou mais titulações lato sensu. Do total de 

respostas, evidenciam-se, ainda, 4 casos de magistrados com outra formação 

acadêmica além do Direito (Educação Física, Filosofia, Sociologia e Psicologia). 
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Gráfico 4 – Titulação dos magistrados de Rondônia 
 

 

Fonte: Dados do questionário aplicado, 2013. 

 

Quanto ao mestrado, 6,5% dos magistrados respondentes possuem esta 

titulação e 1,3% possuem título de doutorado. 

No que diz respeito à instituição de ensino que conferiu o grau de Bacharel, 

observa-se uma predominância assinalável, em primeiro lugar, das universidades 

públicas em detrimento das instituições de ensino privadas, haja vista que 86% dos 

magistrados respondentes cursaram a graduação em universidades públicas. 

De acordo com a pesquisa “Magistrados Brasileiros: caracterização e 

opiniões”, realizada em 2005, pela Associação dos Magistrados Brasileiros, sob a 

coordenação de Maria Tereza Sadek, 42,9% dos juízes entrevistados possuem título 

de especialização, 12,7% de mestre e 3,6% de doutor. 

No âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a pesquisa “Quem somos? 

Respondem os magistrados fluminenses”, realizada em 2004, pelo Centro de 

Estudos e Pesquisas da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, revela 

que 52,7% dos magistrados fluminenses concluíram algum tipo de pós-graduação, 

sendo 18,4% especialização, 21% mestrado e 5,7% doutorado. 

Assim, a formação contínua do magistrado é viável e importa no empenho 

pessoal dos mesmos, além de um esquema educacional planejado (NALINI, 2006, 

p. 215). 
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Em consonância com os dados etários anteriormente analisados, 9,5% dos 

inquiridos concluíram a graduação até 1979; 29,2% fizeram-no na década de 80; 

38,2% na década de 90 e 19,6% após o ano 2000. 

Entre as pós-graduações concluídas pelos magistrados respondentes, 

verifica-se uma tendência para prolongamento da graduação, no que diz respeito às 

áreas do saber. Assinala-se, pois, a concentração em temas gerais de Direito e 

técnico-jurídico (Direito Comercial, Direito do Trabalho, Direito Empresarial, Direito 

Tributário, Direito Internacional, Direito Penal, Direito Civil). 

No gráfico 5 demonstra-se a categoria profissional dos magistrados 

respondentes: 18,5% são juízes substitutos, 63% juízes titulares, 1,2% 

desembargadores e 17% não responderam. 

 

Gráfico 5 – Categoria profissional dos magistrados de Rondônia 

 

 

Fonte: Dados do questionário aplicado, 2013. 

 

Analisando os dados quanto às comarcas e varas de atuação dos 

magistrados respondentes, percebe-se, em relação a Porto Velho, onde está 

sediada a EMERON, que 34% estão no interior num raio médio de distância entre 

100 e 300 km, 32% estão respondendo por comarca com distância entre 300 e 600 

km, e 34% estão atuando na capital (distribuídos entre as Vara de Família, Varas 

Cíveis, Vara de Execuções Penais, Juizado da Infância e da Juventude e Juizados 

Especiais). A primeira nota refere-se à dispersão geográfica das respostas obtidas, 
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indicando muitas respostas de magistrados em exercício nas comarcas, onde ele é 

juiz único, atuante em todas as varas. Em segundo lugar, é de destacar a proporção 

de magistrados a desempenhar funções nos principais centros urbanos: Porto Velho, 

Ji-Paraná e Ariquemes. Finalmente, em terceiro lugar, assinala-se a percentagem 

significativa de respostas obtidas das comarcas de extrema distância, Vilhena (divisa 

com Mato grosso), Guajará-Mirim e Costa Marques (fronteira com a Bolívia), o que 

não deixa de significar que a formação de magistrados é um tema de interesse 

generalizado, independentemente da comarca em que atua. 

O gráfico 6 ilustra a distribuição dos magistrados respondentes por ano que 

iniciaram a formação continuada na EMERON. Como seria expectável, dado que a 

EMERON foi criada em 1986, apenas 2,6% dos magistrados respondentes não 

frequentaram a EMERON no início da carreira. Sendo que 31,5% que iniciaram a 

formação na década de 80; 24,7% ingressaram na formação inicial na década de 90; 

31,5% na primeira década do século XXI; e apenas 1,6% dos inquiridos ingressaram 

na EMERON após 2010. 

 

Gráfico 6 – Ano de ingresso na Formação Inicial na EMERON  
 

 

Fonte: Coleta de Dados, 2013. 

 

De acordo com o que seria previsto, visto os escalões etários predominantes 

nos dados coletados, 43,8% dos magistrados respondentes foram lotados na 

comarca ou vara onde desempenham funções atualmente na década de 2000, 
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havendo ainda uma percentagem significativa (10,4%) de magistrados colocados na 

comarca ou vara onde responde atualmente após 2010: 

 

Gráfico 7 – Ano de início da atuação como juiz titular 
 

 

Fonte: Coleta de Dados, 2013. 

 

No que diz respeito às alterações legislativas, após a Emenda Constitucional 

n º45/2004, a criação da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 

Magistrados (ENFAM), relativamente à formação continuada, as posições dos 

entrevistados foram contraditórias, podendo dividir-se em três grupos: (1) os que 

consideram positivas; (2) aqueles que demonstram oposição; (3) e um terceiro grupo 

que, além de desconhecer as alterações legislativas, afirmam não pretender 

adequar o seu percurso profissional à obrigatoriedade de formação continuada. 

Assim, para os primeiros, a formação continuada pode ser considerada como 

uma obrigação do magistrado, defendendo-a como positiva:  

 
- Não vejo como problema estabelecer obrigatoriedade para a formação e o 
aperfeiçoamento (Ent. 2); 
 
- A formação obrigatória e muito útil. São muitas matérias, que se atualizam 
constantemente. Parece-me muito bom ter que frequentar uma formação 
para aceder à promoção por merecimento (Ent. 8); 
 
- Na vara da família, em particular, a sensibilidade e a preparação do juiz 
para a mediação e conciliação é essencial. Mas, há juízes que, nesta área 
tão delicada, se limitam a perguntar se há acordo e nem sequer falam com 
as partes… há uma grande disparidade de atuação de juiz para juiz. Os 
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juízes têm que ter formação específica. É fundamental que seja assim (Ent. 
28); 
 
- A formação é importantíssima. No dia-a-dia, o volume de processos não 
nos permite atualizar. Se nós formos lá, pelo menos ouvimos. E quando nos 
deparamos com o problema, com os textos de apoio, nós sabemos que 
existe aquela questão e elementos que nos ajudam a chegar a decisão (Ent. 
11). 
 
- Eu penso que as formações são úteis, é uma forma de nos obrigar a parar 
um pouco e nos atualizar em determinados temas (Ent. 19). 
 
É indispensável os cursos de formação e aperfeiçoamento. É indispensável 
mantermo-nos atualizados (Ent. 24). 

 

Nalini (2010, p. 20) entende que “[...] não é de apuro técnico ou erudição de 

que o Brasil está a necessitar. É de brio, probidade, comprometimento e empenho 

em relação à causa pública. Solidariedade, devotamento, sensibilidade e doação 

altruísta”, e, com o intuito de promover a recuperação do prestígio do Poder 

Judiciário perante a sociedade, foi que o Código de Ética da Magistratura Nacional 

arrolou preceitos éticos. 

O segundo grupo evidenciou a sua oposição à participação nos cursos de 

formação continuada, como obrigatoriedade para a progressão na carreira, 

defendendo, por um lado, que não é a formação recebida ao longo da carreira que 

faz um bom magistrado e, por outro, que tal alteração legislativa não deveria 

influenciar na carreira de quem entrou antes de tal exigência: 

 
- Sei que a participação em cursos de formação e aperfeiçoamento é 
importante, mas não me parece que isso releve em termos do desempenho 
profissional do magistrado. Progredir na carreira porque participa em mais 
cursos, não me parece que deva ser assim. Não é isso que melhora o 
desempenho do magistrado (Ent. 31); 
 
- Não é admissível que a participação em cursos de formação seja pré-
requisito obrigatório para a promoção. Isso reprimiu as expectativas de 
progressão na carreira que as pessoas legitimamente têm quando entraram 
para a magistratura (Ent. 4); 
 
- Ter estado oito anos na Vara da Família são mil e um créditos que deviam 
ser tidos em consideração e que não estão previstos. Para mim, isso não 
adianta, porque posso ir a um curso de formação e sair ao meio-dia ou estar 
lá o dia todo e não prestar atenção e não a ouvir nada (Ent. 32); 
 
- Para mim não há uma relação direta entre quem vai às formações e quem 
tem os conhecimentos… Há dois problemas: um do acesso, outro, o da 
relação direta entre ir lá e ficar mais capacitado ou não (Ent. 12). 
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Em uma época na qual a única certeza é a incerteza, a exclusiva fonte certa 

de vantagem competitiva duradoura é o conhecimento, a questão da formação 

contínua é fundamental para a subsistência do Judiciário. A clientela vai mudando, 

as tecnologias proliferam, os concorrentes se multiplicam e o produto do Judiciário 

vai se tornando obsoleto. É preciso criar um novo conhecimento judicial, como 

missão estratégica prioritária. Juiz e demais servidores devem se imbuir da 

consciência de que não são meros dígitos, mas continuam seres educandos, que 

podem e devem se aprimorar a cada dia (NALINI, 2006, p. 183). 

No discurso destes magistrados entrevistados destacam-se três questões 

principais: o equívoco e a aberração em impor um regime de obrigatoriedade de 

formação a magistrados; as menções à importância de manter o “trabalho em dia”, 

elevando a quantidade em valor superior à qualidade; e a desconfiança e o 

descrédito em relação à formação ministrada, desvalorizando-a. Destaca-se, 

igualmente, a ausência de referência no seu discurso à necessidade de formação e 

aperfeiçoamento para aprofundar ou atualizar seus conhecimentos para o 

desempenho da sua profissão: 

 

- Acho que não deveria ser obrigatória a participação em cursos de 
formação para promoção. Cada um escolhe em função da vontade que tem, 
do tempo que tem, porque eu sou mãe também, e quando obrigo os meus 
filhos, o resultado é perfeitamente inócuo. Penso que os magistrados devem 
decidir a irem de forma facultativa; de uma forma obrigatória acho que não, 
somos magistrados, não faz sentido impor nada. Não me parece de todo 
proveitoso (Ent. 21); 
 
- Eu não consigo estabelecer a ligação entre a participação nos cursos de 
formação e a melhor preparação para conseguir promoção na carreira… até 
pelo contrário. Pelo que eu vejo os colegas que vão sempre aos cursos são 
os que trabalham menos. Esta é uma forma de desviar a atenção do que 
realmente interessa… (Ent. 13). 

 

Para Nalini (2010, p. 209), ao juiz ético é desnecessário lembrar que a 

formação continuada é obrigatória, pois reconhece a inclinação da sociedade pela 

inflação de informações e avanços tecnológicos, que a Justiça é a alternativa “para a 

falência das outras prestações – a política, a economia, a educação, a defesa do 

meio ambiente”. Para o autor, a reflexão acerca da atividade jurisdicional é 

eminentemente ética, de maneira que o envolvimento na Magistratura requer um 

“espírito ético sensibilizado pelo sofrimento do próximo”, para quem se faz 

necessário superar os limites da educação convencional. 
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Para o terceiro grupo de entrevistados, a distância em relação a estas 

questões é profunda, assumindo a sua falta de informação e interesse sobre o tema.  

 

- Esta questão das horas obrigatórias em participação nos cursos de 
formação para promoção não sei nem quantas são. Acho que, por um lado, 
a progressão da carreira está viciada, e, por outro, as horas de participação 
em curso vem ajudar a que colegas consigam promoção. Há colegas que se 
inscrevem em quase todos os cursos. Acho que não faz sentido nenhum, 
mas sinceramente ainda não me informei devidamente porque não tenho 
grandes ambições de promoção na carreira. Estou bem aqui e a única 
preocupação que tenho é a de ser um bom magistrado (Ent. 26); 
 
- Nunca me preocupei com essas coisas, nem estou a par, nem me 
preocupo com isso. Não faço a mínima ideia, nunca me preocupei. (Ent. 
29). 

 

As alterações legislativas acima referidas estão levando, de fato, à maior 

cobrança sobre a formação e aperfeiçoamento de magistrados por parte da ENFAM 

e do CNJ, influenciando a Escola da Magistratura, a propor um calendário extenso 

de cursos. Contudo, o volume de cursos ofertados nem sempre refletirá uma 

verdadeira predisposição de aprofundamento de conhecimentos, servindo a fins 

formais, instrumentais, de avaliação e progressão na carreira e parecendo 

corresponder a uma instrumentalização da formação continuada: 

 
- A formação é essencial, mas acho sinceramente que alguns magistrados a 
fazem por necessidade de currículo. Mas, é perverso porque vão à procura 
de currículo e horas de curso para progressão e não vão para ser formados 
e aperfeiçoados (Ent. 3); 
 
- É visível, contudo, que alguns juízes vão mais aos cursos de formação 
porque as horas de participação em curso são contadas como créditos para 
promoção, é um estímulo (Ent. 2); 
 
- Compreendi que há alguns colegas que vão apenas por que conta para 
progressão, só por isso... Eu próprio já fiz uma formação em direito tributário 
porque me convenceram que era importante para promoção por 
merecimento, quando não tinha especial interesse nessa matéria (Ent. 12); 
 
- É preciso ainda ter em mente, que esta corrida às formações por interesse 
em progressão, faz com que haja formações que acabam por não servir de 
nada para o exercício concreto da magistratura (Ent. 18). 

 

Retomando a perspectiva de Stuart Hall (2005, p. 13), entende-se a 

identidade como um processo sempre em construção. Podem-se pensar as 

diferentes “identidades” presentes em diversas ocasiões do dia-a-dia. Por exemplo, 

um juiz que atua na Vara ora participa da vida em família, ora ministra aulas nos 

cursos de Direito, e ainda administra recursos e pessoas. Em todos esses casos o 
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juiz é, em certo sentido, posicionado pelos outros atores sociais com os quais ele 

interage e também se posicionará de acordo com cada evento. O que se apresenta 

são identidades de trabalhador, de pai, de professor, que podem se cruzar ou 

competirem entre si. Neste caso, as identidades são posições que o sujeito é 

obrigado a assumir e que a prática discursiva molda a identidade.  

O caráter dinâmico do conceito de identidade tem relação com os objetivos a 

serem atingidos, ou seja, com as escolhas feitas socialmente (BAUMAN, 2005, p. 

55). Assim, por exemplo, o juiz pode participar de curso com interesse em 

promoções ou progressões, mas pode também escolher participar de um curso por 

entender necessário; enfim, a participação ou não, são escolhas que revelam o 

caminho que ela traça no seu percurso profissional. As identidades estão 

relacionadas diretamente com a maneira de nos apresentarmos em um determinado 

contexto e de como somos vistos durante os diversos momentos de interação social 

de que participamos cotidianamente em um mundo globalizado. 

A instrumentalização da formação foi, de fato, uma das questões que emergiu 

do trabalho de campo quanto à participação nos cursos de formação continuada, 

tendo em vista, em muitos casos, a progressão na carreira. Despertou-se, por isso, o 

interesse em avaliar as opiniões dos magistrados sobre a formação, considerando a 

progressão na carreira, mas também o exercício das suas funções.  

No questionário aplicado perguntava-se aos magistrados a sua opinião, em 

termos gerais, sobre a formação continuada para o exercício das funções de 

magistrado e para a progressão na carreira, independentemente da sua experiência 

em participação nos cursos de formação. Não estando em questão o número de 

cursos de formação frequentados, a esmagadora maioria dos magistrados 

respondentes reconhece a importância da formação continuada para o exercício das 

funções, concentrando-se 86,2% das respostas nos níveis “importante” e “muito 

importante”: 
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Gráfico 8 – Opinião quanto à formação continuada para o exercício da 
magistratura 

 

 

Fonte: Coleta de Dados, 2013. 

 

Conforme resposta dos magistrados ao questionário enviado, as justificativas 

quanto à importância da formação continuada para o exercício da magistratura 

consistem, essencialmente, na necessidade de atualização gerada pelas alterações 

legislativas, como resultam das opiniões abaixo transcritas: 

 
- A formação é sempre bem-vinda e essencial quando se pretende a 
especialização na função (Quest. 13)  
 
- A principal virtude da formação continuada é, a meu ver, contribuir para 
dar resposta às múltiplas questões que a prática judiciária levanta e que 
pela sua especificidade ou novidade não são tratadas na doutrina e 
jurisprudência (Quest. 43) 
 
- Os cursos de formação continuada proporcionam informações úteis e 
estimulam novas perspectivas, quebrando algumas rotinas e alargando 
conhecimentos, complementando de forma relevante o estudo e a pesquisa 
individual (que, ao meu entendimento, continuam a ser essenciais) (Quest. 
47) 
 
- As transformações sociais obrigam a uma atualização constante não só 
dos conhecimentos técnicos, como também da forma mais adequada de 
lidar com as pessoas (Quest. 53) 
 
- A formação continuada e os cursos de aperfeiçoamento revelam-se 
importantes para o desempenho das minhas funções pela atualização dos 
conhecimentos técnicos e pelas alterações legislativas que necessitam ser 
conhecidas pelos operadores da Justiça (Quest. 55) 

 

Em conexão com as necessidades de formação geradas pelas sucessivas 

alterações legislativas, a troca de experiências e a partilha de conhecimentos entre 
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magistrados proporcionadas nos cursos de formação e aperfeiçoamento, são 

aspectos considerados fundamentais pelos magistrados respondentes. Some-se a 

isso a contribuição desenvolvida por Philippe Perrenoud (1999) para explicitar o 

conceito de competência, já disponibilizada noutros ramos da ciência, para adaptá-la 

às peculiaridades da educação. Por este estudo resguardar-se ao campo da 

capacitação e do conhecimento de magistrados, segundo proposta do Código Ibero-

Americano de Ética Judicial, parece oportuno o resgate de reflexões 

necessariamente pedagógicas. 

Para Perrenoud (1999, p. 11), competência é “uma capacidade de agir 

eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas 

sem limitar-se a eles” O autor evoca a noção de savoir-faire para elucidar a 

definição, admitindo que são empregadas habitualmente como intercambiáveis.  

Ramos (2006, p.189) expande os sustentáculos da competência para quatro 

saberes: saber, saber-fazer, saber-ser e saber-conviver, de forma que o saber-fazer 

apresenta-se como expressão da nova competência técnica ou como “síntese das 

dimensões conceituais e experimentação da qualificação”. Dessa forma, infere-se 

que todo savoir-faire é uma competência. 

Assim justificam-se as respostas ao questionário aplicado: 

 
- As constantes alterações legislativas e emendas constitucionais impõem 
aos magistrados necessidade de troca de experiências e impressões com 
colegas que tenham possibilidade, e tempo, de se dedicarem às questões 
mais teóricas e sua aplicação prática (Quest.19)   
 
- Considerando o grande número de disciplinas e ordenamentos que 
devemos compreender tornar-se, cada vez maior a complexidade desses 
temas e da produção legislativa, é evidente que faz parte da preparação de 
cada profissional frequentar os cursos de formação e aperfeiçoamento 
(Quest. 23) 
 
- Sob um olhar pedagógico também é muito importante, já que nestes 
cursos é possível encontrar com colegas, compartilhar experiências, 
comparar atuações, trocar impressões e, quem sabe, voltar para casa com 
um novo método de abordagem e resolução dos conflitos (Quest. 51) 
 
- Os cursos de formação continuada, quando bem organizados e bem 
ministrados, ajudam a nos manter atualizados, a discutir, entre pares, as 
dúvidas que nos assolam no dia-a-dia e a tomar conhecimento de outras 
opiniões que, tudo conjugado, nos ajuda a evoluir (Quest. 72) 
 
- Estes momentos de formação são muito importantes. A construção do 
conhecimento, a partilha do saber através da troca de experiência se pela 
percepção das dificuldades torna-se fundamental para o trabalho dos 
magistrados, às vezes, marcado pela solidão e caracterizado pelas 
dificuldades inerentes à rápida evolução social e à quantidade de novas 
normas a aplicar (Quest. 74) 
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- A atualização dos conhecimentos é importantíssima nesta atividade, assim 
como a partilha dos saberes jurídicos, a troca de experiências e opiniões e o 
contato pessoal com colegas (Quest. 75) 

 

Além das opiniões sobre a importância da formação continuada para o 

exercício da magistratura, estreitamos o foco da análise, considerando a atuação do 

juiz como titular e a progressão na carreira.  

Colocando o enfoque analítico na motivação dos magistrados respondentes 

sobre a participação em cursos de formação, 69% das respostas indicam que o 

principal objetivo assenta na atualização de conhecimentos em face de mudanças 

legislativas, o que, como já mencionado, contradiz a percepção sobre a formação 

atrás referida. Numa perspectiva diferente, 22% apontam ser o aperfeiçoamento 

aquilo que mais motiva a sua participação em cursos de formação, sendo que os 

respondentes restantes reconhecem ser a progressão na carreira o que os move. 

Ainda que numa estatística minoritária, sobretudo quando confrontada com a 

atualização como fundamento formativo, o reconhecimento das estratégias 

promocionais converge com as recentes alterações na regulação profissional dos 

magistrados, no sentido da valorização da formação para efeitos de progressão na 

carreira: 

 

Gráfico 9 – Motivação dos magistrados de Rondônia para a participação nos 
cursos de formação 

 

 

Fonte: Coleta de Dados, 2013. 

O reconhecimento da importância dos cursos de formação continuada para 

atuar em juizados especiais reúne um consenso relativo entre o universo de 
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respondentes. Mesmo não tendo frequentado um número significativo de cursos de 

formação nos últimos três anos, 78,3% dos inquiridos reconhece a sua 

essencialidade para este fim. 

 

Gráfico 10 – Opinião quanto aos cursos de formação continuada para atuação 
em juizados especiais 

 

 

Fonte: Coleta de Dados, 2013. 

 

Os cursos de aperfeiçoamento possibilitam os conhecimentos 

multidisciplinares, implicando maior aprofundamento e melhor preparação técnica, 

sendo significativos para os magistrados respondentes participarem destes cursos. 

Fica claro nas opiniões de alguns magistrados, que a formação continuada pode 

desempenhar um papel de importância inquestionável no âmbito da atuação em 

juizados especiais: 

 

- Acho que não deveria ser possível atuar em juizados especiais sem 
formação prévia, ainda que breve, por evidente necessidade de atualização 
e especialização (Quest. 11 ); 
 
- A formação específica é apenas um dos aspectos que precisa ser levado 
em conta para atuação em juizados especiais (Quest. 76 ) 
 
- Cada uma das jurisdições tem suas especificidades, o que exige um 
permanente estudo, uma constante atualização (Quest. 58 ) 
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As opiniões, em relação à formação para progressão na carreira apresentam 

respostas mais dispersas em termos de níveis de importância, sendo considerados 

como de importância inferior 9,3% das respostas e 72,4% em níveis mais elevados: 

 

Gráfico 11 – Opiniões sobre a formação continuada para a progressão na 
carreira 

 

 

Fonte: Coleta de Dados, 2013. 

 

Em consonância, com as opiniões sobre a importância da formação 

continuada para progressão na carreira, as opiniões qualitativas recolhidas por meio 

do questionário evidenciam a atribuição de menor peso à formação, embora se 

reconheça a importância da formação para complementar a experiência prática que 

se adquire ao longo da carreira: 

 

- Os cursos de formação e aperfeiçoamento são importantes para o melhor 
desempenho das funções, mas a progressão na carreira não deve depender 
só da formação, mas sim de uma análise de desempenho das funções 
(desempenho este que pode resultar de estudo do próprio juiz), que pode 
ser verificados via correição (Quest. 26 ) 
 
- Considero que os cursos de formação e aperfeiçoamento são importantes, 
mas não deve ser supervalorizados em face de outros critérios que devem 
ser ponderados (como o desempenho e produtividade) sob pena da 
progressão na carreira de magistrado corresponder à progressão na 
carreira de docentes, os Juízes não são "teóricos", mas "práticos" e 
“operadores” do direito (Quest. 21) 
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Evidencia-se que, de acordo com a opinião de alguns magistrados 

respondentes, os critérios para promoção são inadequados, por valorizarem 

aspectos como o tempo de serviço, que exclui muitos magistrados. Visto que a 

magistratura de Rondônia é jovializada, alguns magistrados entendem que, de fato, 

a participação em cursos de formação e aperfeiçoamento não deve ser um critério 

para efeitos de progressão na carreira:  

 
- É lamentável o entendimento do CNJ, por estabelecer a participação em 
cursos de formação e aperfeiçoamento como critério para promoção e 
progressão. Seja pelos critérios que impossibilitam a participação (não 
autorização e convocação pela Corregedoria), seja pela ausência de 
adequada avaliação em relação aos próprios conteúdos da formação. 
(Quest. 48 ) 
 
- Seria melhor a utilização de outros critérios (antiguidade e formação) não 
podem e não devem prejudicar a progressão na carreira, pois não depende 
da vontade e nem do empenho do magistrado (Quest. 52 ) 

 

E, mais uma vez, surge uma crítica aos modelos de formação, sobretudo no 

que diz respeito à ênfase nas questões teóricas em face dos casos práticos. Como 

foi anteriormente assinalado, a inadequação dos formatos dos cursos e da formação 

em si, é vista como um entrave a uma formação mais eficiente e eficaz do ponto de 

vista da preparação técnico-jurídica:  

 
- O juiz deve evoluir teoricamente e os cursos de formação e 
aperfeiçoamento podem contribuir para uma formação adequada, mas cada 
dia que passa os tribunais julgam casos com grande complexidade, portanto 
os cursos precisam ser melhorados (Quest. 9) 

 

Evidencia-se ainda, a necessidade de avaliação da formação realizada, para 

a verificação de quais conteúdos foram apreendidos e da garantia de uma efetiva 

dedicação e participação por parte dos magistrados nos cursos de formação: 

 
- A participação em cursos de formação continuada e aperfeiçoamento 
como critério de promoção na carreira é meramente formal. Os magistrados 
participantes não são adequadamente avaliados, fica claro, que é apenas 
um pretexto para rever antigos colegas e um pouco mais; (Quest. 5) 
 
- Eu sei que há colegas juízes que frequentam os cursos de formação com 
maior frequência, para serem melhores avaliados e ascender mais rápido 
na carreira. Isso é triste mas é verdade (Quest.  11) 
 
- Deveriam ser questionados, com o acumulo tão grande de processos 
porque tanta disponibilidade? Acho que isso precisa ser levado a sério 
(Quest. 16) 
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De acordo com os dados estatísticos enviados pela EMERON ao CNJ, 

relatórios 2010, 2011 e 2012, a Escola realizou, neste período, 68 cursos de 

formação e aperfeiçoamento sobre diferentes temas. Comparados com os cinco 

anos anteriores, registra-se um esforço da EMERON em realizar cursos de 

formação. Para estes cursos, foram contabilizadas 2.678 inscrições com 1.366 

magistrados participantes efetivos. 

Considerando os juízes que responderam ao questionário, 29% não 

participaram em qualquer curso de formação promovido pela EMERON nos últimos 

três anos. Entre os magistrados que afirmam ter participado de curso de formação 

naquele período, 8,5%; 10,9% e 12,6% de magistrados frequentaram, 

respectivamente, apenas um, dois ou três cursos de formação. 

 

Gráfico 12 – Número de cursos de formação promovidas pela EMERON em que 
participou nos últimos 3 anos  

 

 

Fonte: Dados do questionário aplicado, 2013. 

 

Entre os magistrados respondentes, a ausência de participação em cursos de 

formação continuada promovidos pela EMERON no período em análise é, de fato, a 

categoria destaque nesta questão, isto é, o número sobre o qual recai o maior 

número de respostas. Destaca-se que a juventude dos magistrados respondentes 

não constitui, para o efeito, fator explicativo suficiente, dado que, como já visto, a 

percentagem de respondentes colocados como titulares há menos de dois anos não 

chega aos 15%, um valor que ronda metade dos 29% referidos. A maior parte dos 

respondentes restantes afirma ter participado entre um e seis cursos de formação 
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nos últimos 3 (três) anos, sendo que, nesse intervalo, sobressaem estatisticamente 

os magistrados que dizem ter participado de dois ou três cursos de formação. Ainda 

mais raros são aqueles que participaram em um número superior, distribuindo-se de 

forma relativamente homogênea, até os dez cursos de formação frequentados, 

verificando-se o caso de apenas um magistrado que os tenha frequentado. 

Ao discorrer sobre o tema da formação continuada, Maria Inês Corrêa de 

Cerqueira César Targa propõe que não demonstrado o interesse do magistrado por 

sua formação continuada, após um ano de ausência nas atividades da Escola 

Judicial ou ausência de apresentação de relatório de atividade de formação por ele 

desenvolvida, os membros do órgão diretivo da Escola, após análise de seu perfil, 

ou, eventualmente, das dificuldades de sua atuação, deveriam convocá-lo para 

comparecer, minimamente, a uma atividade por semestre (TARGA, 2008, p. 116). 

Os temas e as áreas de formação em que os magistrados respondentes 

participaram, constituem também um importante objeto de análise, permitindo 

compreender, dentro da oferta, quais as principais escolhas dos respondentes, para 

investir na qualificação e reforçar seus conhecimentos jurídicos e interdisciplinares. 

Pelo questionário aplicado, não é possível, por não se tratar de objeto desta 

pesquisa, ter acesso aos conteúdos desenvolvidos nos cursos de formação. Essa 

limitação obriga a tomar como base as informações que os respondentes 

forneceram e, a partir delas, perceber não só as regularidades e as tendências, 

como também as omissões.  

Conclui-se com essa análise, que a maioria dos temas abordados 

corresponde aos saberes técnico-jurídicos de base: Direito Penal e Processual 

Penal, Direito Civil e Processual Civil, Direito Comercial, Direito Empresarial, Direito 

de Família, Direito da Infância e do Adolescente. Com o claro objetivo de dar conta 

das alterações legislativas introduzidas nas diferentes áreas do Direito, os cursos 

frequentados constituem, sobretudo, ferramentas formativas de atualização dos 

quadros normativos no âmbito de temas mais recorrentes no trabalho dos juízes, 

contrariando, de certo modo, a percepção da formação como instrumento tendencial 

de progressão na carreira. Como exemplo pode ser citada a proposta de reforma 

dos Códigos Penal e Processual Penal foi o eixo do curso de formação em 

aproximadamente 21% do total dos cursos frequentados pelos magistrados 

questionados, devendo também destacar, ainda, que numa estatística menor, o 

novo Código de Processo Civil. 



 127 

De forma mais dispersa e menos frequente, encontram-se formações sobre 

improbidade administrativa e corrupção, direito ambiental, direito eleitoral e de 

consumo. As temáticas emergentes e as fronteiras do Direito tiveram pouca oferta. 

A prevalência de uma cultura técnico-jurídica na preparação, formação e 

aperfeiçoamento dos magistrados é espelhada, de forma notória, na ausência de 

conteúdos formativos orientados para uma concepção crítica da justiça a partir dos 

Direitos Humanos, dos desafios colocados à aplicação do Direito em sociedades 

complexas e multiculturais, da problemática imigratória e das paisagens sociológicas 

do país, ou ainda dos riscos públicos e privados.  

É oportuna a recordação das lições de Dallari (2007, p. 38), sobre os perigos 

de um juiz mal preparado e que, assim, torna-se formalista ou acomodado. Assim, 

segundo o professor, 

 
o juiz formalista é aquele fanatizado pelo positivismo jurídico, que não se 
sensibiliza e coloca as questões processuais acima dos direitos. Já o 
acomodado é aquele que se manifesta como apolítico, afirma não ser 
adequado que faça indagações sobre questões de justiça, sobre a 
legitimidade e os efeitos sociais das leis, aplicando, sempre, “a lei do 
governo. 

 

Se, por um lado, esses temas obrigam a uma abordagem ancorada nos 

princípios fundamentais do Direito, interpelando, muitas vezes, as bases político-

constitucionais do sistema jurídico, por outro, requerem olhares interdisciplinares 

capazes de dar conta das dimensões mais insondáveis ou invisíveis de múltiplos 

problemas sócio-jurídicos emergentes na contemporaneidade e que reclamam, cada 

vez mais, uma maior consciência e familiaridade por parte da magistratura.  

As áreas como a gestão de processos ou cooperação judiciária, que se 

ocupam da operacionalidade e das dinâmicas institucionais e interorganizacionais 

envolvidas na aplicação do Direito, e cuja afinação e aperfeiçoamento se revelam 

cruciais à melhoria da qualidade, da celeridade, da eficiência e da eficácia dos 

operadores e do sistema de justiça, são também matérias que carecem de maior 

expressão formativa ao longo do percurso continuado de aquisição de competências 

profissionais por parte dos magistrados respondentes. 

 Questionados sobre a forma como obtiveram conhecimento dos cursos de 

formação que vieram a participar, os magistrados apontam, de forma quase 

unânime, a EMERON como principal veículo de divulgação. No mesmo sentido, o 

próprio Tribunal de Justiça, por meio da intranet ou a internet não são identificados 
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como instrumentos privilegiados de divulgação formativa no seio da comunidade de 

magistrados rondonienses. 

Quanto aos critérios de acesso aos cursos de formação continuada, foi 

possível apreender que estes são organizados pela EMERON, mas a autorização 

para participar é concedida pela Corregedoria Geral de Justiça. O elevado número 

de processos que demanda acúmulo de trabalho, conjugado com o crescente 

número de cursos oferecidos, fruto das alterações legislativas, levou a Corregedoria 

a não autorizar muitos dos magistrados inscritos a participar, estabelecendo critérios 

de prioridade para conceder tais autorizações.  

Em face do número de participantes ser definido pela Corregedoria de 

Justiça, foram definidos alguns critérios, citados pelos magistrados respondentes, 

quanto à participação nos cursos de formação: (1) exercer funções em tribunais de 

primeira instância; (2) não ter frequentado anteriores cursos de formação do mesmo 

tipo; (3) mérito; e, (4) antiguidade. 

De acordo com respondentes, relativamente aos cursos de formação em que 

se inscreveram nos últimos três anos, não foram designados para participar em 

49%.  

Os motivos alegados para a exclusão apontam, na sua larga maioria, para o 

número de processos a serem solvidos e para a carência de juízes. O privilégio da 

antiguidade na profissão constitui um fator de impedimento para que os magistrados 

mais jovens participem dos cursos de formação, o que os magistrados respondentes 

não deixam de destacar como critério merecedor de revisão, até porque, para 

muitos, é aqui que a necessidade de formação se faz mais premente. 

Ainda no que diz respeito aos motivos alegados para não participação nos 

cursos de formação nos quais os respondentes se viram impedidos de participar, 

destaca-se que muitos dizem desconhecer os motivos da não autorização para 

participar dos cursos, cujos temas suscitam o seu interesse. O seguinte depoimento 

condensa importante parte das críticas e sugestões apresentadas pelos 

respondentes:  

 
Este da antiguidade, não tem lógica alguma. Se pensar na pertinência da 
formação para as funções exercidas pelo juiz, tudo bem; distância 
geográfica, muito tempo em deslocamento interfere na atuação da vara. É 
engraçado, em Rondônia somos geograficamente prejudicados! Minha 
comarca está a quase 600 km de Porto Velho, não penso ser isso 
impedimento para participar do curso de formação. É preciso interiorizar a 
EMERON, realizar cursos nas comarcas mais distantes, assim, evitavam-se 
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grandes deslocamentos, custos com diárias e também o inerente abandono 
temporário do serviço (Quest. 38.) 

 

Além dos impedimentos, outros motivos também apareceram de forma 

bastante diversificada nas respostas dos magistrados: a distância e a dificuldade de 

compatibilização dos deslocamentos com a atividade quotidiana dos Fóruns, 

gerando uma significativa acumulação de trabalho; a alteração das datas previstas 

para a realização da formação com pouca antecedência, coincidindo com audiências 

previamente agendadas; o exercício das funções nas comarcas mais distantes, que 

obriga o deslocamento excessivamente demorado e a urgência de alguns processos 

judiciais, cuja intervenção dos magistrados se revelava inadiável.  

O eventual desinteresse pelos cursos de formação promovidos pela EMERON 

foi também questionado. Além da distância e da sobrecarga de trabalho, como 

razões alegadas para o absenteísmo, acrescenta-se a baixa atratividade destes 

cursos por alguns dos magistrados respondentes: “[…] são quase sempre as 

mesmas pessoas, os temas muito semelhantes, normalmente de outros Estados que 

não conhecem a nossa realidade; tenho feito alguns cursos fora, quando a temática 

me interessa” (Quest.16) 

 Nas entrevistas, uma das questões mais frequentemente destacadas pelos 

entrevistados, como justificativa para a não participação em cursos de formação 

continuada, vincula-se à repercussão que a ausência do magistrado na Vara 

acarreta ao trabalho que desempenha e a inexistência da efetiva dispensa de suas 

atividades na Vara.  

 
- É necessária a formação, mas “sem prejuízo do serviço”, nós até 
participamos, mas o serviço vai-se acumulando… (Ent. 2). 
 
- Se ficarmos um dia fora da comarca, esse dia tem que ser recuperado, 
não somos como um médico, em que um colega assegura as consultas 
externas que estão marcadas (Ent. 28). 
 
- É sempre complicado conciliar o peso do serviço com os cursos de 
formação. Eu mesmo, no início deste ano fiz a inscrição, fui autorizada e 
convocada, mas a urgência dos processos não me permitiu ir (Ent. 4). 
 
- Não pude ir a nenhum curso de formação nestes últimos 3 anos, por falta 
de autorização, ou porque estava de plantão (Ent. 5). 
 
- Quem está nesta profissão precisa ter noção do que pode ou não fazer, 
não podemos ir a um curso com prejuízo para o andamento dos processos 
(Ent. 4). 
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- É uma pena, mas é muito complicado deixar o trabalho. O dia-a-dia dos 
tribunais é mesmo assim, uma máquina constante. Nós podemos parar, 
mas a máquina continua, e depois acompanhar o ritmo é complicado. É 
importante participar dos cursos de formação, mas o deslocamento é 
sempre um prejuízo ao trabalho, que fica atrasado... A formação é um 
investimento pessoal (Ent. 1). 
 
- Quando me interesso por um curso e me inscrevo tento administrar a 
agenda, mas depois começo a olhar para agenda e pensar, vou desmarcar 
isto e vou para o curso de formação, mas depois olho a agenda de novo e 
sei que tudo vai ficar à minha espera, isso é um desmotivo (Ent. 32). 
 
- Eu não tenho ido quase a curso nenhum, acho que deveriam acontecer 
aos sábados... (Ent. 15). 

 

Diante dessas situações, alguns entrevistados apontaram, para minimizar o 

problema de audiências agendadas com a frequência nos cursos de formação: pré-

programar um período específico do ano para a formação. 

 
- Poderíamos reservar alguns dias nas férias de julho e no recesso natalino 
para participar de cursos de formação, é a Escola da Magistratura que deve 
organizar, e aí poderíamos nos atualizar em vários temas (Ent. 2). 
 
- Se a formação fosse condensada em um determinado período do ano 
poderíamos nos organizar e organizar melhor a nossa agenda (Ent. 8). 
 
- Se os cursos de formação acontecessem em um período do ano, 
concentrado, agendada com bastante antecedência, seria melhor. Acontece 
de forma muito dispersa. Se programado antecipadamente já sabíamos que 
aquele período do ano judicial seria dedicado à formação (Ent. 7). 

 

Não se verifica, ainda, a cultura da realização de calendários, com oferta de 

cursos prévia e anualmente agendados, que possam despertar o interesse do 

magistrado ou, se este não se manifesta, com sua convocação para que participe, 

no mínimo, de uma atividade da Escola a cada semestre. 

Assim, diversamente do que ocorre em outros países, como por exemplo, na 

França, não há no Brasil uma cultura de formação continuada que seja inserida na 

vida do magistrado. 

A educação à distância (EAD) constitui importante segmento do ensino hoje, 

admitida, de forma expressa, pela a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

e defendida como ferramenta essencial à educação permanente do magistrado 

Portanto, os cursos de formação deverão utilizar tal forma de ensino. 

Slaibi Filho (2009, p. 53), discorre sobre a possibilidade de utilização de 

educação a distância na formação do magistrado: 
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A carga horária não significa que todo o curso se deva desenrolar dentro do 
ambiente da escola, isto é, através de aulas presenciais, podendo alguns 
períodos se realizar através de estudos dirigidos individuais ou em grupos, 
atividades de pesquisa e mesmo de extensão, constando nas Resoluções 
antes transcritas: a metodologia do curso consistirá não só em aulas e 
eventos, presenciais e a distância, com ênfase na formação humanística e 
pragmática, mas também em estudos de casos. 

 

Ressalte-se que diversos são os benefícios desta modalidade de educação. Pode-se 

destacar que tal forma de ensino é econômica, pois não há gastos com deslocamento de 

professores, além de que o magistrado poderá assistir à distância, pela internet, sem 

prejuízo de suas atividades profissionais, em tempo real ou não, palestras ministradas nos 

cursos de formação contínua. 

Assim, os cursos são oferecidos pela internet para os juízes, por meio de 

videoconferências, fóruns de discussão, provas e publicações online. Tal modalidade de 

ensino já é uma realidade em diversos tribunais no Brasil, e tem sido benéfica para a 

formação dos magistrados. 

Nas entrevistas realizadas ao longo do trabalho de campo, uma das questões feitas 

aos magistrados tinha como objetivo identificar o que, nas suas perspectivas, é um bom juiz. 

Esta pergunta procurava averiguar como os magistrados enxergam o seu perfil profissional. 

Na verdade, os próprios magistrados já haviam se referido, que para pensar o processo de 

recrutamento e o sistema de formação exige-se pensar primeiro quais se quer e para que 

funções, como se refere a seguir: “Para pensar o recrutamento e a formação de magistrados 

o primeiro passo é saber para que queremos os juízes e, daí, quais juízes queremos (Ent. 

9).” 

Naline (2009), defende que, para se entender o que se pretende com formação 

continuada para magistrados, deve-se, primeiro, pensar sobre qual o perfil do juiz almejado 

pelo ordenamento jurídico brasileiro, ou seja, que tipo de juiz seria o ideal para o Estado 

Democrático de Direito. Somente após esta definição, poderá se pensar em estratégias de 

ação (políticas públicas) voltadas para a formação e aperfeiçoamento dos juízes. 

As transformações políticas ocorridas no Brasil, conforme estudado na seção 2, até 

chegar ao Estado Democrático de Direito influenciaram o perfil do magistrado.  

Como refere Teodoro (2009, p. 213), 

 

o juiz reelaborou seu papel ao abandonar a submissão restrita às leis ou às 
doutrinas e jurisprudência estabelecidas quando de sua inserção no Estado 
social de direito”, acrescentando que “a concepção dogmática do direito foi 
extrapolada e as políticas judiciais dentro de uma reforma do judiciário 
devem levar em conta esse o padrão de permeabilidade do juiz para com a 
sociedade. 
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A mesma autora defende que a crise vivenciada pelo estado social não 

significa tornar a celeridade o princípio base da atividade jurisdicional. Isso 

significaria a negação do suado comprometimento ético das decisões judiciais com a 

verdade e com a democracia, conquistado com o advento do Estado Social. 

Teodoro (2009), identifica uma alteração no discurso do que deve ser o perfil 

profissional do magistrado, passando de uma visão sacerdotal para uma 

reconstrução da imagem da magistratura que se afasta da técnica pura, na qual a 

formação seria perspectivada como um ato de cultura.  

Das entrevistas, resultou que, poucos magistrados se referem aos 

conhecimentos técnicos como a principal característica da construção de “um bom 

magistrado”, valorizando outros aspectos: 

 
A sociedade espera que nós sejamos muito bons tecnicamente e é evidente 
que os conhecimentos são importantes, mas a essência do exercício desta 
função é a capacidade de julgar, é o bom senso, é a maturidade, a 
capacidade de perceber a realidade (Ent. 4). 

 

O fundamental no ensino a ser ministrado na escola judicial é desenvolver no 

magistrado o senso crítico. De acordo com Moskowicz (2010), por meio de um 

conteúdo programático que contemple, além das disciplinas jurídicas, disciplinas 

humanísticas, como por exemplo, filosofia, sociologia, psicologia, política, além de 

noções de economia, administração e gestão, o magistrado receberá uma formação 

integral que permitirá conhecer os fatos e decidir de acordo com as necessidades 

sociais. 

Deste modo, nesta perspectiva não há uma desvalorização da competência 

técnica. Observa-se que é comum pela maioria dos entrevistados, a importância do 

conhecimento técnico, para a qual contribuiu a formação acadêmica: 

 
- Os bacharéis de direito saem da academia com muitos conhecimentos 
técnico-científicos, que é reforçado nos estudos para aprovação no 
concurso para juiz, e assim continua na Escola de Magistratura. Mas de 
fato, o que se pede a um juiz não é só conhecimento técnico jurídico, é 
necessário sensibilidade, capacidade para entender o conflito, saber gerir e 
decidir da forma mais justa possível (Ent. 35). 

 

As respostas à pergunta sobre o “bom juiz” partem do pressuposto comum: a 

competência técnica dos magistrados. No entanto, esta análise se encerra em si 

mesma, dentro da perspectiva do Direito. Mas ao serem solicitados a diferenciarem 

a competência técnica- jurídica dos magistrados da capacidade de compreenderem 
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a realidade social associada ao conflito de interesses e a crise contemporânea, eles 

demonstram um aspecto a ser estudado, pois partem de um princípio astucioso: o 

da autonomia de direito.  

O desejo de mudança de perspectiva é verificável na dicção do Código Ibero-

Americano de Ética Judicial, que além de tratar da noção de competências 

implicitamente, por mencionar os pilares sobre os quais se constituem – 

conhecimentos, habilidades e atitudes, ou como se denomina na área da 

Administração (CHA) – traz o vocábulo “capacitação” no capítulo relacionado ao 

aprimoramento contínuo do magistrado. 

Durante as entrevistas, as características mais apontadas de um bom juiz 

foram: a ética, a retidão, a cortesia, a responsabilidade e o bom senso.  

Por oportuno, sugere-se que o desenvolvimento dessas atitudes seja 

fomentado, em quaisquer ambientes de socialização de saberes (formação inicial ou 

continuada), pela ênfase à deontologia, cujo princípio fundamental é o de “agir 

segundo ciência e consciência”. Segundo a ciência porque o jurista deve dominar o 

conhecimento técnico necessário ao desempenho eficiente da sua atividade, o que 

inclui novas exigências de mercado e, segundo a consciência, que deve ser “objeto 

de contínuo aprimoramento” (NALINI, 2008, p. 181 e 182). 

Os relatos a seguir demonstram que  
 

 
- Nos magistrados temos que receber a todos muito bem, independente de 
quem seja... (Ent. 6); 
 
- A ética é fundamental, até porque usar o poder é um ato de inteligência. O 
tom de voz... Um sorriso às vezes nos ajuda a resolve muitos problemas 
(Ent. 13); 
 
- É preciso sim ter muito conhecimento jurídico e capacidade para continuar 
aprendendo. Mas é preciso também ter bom senso, ser discreto… ter 
sensatez. Manter um comportamento correto e educado com todos (Ent. 
39); 
 
- Quando marco uma audiência ou julgamento e por algum motivo muito 
forte me atraso, antes de iniciar peço desculpas (Ent. 28); 
 
- A atitude é muito importante. É preciso ter compromisso com a cidadania, 
por exemplo, o cumprimento dos horários que estão marcados, por uma 
questão de respeito pelas partes e pelas testemunhas (Ent. 8); 
 
- É muito importante o juiz ter responsabilidade, os autos têm a ver com a 
vida das pessoas e não é apenas papel. Tem impacto. […] A função do juiz 
passa pela responsabilidade, pela imagem que transmite, pela postura. A 
pessoa que está em julgamento precisa compreender a nossa função e não 
podemos estar distraídos (Ent. 12); 
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- Nós magistrados precisamos ter bom senso e humildade, reconhecer que 
não somos detentores de todo o conhecimento, e,ao pegar um processo 
devemos estudar e aprender, essas são qualidades fundamentais. O tempo 
também precisa ser bem administrado, na minha comarca tem muitos 
julgamentos, atendimento ao público, diligências e muito trabalho, 
administrar o tempo também é fundamental. (Ent. 5). 

 

Muitos magistrados entrevistados afirmaram que a atitude, em especial para 

com os cidadãos, partes no processo, é uma questão essencial e necessita de 

especial atenção. Durante as entrevistas, os próprios magistrados evidenciaram que 

a “arrogância” por parte de alguns magistrados no desempenho das suas funções é 

encarada como uma realidade que deve ser combatida, passando pelo processo de 

formação e desenvolvimento de competências que permitam uma maior 

aproximação aos cidadãos.  

 
- Para ser bom juiz ele precisa ser bem formado. O modelo de formação 
pode ser este que a EMERON está propondo ou qualquer outro que seja 
eficiente e eficaz, embora não entenda bem estas questões pedagógicas, 
mas acho que é mesmo preciso desenvolver conhecimentos, habilidades e 
atitudes, mas tem que se ensinar a ser magistrado, tem que se acabar com 
a arrogância – e pouco se tem conseguido isso... A dimensão humana é 
ainda mais importante (Ent. 42); 
 
- O juiz tem que assumir sua missão pública. É muito importante saber lidar 
com o poder, este é um poder apenas a serviço dos cidadãos (Ent. 6); 
 
- O juiz não deve ser autoritário, deve respeitar o cidadão e não abusar da 
autoridade na sala de audiência (Ent. 32). 

 

Nesse momento, torna-se por demais oportuno lembrar as palavras do 

admirável Carlos Maximiliano (1996, p. 60), para quem “os juízes, oriundos do povo, 

devem ficar ao lado dele, e ter a inteligência e coração atentos aos seus interesses e 

necessidades”. 

 Sempre claro e coerente em seu pensamento, Barroso (2004, p. 290) oferece 

novo respaldo em um trecho referente à neutralidade dos atores do Direito: 

 
E é mesmo possível que ele seja racionalmente educado para a 
compreensão, para a tolerância, para a capacidade de entender diferente, 
seja o homossexual, o criminoso, o miserável ou o mentalmente deficiente. 
Pode-se mesmo, um tanto utopicamente, cogitar de libertá-lo de seus 
preconceitos, de suas opções políticas pessoais e oferecer-lhe como 
referência um conceito idealizado e asséptico de justiça. Mas não será 
possível libertá-lo do próprio inconsciente, de seus registros mais primitivos. 
Não há como idealizar um intérprete sem memória e sem desejos. Em 
sentido pleno, não há neutralidade possível. 
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Nas falas dos próprios magistrados, outras questões foram evidenciadas, 

como uma maior atenção à gestão processual e ao impacto dos procedimentos e 

decisões na sociedade e na vida dos cidadãos e, ainda, gestão administrativa no 

que se refere à gestão de pessoas e de recursos.  

 
- Claro que para o juiz a produtividade é essencial, bem como a 
competência técnica, para assegurar que quando voltamos de um curso de 
formação tenhamos condições de dar conta da agenda. É também 
fundamental ter habilidades e competências para a gestão dos servidores e 
dos recursos do tribunal, bem como o gerenciamento de equipes (Ent. 6); 
 
- Acho que é possível uma maior aproximação do judiciário com a 
sociedade, mas a proximidade dos tribunais com o cidadão depende das 
pessoas, depende dos tribunais, depende dos juízes. Há juízes que se 
preocupam, mesmo que demore um pouco mais, de explicar – não o 
processo – mas alguns aspectos do processo. E há outros que não estão 
minimamente preocupados com isso. Penso que depende, muito também, 
do funcionamento dos tribunais e dos servidores que estão à frente dos 
próprios tribunais e da própria formação de cada um (Ent. 43). 

 

A reflexão e instigação devem pautar o ensino das escolas judiciais. Não 

podemos mais conceber a ideia do ensino tradicional, no qual o professor é aquele 

detentor de todo o conhecimento e os alunos adotam uma postura passiva de 

apenas escutá-lo. Assim, os professores e alunos das escolas judiciais aprendem de 

forma simultânea. 

Destaca-se a lição de Nalini (2006, p. 23), onde o professor da escola judicial 

não tem como função difundir conhecimentos, pois estes são mais eficazmente 

acessíveis por outros meios. A sabedoria nunca esteve tão disponível e tão ao 

alcance dos interessados. Basta um computador pessoal e o acesso à infovia para 

ingressar nas maiores bibliotecas e nas mais respeitadas universidades do planeta. 

A competência desse novo educador deve deslocar-se no sentido de incentivar a 

aprendizagem e ampliar a capacidade de pensar. É um instigador, um estimulador 

da reflexão, sua atividade será centrada no acompanhamento e na gestão de 

aprendizagens, conforme pode ser observado no relato da entrevista: 

 
Acho importante a formação continuada para os juízes, o que não concordo 
é a EMERON oferecer cursos que são repetições do que já se aprendeu na 
faculdade. O aluno que não sabe, estuda. Agora, se não souber fazer um 
julgamento, se não souber ouvir pessoas, que é o ponto fraco da EMERON, 
por continuar priorizando a teoria à prática, isso é que é grave. […]Mas a 
verdade é que deve ensinar coisas tão simples como, por exemplo: 
respeitar as testemunhas, chegar na hora marcada, ensinar os princípios 
básicos. Porque a EMERON é uma Escola de Magistratura e para nós 
juízes é um órgão de soberania (Ent. 16). 
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Nas entrevistas a atitude do magistrado em audiência, o dever e o cuidado na 

explicação dos autos às partes constitui uma das maiores preocupações dos 

magistrados. É possível considerar, a julgar pelas respostas, que é crescente a 

consciência dos profissionais de que são nesses momentos que o Tribunal se abre 

mais diretamente aos cidadãos, influenciando a visão que têm da justiça: 

 
O bom juiz sabe se comportar como juiz, sabe que está ali para resolver o 
problema das pessoas, é discreto e cordato com todos.Recebe bem os 
advogados, tem uma postura correta na audiência, trata bem os sujeitos 
processuais, o réu, o ofendido, as testemunhas, e nunca se omiti das suas 
funções (Ent. 36). 
 
Utilizar uma linguagem entendível nas sentenças deveria ser uma 
característica de todos os magistrados. […] (Ent. 13). 
 
É inaceitável que a maior parte dos destinatários da justiça não consiga 
compreender as sentenças. Para mim é estranho, mesmo como magistrada, 
quando um juiz lê numa sentença referências a acórdãos, cheia de termos 
técnicos, remetendo-se a conceitos jurídicos que só técnicos os conhecem 
– independentemente de lá estar o advogado para lhe explicar algo acho 
que isto está errado (Ent. 16). 

 

A construção de competências é imprescindível na formação do jurista e do 

magistrado, na medida em que conduz os trabalhos de acordo com o seu juízo de 

prioridade; delega funções e examina competências de servidores sob sua direção, 

os quais influenciam a celeridade da prestação e evitam o perecimento de direitos. 

Uma competência, portanto, “orquestra um conjunto de esquemas”, de 

maneira que, quanto mais complexa se apresentar, maior número de esquemas 

requisitará. O acionamento de esquemas constituídos, que possibilita a mobilização 

de conhecimentos, demonstra a estabilização de uma competência no sujeito 

(PERRENOUD, 1999, p. 10 e 23). Assim, ao contrário de desprezar os 

conhecimentos, propõe-se a renovação da programação curricular e também a 

abrangência na construção de competências – não restrita à educação profissional, 

mas também na regular, ante a constatação de que serão necessárias ao exercício 

profissional. 

Nesse contexto, o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes 

enfatizam a capacidade de exercer autoridade. 

 
- Para mim, um dos critérios para o bom juiz é quando ele sabe os poderes 
e os deveres que tem e sabe exercer a autoridade – mas essa autoridade 
tem muitas variantes, porque há a autoridade que eu exerço na sala de 
audiência, a que eu exerço com os servidores, a que eu exerço com os 
meus alunos na EMERON. […] É preciso saber estar, saber ser, saber 
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exercer a autoridade, saber que representa o Estado e com certeza ser bem 
formado, buscando continuamente o aperfeiçoamento. Claro que depende 
muito da pessoa em si, não dar para formatar, não são todos formados do 
mesmo modo e nem exercem suas funções da mesma maneira. Aqui 
mesmo em Rondônia há uma diversidade tão grande de formas de exercer 
a autoridade, de presidir uma audiência e não se pode dizer se esta ou 
aquela é a melhor forma. Os princípios são gerais, são genéricos, não há 
um conjunto de linhas que digam que para ser bom juiz deve ser de uma 
maneira ou de outra (Ent. 1). 

 

Nas entrevistas uma última característica foi evidenciada pelos magistrados: a 

capacidade de interpretação dos fatos revelados nos autos que são levados a juízo, 

a capacidade dos juízes de compreenderem o fenômeno social que está no lastro do 

processo judicial: 

 
- É preciso que os juízes saibam interpretar as expressões, os 
comportamentos, que saibam compreender as diferentes realidades sociais, 
os fenômenos sociais, os movimentos, a crise, a homofobia... Eis o desafio 
(Ent. 31). 
 
- Um bom juiz é aquele capaz de enxergar a realidade que se apresenta nos 
autos, e perante ela dar decisão, e oferecer justiça à realidade que viu (Ent. 
10). 

 

O juiz, na expressão de João Luiz Duboc Pinaud, no XVI Congresso Brasileiro 

de Magistrados, indica que deverá realizar na sentença uma psicoterapia social, 

abandonando esse discurso da neutralidade, e incorporando um ingrediente político 

de representação popular, que se legitima pela compreensão dos problemas mais 

agudos que afetam a sociedade e que incumbe ao judiciário, na sua perspectiva, 

como poder político, ajudar a resolver.  

Hall (2005) considera que o indivíduo não nasce com as identidades 

nacionais, mas elas são formadas e transformadas no interior da representação. O 

sujeito não é apenas um cidadão legal de uma nação, ele participa da "ideia" da 

nação tal como representa em sua cultura. A nação é um "sistema de representação 

cultural". 

Outro aspecto que foi realçado pelos entrevistados foi a incapacidade de 

alguns juízes de compreenderem a realidade e os contextos sociais inerentes aos 

casos levados a justiça: 

 
- Para alguns juízes falta a vivência social. São fechados no seu próprio 
meio e não tem noção da realidade. Não conhecem a realidade social em 
que estão inseridos, principalmente nas varas únicas, no interior. Parece 
não perceber, vivem à margem dessa realidade. Também, são muitos juízes 
novos, que saem da faculdade e vivem poucas experiências no mundo 
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jurídico, mas que passam no concurso e logo são juízes. Cada vez mais eu 
observo isso. O que parece é que lhes falta experiência de vida, uma base 
do contexto social (Ent. 30). 
 
- Falta conhecer a comunidade que atuam, as diversidades e 
desigualdades. Às vezes é algo tão simples que se resolve no bate papo e 
cafezinho... (Ent. 18). 

  

Dessa forma, consideram ser necessário que o magistrado aprenda a sair do 

gabinete e a ter contato com a realidade social em que está inserido.  

 
- Eu não gosto de ser magistrado de gabinete. Não somos magistrados 
despachantes, temos que sair do gabinete. O contato com a sociedade é 
muito importante (Ent. 6). 
 
- O bom juiz é aquele que consegue julgar e compreender as situações de 
vida que lhe são apresentadas, que não se fecha num mundo acadêmico, 
no mundo do direito, no seu gabinete, e tem noção de mundo real e do que 
está em sua volta (Ent. 15). 

 

Aqui, pode-se estabelecer um paralelo entre as idéia de Farias(1989)  e Hall 

(2005), no sentido de compreender o Direito inserido numa realidade plural e 

complexa, e passível de identificação por parte das diversas identidades individuais 

e coletivas presentes no seio social, uma vez que a validade do Direito, neste novo 

paradigma, é muito mais fundada na legitimidade social do que na legalidade ou na 

imposição estatal. 

O que se pode apurar quanto às respostas obtidas à pergunta “o que é um 

bom juiz”, é que há uma “crise de identidade” das magistraturas: entre a valorização 

no que diz respeito à formação, à avaliação do saber técnico-jurídico e à defesa de 

outras características necessárias ao “bom juiz” que apontam para um perfil que 

valoriza competências sociais. Esta auto-avaliação acaba por corresponder a uma 

intuição empírica das características do magistrado técnico-burocrata, “domina uma 

cultura normativista, técnico-burocrática, assentada em três ideias: a autonomia do 

Direito, uma ideia de que o Direito é um fenômeno totalmente diferente de todo o 

resto que ocorre na sociedade e é autônomo em relação a essa sociedade; uma 

concepção restritiva do que é esse Direito ou do que são os autos aos quais o 

Direito se aplica; e uma concepção burocrática ou administrativa dos processos” 

(SANTOS, 2000, p. 34).  

Sálvio de Figueiredo Teixeira defende que o juiz ideal deve ser: “honesto e 

independente; humano e compreensivo; firme e corajoso; sereno e dinâmico; culto e 

inteligente; justo, sobretudo” (TEIXEIRA, 1999, p. 69). Não há concordância com a 
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assertiva do renomado jurista, pois tais predicados levaria a errônea concepção de 

que o magistrado ideal não seria uma pessoa normal, ou seja, estaria distante da 

realidade. O Poder Judiciário não está em busca de um super-homem e sim de 

pessoas normais, conscientes de suas limitações e dispostas a enfrentar o desafio 

de tornar o mundo mais justo (NALINI, 2009, p. 71). 

Conclui-se que as preocupações implícitas nas respostas dos magistrados 

apontam, simultaneamente, para uma preocupação com as políticas públicas de 

formação de juízes, incluindo, com os componentes formativos que se apresentam 

demasiadamente técnicos, uma abertura à mudança e um potencial de 

transformação da cultura jurídica a que a formação inicial e continuada não pode 

deixar de estar atenta. 

Acreditamos que se faz necessário o estabelecimento de uma política pública 

de formação dos magistrados com objetivos claramente definidos, atribuindo 

unidade às diversas escolas de magistratura, existentes no país. A formação inicial 

deve ser generalista e com ênfase humanística. 

Slaibi Filho (2009, p. 86), compartilha o mesmo entendimento: 

 
as atividades das escolas judiciais, de nítido caráter pedagógico, somente 
podem ser realizadas mediante planos de ensino cujos objetivos, conteúdo 
programático e até metodologias sejam submetidos a amplo debate de 
todos os interessados na prestação do serviço jurisdicional, pois a elas 
incumbe a imprescindível função de capacitar os magistrados ao exercício 
de sua nobilíssima missão. 

 

Quanto às atitudes, é forçoso o reconhecimento de que estão imbuídas de 

conteúdo ético, acompanhadas ou não do adjetivo “éticas”, tal qual a redação do 

Código Ibero-Americano de Ética Judicial. Enquanto os conhecimentos e as 

habilidades possam ser mais facilmente aferidos, a aferição do desempenho de 

atitudes com paradigma valorativo, por critérios o mais objetivos possível, é mais 

trabalhosa. O Código Ibero-Americano destaca que a adoção de atitudes éticas é 

essencial para a formação do magistrado, de modo que “conhecimento técnico ou 

científico desacompanhado de vontade moral é vão conhecimento” e que a “cultura 

divorciada da moral pouco ou nada poderá fazer para tornar mais digno o gênero 

humano” (NALINI, 2006, p. 176). 

Quanto às "noções de competências", propostas por Perrenoud elas serão 

necessárias para o exercício de profissões e o mesmo ocorre com a carreira da 

magistratura, pois conforme se verifica, vem sendo redesenhada pelo 
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estabelecimento de um controle de eficiência. Órgãos incumbidos 

constitucionalmente da tarefa, que estabelecem metas de caráter quantitativo para a 

solução de processos, avaliam a sua construção. Assim, por ser a judicatura uma 

profissão, como tantas outras que se abrem como possibilidades para os egressos 

do bacharelado em Direito, viável é a inclusão de perspectivas profissionalizantes, a 

fim de combater a mentalidade incrustada nas instituições de ensino no sentido de 

que a formação equivale ao eruditismo. 

A opinião dos magistrados sobre o que deve ser um bom profissional juiz, 

desvinculando-o da pura técnica jurídica para o associarem a características éticas, 

humanistas e de relacionamento com a sociedade, leva-nos a considerar que 

estamos diante de um momento de um potencial de transformação, em que é o 

próprio corpo profissional que reclama e procura referenciais éticos e profissionais 

para atuar no complexo mundo pós-moderno. 

Dessa forma, e diante do que foi elucidado acima, pode-se inferir que Hall 

(2005) posiciona-se criticamente (e nesse sentido tem o seu posicionamento 

endossado pela autora deste projeto) e corrobora com a tese que propõe uma nova 

abordagem dos fenômenos que se inserem na modernidade tardia (pós-

modernidade ou realidade contemporânea), os quais, por sua vez, só podem ser 

compreendidos de forma descontínua, fragmentada e contextualizada, à luz do 

contexto sócio-histórico-cultural, dinâmico, plural e multifacetário em que surgem e, 

acima de tudo, sob a ótica, também, da complexidade (principalmente no que diz 

respeito à formação das “pluri-identidades” do sujeito pós-moderno). 

A seguir serão apresentadas as principais conclusões do estudo. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 De acordo com Hall (2005), algumas questões sobre a identidade cultural na 

modernidade tardia apresentam uma afirmação de que as identidades modernas 

estão sendo descentradas, transformando as identidades pessoais, abalando a ideia 

que temos de nós mesmos como sujeitos integrados e promovendo uma “crise de 

identidade”.  

As sociedades modernas são, portanto, por definição, sociedade de 

mudanças constantes, rápidas e permanentes como aponta Giddens (2002), que 

implica não apenas "um rompimento impiedoso com toda e qualquer condição 

precedente", mas como "caracterizada por um processo sem fim de rupturas e 

fragmentações internas no seu próprio interior", assim definida por Harvey (1989), e, 

ainda, a solidez e a continuidade da modernidade foram substituídas pela incerteza, 

não só em relação às pessoas, mas também em relação ao mundo e a forma 

adequada de se viver nele. Contudo o que é novo na incerteza pós-moderna para 

Bauman (1998) é que ela não é algo inconveniente ou temporário, que poderia ser 

abrandada ou transposta, pois o "mundo pós-moderno está se preparando para a 

vida sob uma condição de incerteza que é permanentemente irredutível".  

 O movimento/deslocamento produzido pela globalização nas identidades 

culturais na modernidade tardia/pós-modernidade, a concepção "descentramento do 

sujeito" ganha sentido, pois diante desses intensos fluxos produzidos/introduzidos 

nas paisagens culturais, estas se fragmentam/pluralizam e com elas e a partir delas 

também o sujeito. Deste modo, surgem os conflitos de interesses sociais e de classe 

que deságuam no judiciário, órgão ainda possuidor de um sistema burocrático, 

despreparado para lidar com tais mudanças e com a velocidade com que elas 

acontecem, onde seu corpo profissional precisa estar preparado para atuar dentro 

deste contexto, gerando assim uma “crise de identidade” das magistraturas. 

 A transformação do modelo de Estado de direito, consequência da 

globalização, da terceira revolução tecnológica e da consolidação de uma sociedade 

de massa faz o estado social entrar em crise. Delineia-se a sociedade neoliberal 

com características marcantes, problemas e informações massificadas, multiplicação 

de problemas, de direitos, de relações mundiais e também da pluralização do 

ordenamento jurídico. Em meio a todas essas transformações se insere uma das 

preocupações desta pesquisa, quanto ao perfil adequado do juiz para atender às 
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demandas da sociedade pós-moderna, uma vez que, juntamente com a ascensão 

do seu papel, vem uma maior responsabilidade, pois agora cabe ao juiz conhecer, 

coordenar e transformar essa sociedade complexa.  

O Poder Judiciário não vence os desafios que a sociedade pós-moderna lhe 

impõe se não transformar o seu modelo de seleção e formação de magistrados. 

Neste caso, destaca-se o papel das escolas de magistratura, conforme analisado na 

seção 3, os estudos sócios jurídicos sobre esta temática mostram a relevância das 

políticas de seleção e formação de magistrados, quer no aumento da eficiência e 

qualidade do sistema judiciário, quer na renovação da cultura judiciária que permita 

melhor responder às expectativas dos cidadãos na contemporaneidade. 

Algumas mudanças deverão ser realizadas para que as escolas judiciais 

funcionem como um mecanismo de capacitação efetiva do juiz.  

Há que se elaborar uma teoria de formação inicial, complementar e 

permanente de magistrados, com a determinação de objetivos, conteúdos e 

metodologias a serem adotadas nas escolas judiciais (NALINI, 2009, p. 23). 

 Estrategicamente, é preciso afirmar uma estrutura que assegure a 

construção de magistrados capazes de compreender e de responder de forma 

culturalmente esclarecida, com elevados padrões de qualidade técnico-jurídica, mas 

com espírito crítico e capacidade de iniciativa e de inovação.  

Este estudo mostra a necessidade de renovação dos modelos estruturais e 

funcionais das Escolas de Magistratura com reflexos na política de formação de 

magistrados brasileiros. Apesar das várias alterações legislativas ocorridas, desde a 

Emenda Constitucional nº 45/2004, nenhuma delas colocou em causa o modelo de 

recrutamento e de formação.  

 Não se defende que o caminho seja de ruptura com o atual modelo de 

formação teórico-prático e de seleção técnico-burocrático definido por Zaffaroni 

(1995), mas considera-se que é necessário introduzir alterações significativas que 

permitam criar uma verdadeira renovação da magistratura para o desempenho de 

funções no século XXI. 

E aqui se insere a principal preocupação da presente pesquisa. Mais do que o 

modelo de seleção de magistrados, o que está verdadeiramente em questão, como 

defende Nalini (2006) é a definição das políticas públicas de formação de 

magistrados, que devem refletir as várias transformações ocorridas no Estado e na 
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sociedade para que o perfil de magistrado possa atender ao contexto social e às 

funções do judiciário na sociedade contemporânea.  

Espera-se que os magistrados compreendam os fenômenos sociais que estão 

no lastro das reformas legais, da discussão jurídica do caso concreto ou dos direitos, 

nos seus diferentes contextos. E esta preparação exige desenvolver conhecimentos, 

habilidades e atitudes favoráveis a construir competências para atuar numa 

sociedade desigual, massificada e em crise. E ainda, induzida pela criminalidade 

cometida por pessoas políticas e economicamente poderosas, impõem uma especial 

preparação dos juízes para lidarem com este fenômeno das sociedades 

contemporâneas. A midiatização da justiça trouxe, ainda, uma maior pressão social 

sobre os tribunais, agora mais sujeitos ao escrutínio da opinião pública, que 

reivindica do Poder Judiciário mais transparência, mais prestação de contas, mais 

proximidade, mais cidadania, em suma, mais democracia.  

A criação de uma escola de magistrados com a estrutura da Escola Nacional 

de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM) constitui um avanço 

significativo na preparação das magistraturas. Tendo em vista que as políticas 

implementadas por ela, assim como as disposições do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ) influenciam diretamente nos planos estaduais de formação de magistrados 

assim como nas ações formativas. 

Se o modelo de uma escola de magistrados é tendencialmente aceito como o 

modelo mais equilibrado de forma a garantir a edificação de um corpo profissional 

independente, crítico e inovador, os desenhos curriculares e as metodologias de 

formação deveriam ser as questões mais recorrentemente discutidas na literatura 

nacional e internacional (TEODORO, 2009).  

O aumento dos temas curriculares das escolas de magistrados no Brasil tem, 

essencialmente, três sentidos. Em primeiro lugar, verificou-se a abertura à áreas do 

direito e à formação no âmbito da cooperação judiciária internacional. Em segundo 

lugar, a consciência de que o mundo do direito e, em particular dos tribunais, não se 

deve fechar em si mesmo, levou a uma progressiva preocupação com a 

comunicação, interna (profissionais da justiça), externa (com os diferentes sujeitos 

processuais e com a comunicação social). Por último, o abandono da concepção 

que via nas necessidades formativas dos magistrados o conhecimento puramente 

técnico do direito abriu a formação destes operadores judiciários a outras áreas do 

saber, incentivando a necessidade de um maior contato dos magistrados em 
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formação com o ambiente social sobre o qual intervirão no exercício da sua 

profissão, conforme orienta a Resolução CNJ nº 159/2012.  

Verificou-se que a dogmática jurídica como paradigma epistemológico da 

Ciência do Direito conduziu a uma formação extremamente tecnicista, na medida em 

que se utiliza de aspectos eminentemente teóricos e distanciados dos conflitos 

sociais apresentados ao Poder Judiciário.  

O paradigma da formação jurídica precisa de reformulação, de forma que se 

incorporem nos currículos dos cursos de Direito, aspectos também práticos, para 

possibilitar ao acadêmico a mobilização desses conteúdos nas vivências que 

exigirem sua conexão com habilidades e atitudes. Sendo assim, conhecimentos não 

podem ser desprezados, mas uma ênfase maior deverá ser atribuída aos fazeres 

práticos, por meio de experiências que viabilizem habilidades. O elemento integrador 

dos conhecimentos e das habilidades deverá ser evidentemente, a ética. 

Assim, Teodoro (2009), entende que o exercício da magistratura caracteriza-

se pela formação técnica segura diante de uma formação social em uma consciência 

política da função e de uma ética humanista voltada a dignidade humana e dos 

valores sociais.  

As competências, como enfocadas por Perrenoud (1999), devem fazer parte 

dessa mudança paradigmática da ciência do Direito. O Código Ibero-Americano de 

Ética Judicial faz alusão a esse dever e as atrela à definição de magistrado “bem 

formado” ou o “bom juiz” conforme descrito nesta pesquisa pelos próprios 

magistrados. 

Deste modo, entende-se que a eficiência na magistratura, que se traduz na 

distribuição da prestação jurisdicional tempestiva e fundamentada, faz necessária a 

adoção de mecanismos aferidores da construção de competências. Essa 

necessidade permeia o momento anterior e posterior ao ingresso na carreira, isto é, 

competências precisam ser avaliadas no processo de recrutamento e nas escolas de 

magistratura, responsáveis pela formação inicial e continuada de juízes. 

A consciência da insuficiência da formação técnico jurídica para o exercício 

das funções do magistrado manifestou-se no Plano Nacional de Capacitação 

Judicial (PNCJ) que constitui o conjunto de diretrizes norteadoras das ações 

promovidas pelas escolas judiciais brasileiras. 

Estas abordagens da formação profissional repercutiram-se, de forma 

especial, na Escola da Magistratura do Estado de Rondônia (EMERON), com a 
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reforma de sua proposta pedagógica em 2012, em que se passou de uma lógica 

vertical de aprendizagem das funções de magistrado para uma lógica transversal de 

aquisição de competências fundamentais (ética e deontologia, humanismo, cultura 

institucional, comunicação, tomada de decisão etc.), dando lugar à criação de 

módulos de formação, implementados, numa tentativa de ultrapassar o modelo 

anterior, tal qual como apresentado no plano de atividades 2012/2013 da EMERON. 

Constitui uma inovação relevante na forma de olhar a formação, procurando dar ao 

magistrado uma visão integrada na realidade social a qual está inserido e atua. A 

forma como a sua aplicação prática for conduzida determinará o seu (in)sucesso, o 

que, neste momento, devido ser muito recente, não é possível se avaliar.  

A existência de cursos preparatórios para a magistratura destaca duas 

questões principais: o reconhecimento, pelos candidatos, da insuficiência do ensino 

universitário e o ingresso na magistratura um fator de complexificação e de 

desigualdade estrutural no acesso à carreira de juiz. Se formalmente o Estado 

regula a existência de um concurso público de acesso universal e em igualdade de 

oportunidades a bacharéis em direito, não é menos verdade que o mercado se 

organizou de forma a influenciar o corpo de profissionais selecionados.  

O fator de desigualdade no acesso à magistratura, que está subjacente, bem 

como a criação de um leque de candidatos formatados, assume especial veemência, 

dada a peculiar característica das provas dos concursos que dão acesso à carreira 

da magistratura. 

A formação de juízes deverá dar atenção à capacidade de gestão do 

processo e ao impacto na relação com os cidadãos, bem como aos atos 

comunicacionais de forma a tornar a justiça inteligível para os seus destinatários.  

Eleva-se a característica essencial a capacidade de interpretação dos fatos, a 

capacidade dos juízes para compreenderem o fenômeno social na base do processo 

judicial. As preocupações avançadas nas respostas obtidas denotam uma abertura à 

mudança, com potencial de transformação do magistrado para o século XXI.  

A percepção dos magistrados do que deve ser um “bom profissional”, 

desvinculando-o da pura técnica jurídica, para o associarem a características éticas 

e de relacionamento com os cidadãos, se coloca na possibilidade de estar perante 

um momento de transformação social em que é o próprio corpo profissional tende a 

reclamar e a procurar referenciais éticos e profissionais. 
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Uma das conclusões decorrentes do trabalho de campo aos efeitos desta 

mudança legislativa nas motivações de participação nos cursos por parte dos 

magistrados consiste, precisamente, no reconhecimento da instrumentalização da 

formação tendo em vista a progressão na carreira. 

O critério, quanto ao privilégio, entre outros fatores, da antiguidade na 

profissão, constitui um fator de impedimento para a frequência nos cursos de 

formação por parte dos magistrados mais jovens, é sublinhado no trabalho de 

campo como critério merecedor de revisão, até porque, para muitos, é aqui que a 

necessidade de formação mais se faz sentir. Além disso, a prioridade conferida aos 

juízes de primeira instância face aos dos tribunais superiores é também alegada 

como critério frequente de exclusão, sendo sujeito a críticas contundentes. 

Todas as ações emanadas pela ENFAM e pelo CNJ, órgãos responsáveis 

pela efetivação das políticas publicas de formação de juízes, apontam para o fato de 

que a complexidade atual da sociedade exige conhecimentos multidisciplinares e 

uma formação mais humanística e voltada aos desafios trazidos no bojo do século 

XXI. Deste modo, as escolas de magistratura são diretamente influenciadas pela 

Política Nacional de Formação de Magistrados, tanto nas diretrizes normativas 

quanto na sua organização curricular. 

Em suma, a efetivação dos direitos pode ser assim alcançada e parece uma 

saída bem mais simples do que a desenfreada celeridade, proposta como base da 

reforma do Poder judiciário e como resposta à crise do Estado social.  

Assim conclui-se, que a solução para um judiciário melhor em tempos de crise 

do Estado e do Poder Judiciário, desafiado a aplicar em conflitos inéditos na história, 

"uma ordem legal fragmentada e algumas novas leis de caráter social" levando a 

crise da identidade da magistratura, representada pelo magistrado, logo uma crise 

de identidade do juiz é a efetivação de uma política de formação eficaz, garantindo-

lhe formação ética e humanística, para preparar e formar juízes capazes de mediar 

os conflitos inerentes a sociedade atual, julgar o caso concreto e efetivar os direitos 

em tempos de crise.  

Nalini sabiamente afirma que “a qualidade da Justiça está intimamente 

vinculada à qualidade humana de seus quadros”, razão pela qual, “um organismo 

formador de Magistratura mais qualificada é instrumento dos mais valiosos na 

consecução do plano democrático que aspira a nacionalidade.” Nesse contexto, 
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sobressai o papel das escolas de magistratura para a consolidação das mudanças 

que se pretendem que sejam realizadas no âmbito do Poder Judiciário.  

O desenho traçado, a partir da formação ideológica do operador jurídico 

brasileiro, perpassando o fenômeno da globalização e delineando o profissional do 

futuro, está a apontar para o juiz brasileiro um enfoque e um fundamento no 

exercício da atividade profissional. Não se pode mais ignorar essa crise social e 

política em que se passa, haja vista que está escancarada nas manifestações em 

curso em todo o Brasil. 

Por detrás da crise, portanto, há ainda uma forte esperança na justiça, 

permitindo vislumbrar o perfil do juiz do futuro, pincelado poeticamente por Elieser 

Rosa, em sua “A Voz da Toga”. 

 

O juiz do futuro terá que ser religioso, qualquer que seja o seu credo; juiz 
filósofo, quaisquer que sejam as correntes de opinião que adote; juiz culto, 
aonde quer que vá buscar as excelências do seu saber; juiz que se extasie 
diante de uma flor e se comova diante de uma criança; juiz que se apiede, 
vendo as lágrimas de um pai ou duma desesperada mãe; juiz que traga em 
si e consigo aquele tesouro de humildade diante das imposturas da vida, 
suas ironias e perversidades, lembrando sempre da velha sentença — 
homem sou e nada do que é humano reputo alheio a mim; juiz que se 
sublime, se comova, lendo um poema ou ouvindo a voz da Natureza nos 
cantos dos pássaros, e na ternura de um canto de ninar; juiz-pai e pai-juiz, 
fazendo de cada desgraçado que dele espera justiça, um filho das 
tenebrosas núpcias do vício com a maldade; juiz que saiba ver a pureza 
original do homem, embora enegrecido pela lama do mal, envilecido pelo 
crime mais hediondo; juiz que tenha na alma a divina centelha da caridade, 
entendida como amor ao próximo; juiz que repita a promessa de Cristo: 
‘Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão 
fartos; juiz como aquele que a ingratidão da História não lhe guardou o 
nome, que disse: “Não se retarda de um minuto a alegria de um que chora”; 
juiz que seja um justo com misericórdia. Justiça e bondade deverão andar 
manas e mistas, de mãos dadas; justiça didática que ensine ao homem 
extraviado o caminho certo e reto duma vida justa, fecunda e harmoniosa. 
Um pouco menor que os anjos foi feito o homem, diz a Bíblia. A vida é que 
corrompe, o torna um demônio e lobo do outro homem” (ROSA, 1999, p. 
85). 

 

Desse modo, um dos maiores desafios para o poder Judiciário, visando à 

solução dos problemas que envolvem a “crise”, dentro da parcela de 

responsabilidade que lhe cabe, é selecionar e formar bons magistrados e servidores, 

a fim de atender aos anseios da sociedade por justiça. 

Onde se encontra algumas conclusões, levanta-se também outras 

(in)conclusões. Mas permanece a inquietação, mantendo a certeza de que muitas 

dúvidas e questionamentos continuarão. 
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Ao finalizar esse trabalho é importante salientar que este não teve a 

pretensão de esgotar o assunto, por isso recomenda-se também que futuros 

trabalhos possam: (i) dar continuidade à presente pesquisa, ampliando seu foco à 

efetivação da política pública de formação de magistrados e (ii) analisar a inclusão 

da disciplina Magistratura – Vocação e Desafios que está sendo implantada no 

currículo dos cursos de Direito das universidades parceiras da ENFAM, incluindo a 

UNIR. 
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APÊNDICE A – Entrevista semiestruturada com magistrados rondonienses 

 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO 

LINHA DE PESQUISA: POLÍTICA E GESTÃO EDUCACIONAL 
 

Entrevista Semiestruturada – Magistrados 

 

Objetivo: Este instrumento de pesquisa é parte do estudo que está sendo realizado 

para avaliar as Políticas Públicas de formação de magistrados no Brasil, a partir de 

um estudo de caso na Escola da Magistratura do Poder Judiciário do Estado de 

Rondônia. 

 

1. Como avalia os cursos de formação inicial e continuada ofertados pela Escola de 

Magistratura de Rondônia - EMERON? 

 

2. Qual a sua opinião sobre o volume de cursos ofertados pela EMERON? 

Considera necessário para a sua atuação profissional?  

 

3. O Senhor (a) tem participado dos cursos de formação? Quando não, quais são 

os motivos de impedimentos? 

 

4. Como poderia ser minimizado o problema da ausência em cursos em detrimento 

do acumulo de trabalho? 

 

5. Como avalia a obrigatoriedade de participação nos cursos de formação e 

aperfeiçoamento como critério para promoção e progressão na carreira? 

 

6. Considerando a criação da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 

Magistrados (ENFAM), houve mudanças no processo de formação e 

aperfeiçoamento de magistrados? Houve melhora nas ações de formação 

propostas pela EMERON? 

 

7. Quais as características de um “bom juiz”? 
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APÊNDICE B – Questionário aos juízes rondonienses 
 

Exmo (a). Sr. (a) Magistrado (a), 

 

O Programa de Pós Graduação Stricto Sensu em Educação da Fundação 

Universidade Federal de Rondônia – UNIR, representado pelo aluno pesquisador e 

professor orientador, está realizando uma pesquisa sobre a Política de Formação de 

Magistrados no Brasil, por meio de um estudo de caso na Escola de Magistratura do 

Poder Judiciário de Rondônia.  

Tendo por base a experiência de V. Exa., vimos solicitar a sua colaboração 

pedindo-lhe que preencha o questionário a seguir, considerando os cursos de 

deformação e aperfeiçoamento oferecidos pela Escola da Magistratura do Estado de 

Rondônia – EMERON e os cursos de formação e aperfeiçoamento que tenha 

frequentado promovidos por outras instituições. As suas respostas são muito 

importantes para a concretização deste estudo.  

O questionário demora cerca de 10 a 15 minutos para ser respondido, 

assegurado, a V. Exa., o total anonimato e a garantia de que a informação nunca 

poderá ser associada à pessoa que a presta. As respostas recolhidas serão 

utilizadas unicamente para os fins aqui expressos.  

O questionário só será gravado no final do preenchimento e quando clicar no 

ícone enviar. Caso interrompa o preenchimento terá que voltar ao início. O 

questionário estará online até ao dia 29 de junho de 2013.  

Caso considere mais conveniente o preenchimento manual, poderá imprimir o 

questionário clicando no ícone e enviar, depois de preenchido, via fax para o nº (69) 

3217-1066 ou via e-mail para ilmabritolima@hotmail.com. 

Estaremos ao dispor para esclarecimentos adicionais por meio do e-mail 

ilmabritolima@hotmail.com ou pelo telefone nº (69) 3217-1066.  

Agradecemos muito a disponibilidade em colaborar conosco.  

 

 

 

 

 

 

mailto:ilmabritolima@hotmail.com
mailto:ilmabritolima@hotmail.com
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I. Dados pessoais  

1. Sexo  

 

 

 

 

2. Idade __________ anos 

 

3. Estado civil  

 

 

 

 

 

 

 

4. Naturalidade 

___________________________  

 

 

5. Indique, por favor, o grau de formação que completou.  

 

Pós-graduação lato sensu  

 

 

Pós-douto  

 

 

6. Preencha, por favor, os campos abaixo, indicando as instituições que o conferiram 

e o ano de conclusão. Informe se possui graduação em outra área do conhecimento, 

caso se trate de uma graduação ainda em curso, deixando em branco o campo “ano 

de conclusão”. 
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6.1 Bacharel em Direito  

Instituição de Ensino: ________________________________ 

Ano de conclusão:_________________________ 

 

6.2. Outra graduação? ( ) Sim( ) Não 

Graduação: _____________________________________ 

Instituição de Ensino:___________________________________ 

Ano de conclusão:_____________________________________ 

 

6.3. Pós-graduação Lato Sensu 1 :_______________________________ 

Instituição de Ensino:___________________________________ 

Ano de conclusão:_____________________________________ 

 

6.4. Pós-graduação Lato Sensu2: _________________________________ 

Instituição de Ensino:___________________________________ 

Ano de conclusão:_____________________________________ 

 

6.5. Pós-graduação Lato Sensu3: __________________________________ 

Instituição de Ensino:___________________________________ 

Ano de conclusão:_____________________________________ 

 

6.6. Mestrado: ______________________________________ 

Instituição de Ensino:___________________________________ 

Ano de conclusão:_____________________________________ 

 

6.7. Doutorado: 

Instituição de Ensino:___________________________________ 

Ano de conclusão:_____________________________________ 

 

6.8. Pós-doutorado: 

Instituição de Ensino:___________________________________ 

Ano de conclusão:_____________________________________ 
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II. Percurso Profissional  

7. Assinale, por favor, a categoria que ocupa.  

Juiz Subst  

 

 

 

8. Indique, por favor, a comarca/vara que responde.  

Comarca: _________________________ 

Vara: ________________________ 

 

9. Ano de ingresso na Magistratura. 

Ano: ____________  

 

10. Ano que assumiu como juiz titular. 

Ano: ____________  

 

 

11. Ano que assumiu a vara/comarca que responde atualmente.  

Ano: ____________  

 

 

12. Enumere, por favor, as varas/comarcas em que já atuou. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 III. Grupo de questões relativas à formação realizada pela EMERON 

13. Considerando os últimos três anos, indique, por favor, o número de cursos de 

formação e aperfeiçoamento em que você participou, os quais foram promovidos 

pela EMERON. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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14. Como obteve conhecimento dos cursos de formação e aperfeiçoamento 

ofertados pela EMERON, em que frequentou? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

15. O que motivou a sua participação nos cursos de formação e aperfeiçoamento 

que frequentou? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

16. Como avalia os cursos de formação e aperfeiçoamento que frequentou, 

relativamente à pertinência dos temas para as funções que desempenha? 

 

 

 

 

 

 

17.Como avalia os cursos de formação e aperfeiçoamento que frequentou no que 

diz respeito aos conteúdos formativos? 

 

 

 

 

 

 

18. Indique, por favor, em quantos cursos de formação e aperfeiçoamento se 

inscreveu nos últimos três anos, não sendo, no entanto,  autorizado/convocado a 

participar. 

________________  
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Por favor, identifique os motivos.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

19. Qual a sua opinião relativamente aos critérios de acesso aos cursos de formação 

e aperfeiçoamento oferecidos pela EMERON? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

20. Caso não tenha tido interesse em se inscrever nos cursos de formação e 

aperfeiçoamento oferecidos pela EMERON indique, por favor, os motivos.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

Ainda quanto aos cursos de formação e aperfeiçoamento da EMERON, indique, por 

favor, sugestões quanto a:  

Temas e conteúdos  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

Formadores 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Localização 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Critérios de acesso  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Outras 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

IV. Opiniões sobre a formação continuada. 

Independentemente da sua experiência em cursos de formação, muito gostaríamos 

que nos desse a sua opinião quanto à formação continuada para o exercício das 

suas funções de magistrado e para a progressão na carreira. 

 

26. Diga-nos, por favor, de que forma avalia a formação continuada para o exercício 

das suas funções.  

 

 

 

 

 

 

 

Por favor, justifique a sua resposta.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

27. Diga-nos, por favor, de que forma avalia a formação para atuação nos juizados 

especiais.  
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 Por favor, justifique a sua resposta.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

28. Diga-nos, por favor, de que forma avalia a formação para a progressão na 

carreira.  

 

 

 

 

 

 

 

Por favor, justifique a sua resposta.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

Agradecemos a sua colaboração no preenchimento do questionário. 
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ANEXO A – Projeto de Acompanhamento e Assessoria Pedagógica do “Curso De Especialização Lato Sensu em 

Direito Para a Carreira da Magistratura do Estado de Rondônia” 

 
 A Educação é um processo que requer planejamento, atuação integrada e ações permanentes, envolvendo toda a 
comunidade educacional, desde os dirigentes até os executores dos serviços essenciais. 
 A Escola de Magistratura do Estado de Rondônia (EMERON), envolvida com as demandas por melhores serviços 
educativos, em 2011, por meio do Conselho Estadual de Educação Parecer nº083/2011, de 16/11/2011, cria o curso de 
Especialização Lato Sensu em Direito para a Carreira da Magistratura do Estado de Rondônia.  
No Projeto Pedagógico do Curso, submetido ao Conselho Estadual do Estado de Rondônia, foram fixados os seguintes objetivos: 
 

 Geral 
Preparar candidatos para o ingresso na Carreira da Magistratura Estadual, aprimorando-lhes práticas e raciocínio jurídico, o que 
contribui para a formação e aperfeiçoamento humanístico, filosófico, cultural, psicológico, ideológico, social, científico e tecnológico 
dos futuros Magistrados. 
 

 Específicos 
1. Estudar, analisar e compreender textos e documentos jurídicos; 
2. Pesquisar sobre interpretação e utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito, em 

questionamentos de alta indagação; 
3. Produzir textos escritos, observando a clareza, precisão e propriedade, fluência verbal e riqueza, simplificação de 

vocabulário; 
4. Refletir criticamente o Direito e sua aplicabilidade de modo criativo; 
5. Apropriar-se do raciocínio lógico, técnica de argumentação jurídica, de persuasão e reflexão crítica; 
6. Aplicar a interdisciplinaridade do Direito e dos instrumentos e técnicas à realidade; 
7. Apresentar alternativas a solução de problemas em consonância com as exigências sociais, inclusive mediante o 

emprego de meios extrajudiciais de prevenção e solução de conflitos individuais e coletivos; 
8. Reconhecer os fenômenos jurídicos em suas formas de expressão cultural. 

 
 Para consecução de tais objetivos se estabeleceu um currículo, onde os conteúdos constituem-se como base científica e/ou 
tecnológica, e ainda presumi-se uma base comum como pré-requisito, que discente deve apresentar para disciplina e/ou aula. 
Esses conteúdos são entendidos como ferramentas que desenvolverão competências e habilidades, que delineiam o perfil do 
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egresso do curso em tela. Esse desenho curricular fica explicitado no formulário de planejamento geral da disciplina (Plano de 
Ensino - Anexo 1), e no detalhado (Plano de Aula - Anexo 1), onde o docente tem a oportunidade de especificaras estratégias a 
serem utilizadas e os instrumentos de avaliação que serão empregadas, tendo sempre como contextualização uma situação 
problematizadora e que suscita a necessidade de pesquisa para o encaminhamento de solução. O professor ainda elenca a 
bibliografia que sustenta cientificamente tal proposição curricular.  
  Para registro do percurso de aprendizagem discente, monitoramento e avaliação docente elegeu-se o instrumento Portfólio, 
onde o aluno tem a oportunidade de historiar sua produção de conhecimento e os professores avaliarem o desenvolvimento de 
competências. 
 Como instrumentos de avaliação ficam propostos a “Ficha de Desempenho do aluno” (Anexo 2) e qualquer outro 
instrumento que o professor achar eficiente para a averiguação do desenvolvimento da competência (conhecimento. habilidades e 
atitudes). Ficam também instituídos como constituidor do percurso de aprendizagem a elaboração do Trabalho Jurídico-Científico 
(TJC): Monografia Jurídica e Artigo Científico-Jurídico. 
 A EMERON tem ciência da dimensão da proposição feita de “formação cognitiva jurídica de excelência [...] alicerçada em 
sólidos valores éticos [...]”. (PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO apresentado ao CEE/RO, 2011) e para garantir a consecução 
do Projeto Pedagógico instituiu uma equipe pedagógica para acompanhar, avaliar e intervir no desempenho docente em três 
momentos: planejamento, execução e avaliação. 
 Para estruturar e operacionalizar este projeto a EMERON propõe ações de monitoramento e avaliação que permitem um 
acompanhamento detalhado e contínuo de todas as ações programadas, no intuito de evitar que estas se desviem dos objetivos. 
 O Monitoramento no Curso de “Especialização Lato Sensu em Direito para a Carreira da Magistratura no Estado de 
Rondônia” como ferramenta da Equipe Pedagógica visa levantar um conjunto de indicadores verificáveis que permite determinar 
se a implementação do projeto está sendo de acordo com o planejado. Já a avaliação busca responder se as estratégias utilizadas 
foram às melhores para atingir os objetivos propostos. 
  Para sua execução, foram fixadas as diretrizes a seguir: 
1. Racionalidade na organização, com plena utilização dos recursos humanos, materiais e físicos disponíveis; 
2. Apoio na realização de atividades de docência, por meio do acompanhamento pedagógico, do oferecimento de material didático 
e recursos necessários, assegurando a qualidade do processo ensino-aprendizagem. 
Proposição de elaboração de planejamento dinâmico e calcado na realidade, em contínuo processo de acompanhamento, controle 
e avaliação, podendo eventualmente gerar replanejamento e sofrer alterações, retificações e aprofundamentos em função da 
metodologia adotada.  
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METAS ESTRATÉGIAS 

 

 Acompanhamento 
e controle do processo 
pedagógico. 

 Intervenção na ação dos 
professores: 
planejamento, execução 
e avaliação; 

 

 Capacitação docente 
continuada  

 

 Proposição de instrumento de planejamento (Plano e Ensino e de Aula); 

  Conferência dos Planos de Ensino e de Aulas; 

 Monitoramento do desenvolvimento das disciplinas e avaliação de competência 
didático-metodológica do docente; 

 Intervenção pedagógica para superação das fragilidades de ordem didático-
metodológica por meio de orientação individual do docente; 

 Publicação dos Planos em ambiente próprio;  
 Promover formação em serviço para professores: 

o Técnicas de ensino-aprendizagem; 
o Instrumentos de Avaliação de competências; 
o Perfil de Orientador de Trabalhos Científicos como ferramentas didáticas eo TJC 

final; 
o Outras demandas. 

 

 Implementação e acompanhamento dos instrumentos de avaliação de 
competências; 

 Sistematizar e divulgar as normatizações dos trabalhos científicos. 
 

3. Criação de um clima institucional de suporte ao estudante, favorecendo o acesso a informações e aos recursos oferecidos 
pela Instituição, bem como provendo um atendimento acadêmico e administrativo ágil e de qualidade; 
4. Divisão do corpo docente de Porto Velho e Ji-Paraná em dois grupos sob a assessoria das Professoras: Dra. Maria do 
Carmo dos Santos e Ms. Hélia Cardoso Gomes da Rocha, assim relacionados: 
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Professoras Assessoras Professores 

 
 
 
 
 
 
 
Dra. Maria do Carmo dos Santos 

Arlen José S. De Souza 

Carolina de Albuquerque 

Duília Sgrott Reis 

Edenir S. Albuquerque da Rosa 

Edewaldo Fantini 

Elson Pereira de Oliveira Bastos 

Euma Mendonça Tourinho 

Francisco Borges Neto 

Franklin Vieira dos Santos 

Herculano Nacif 

Ivens dos Reis Fernandes 

João Adalberto Castro Alves 

João Valério Neto 

Leonardo Leite Matos e Souza 

Marcos Alaor Diniz Grangeia 

Mariana Securon Inácio 

Miguel Monico 

Oscar Francisco Alves Júnior 

Sérgio William Domingues Teixeira 

 
 
 
 
Ms. Hélia Cardoso G. da Rocha 
 

Abel Sidney de Souza 

Álvaro Kalix Ferro 

Alessandra Mizuta 

Audarzean Silva 

Áureo Virgílio Queiroz 

Carlos Roberto Rosa Burck 

Guilherme Ribeiro Baldan 

Haruo Mizusaki 

Ilisir Bueno Rodrigues 

Johnny Gustavo Clemes 

Leonel Pereira da Rocha 

Maria Luzia Godoi Navarrete 

Renato Bonifácio de Melo Dias 

Rogério Montai de Lima 

Sandra Apda.Silvestre de Frias Torres 

Wanderley José Cardoso 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 O Curso de “Especialização Lato Sensu em Direito para a Carreira da Magistratura do Estado de Rondônia” tem 
peculiaridades que o torna mais demandante de cuidados didáticos-pedagógicos que outros da mesma modalidade acadêmica, 
pois: 
 

 A docência não se estabelece como prioridade: 
o O professor juiz é sobrecarregado com demandas da sua atividade profissional principal. Ele não é somente 

professor e as atividades da magistratura têm naturalmente preferência; 
o Os professores externos ou “não-juízes” não demonstram ter a docência na EMERON como prioritárias também 

(conferir presença nas últimas oficinas); 

 Há necessidade de oferta constante de projeto de formação didático-metodológica para docentes em caráter coletivo, 
para um universo de professores que nem sempre reconhece que precisa da formação didático-pedagógica, pois, 
herdou uma visão que basta ter conhecimento específico para ser professor, e, nem sempre tem tempo disponível; 

 A ausência nas capacitações didático-pedagógicas cria desigualdades de práticas docentes, as quais o discente 
identifica e delas se ressente; 

 O custo das capacitações se potencializa na mediada que a ausência do docente torna a relação hora/aula por aluno 
(professor da EMERON) muito mais alta; 

 Propõe mudanças de posturas e de comportamentos cristalizados: de palestras/aulas para aulas como percursos de 
aprendizagens. 
 

 O trabalho é um desafio e uma tarefa que só terá êxito com envolvimento de todos. É a EMERON compromissada com o presente 
e o futuro da Magistratura no Estado de Rondônia, com a coragem de redimensionaras utopias e capacidade de sonhar, pois como 
diz o poeta mineiro Murilo Mendes "NINGUÉM MOVERÁ PARA MIM A MÁQUINA DO SONHO, EU HEI DE MOVÊ-LA". 

 



ANEXO B – Plano de Ensino 

Competências Habilidades Bases Cient. Bases Tecnol. Base Comum Técnicas de 
Ensinagem e 

Avaliação 

CH 

 
 
 
 

      

Projeto ou Problematização: 
 

Portfólio:  
 

Avaliação: 
 

Referências Bibliográficas: 
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ANEXO C – Ficha Síntese do Desempenho do Aluno 
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ANEXO D – Plano de Ensino da Disciplina Direito Constitucional 

 
COMPETÊNCIA 1 (9.2 acrescido) 
 
Competências 

 
Habilidades Bases Científicas Bases Tecnológicas Base Comum Técnicas de 

Ensinagem e 
Avaliação 

CH 

Construir juízo 
crítico e 

raciocinado a 
respeito dos 

direitos 
fundamentais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Utilizar o direito 
constitucional 
como instrumento 
de garantia de 
direitos; 
- Empregar, como 
operador do 
direito, a 
Constituição 
Federal 
precedentemente a 
qualquer outro 
estatuto 
processual ou 
diploma legal. 
 

1. Direitos humanos, 
direitos fundamentais 
e direitos individuais. 
1.1. Aspectos Gerais 
1.2 Precedentes 
1.3 Casos emblemáticos 
1.4 Direitos e Deveres 
Individuais e Coletivos 
1.5 Fundamentos dos 
Direitos Fundamentais 
1. 6 (Interpretação) dos 
Direitos Fundamentais 
1.7 Eficácia dos direitos 
fundamentais 
1.8 Destinatários dos 
direitos fundamentais 

- Técnicas de 
interpretação da CF 
- Capacidade de 
comunicação 
interpessoal. 

 
- Capacidade de 
interpretar textos. 
 
- Capacidade de 
relacionar fatos 
históricos com a 
realidade atual. 
 

1.Antecedentes históricos e 
evolução do constitucionalismo: 
fundamentos filosóficos e 
econômicos: o iluminismo e o 
liberalismo;  
A revolução norte-americana 
Lassale, Sieyes e a revolução 
francesa; 
As revoluções na Europa e na 
América do Sul 
República; Democracia 
A democracia norte americana 
 
2. A evolução da efetividade 
constitucional dos direitos 
fundamentais na história 
constitucional brasileira  

1) Aula 
expositiva e 
dialogada 
2) Exposição 
de vídeo 
3) Estudo de 
caso com 
divisão de 
atuações 
(Procurador, 
Advogado e 
Juiz) 
4) Exposição 
de julgamentos 
 

16 

Projeto ou Problematização: 1) Pesquisar a evolução da efetividade constitucional dos direitos fundamentais na história constitucional 
conforme os períodos históricos e 2) Pesquisar a respeito dos direitos e garantias fundamentais no tocante: a) as diferenças; b) 
características e c) abrangências. 

Portfólio: sistematização da pesquisa de acordo com: 1) a evolução da efetividade constitucional dos direitos fundamentais na história 
constitucional conforme os períodos históricos; 2) direitos e garantias fundamentais;  

Avaliação: participação em sala de aula e avaliação do portfólio. 

Referências Bibliográficas: Silva, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 9ª. ed. São Paulo: Malheiros; Lenza, Pedro. Direito 
Constitucional Esquematizado, 15. ed., Saraiva, 2011. 
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COMPETENCIA 2 (9.3) 
 

Competências Habilidades Bases Científicas Bases Tecnológicas Base Comum Técnicas de 
Ensinagem e 

Avaliação 

CH 

Aplicar as 
diferentes ações 
constitucionais 

conforme o caso 
concreto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Conhecer os ações 
constitucionais como 
instrumentos de garantia 
dos direitos fundamentais 
- Identificar Mandado de 
segurança: individual e 
coletivo para tutela de 
direito líquido e certo 
 - Identificar o Habeas 
corpus para tutela da direito 
(liberdade) de ir e vir.... 
1.3 Ação Popular 
1.4 Mandado de Injunção 
1.5 Habeas Data 
1.6 Direito de Petição 
1.7 Ação de Reclamação 
de Preservação de 
Competência do STJ e 
STJ. 

1. Ações constitucionais 
1.1 Mandado de 
segurança: individual e 
coletivo 
1.2Habeas corpus 
1.3 Ação Popular 
1.4 Mandado de 
Injunção 
1.5 Habeas Data 
1.6 Direito de Petição 
1.7 Ação de Reclamação 
de Preservação de 
Competência do STJ e 
STJ. 
 

- Técnicas de 
diferenciação de 
aplicação de 
diferentes ações 
- Técnicas de 
interpretação do uso 
do Mandado de 
segurança: individual 
e coletivo, do Habeas 
corpus, da Ação 
Popular, do Mandado 
de Injunção, do 
Habeas Data, do 
Direito de Petição e 
da Ação de 
Reclamação de 
Preservação de 
Competência do STJ 
e STJ. 

 
 
 

- Aula 
expositiva 
dialogada 
- Identificação 
de aplicação 
de estudos de 
caso 
- Aplicação da 
técnica de 
resolução de 
problemas 

06 

Projeto ou Problematização: O que são remédios constitucionais e em que situações eles se aplicam?  

Portfólio: Registro sistemático das aulas e das problematizações e estudos de casos. 

Avaliação:Participação em sala de aula e avaliação do portfólio e/ou prova 

Referências Bibliográficas: Silva, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 9ª. ed. São Paulo: Malheiros; Lenza, Pedro. 
Direito Constitucional Esquematizado, 15ª. ed., Saraiva, 2011; Cunha Junior, Dirley Da. Curso de Direito Constitucional, 5ª. ed., Editora 
Podivm, 2011. 
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COMPETENCIA 3 (9.3) 
 

Competências Habilidades Bases Científicas Bases 
Tecnológicas 

Base Comum Técnicas de 
Ensinagem e 

Avaliação 

CH 

Aplicar as normas 
constitucionais 
conforme 
interpretação do 
caso concreto 

-Identificar os princípios 
fundamentais 

-Categorizar o poder 
constituinte conforme 
suas formas de 
expressão 
-Reconhecer a eficácia 
e aplicação das normas 
constitucionais 

 
 
 

1. Princípios Fundamentais 
2.1 República 
2.2 Federação 
2.3 Estado Democrático de 

Direito 
2.4 Separação de Poderes 

(competência 5) 
2.5 Fundamentos e Objetivos 

da República Federativa do 
Brasil 

 
2.Poder Constituinte 
3.1 Esquematização 
3.1. Direito Adquirido? 
3.2. Ordem jurídica anterior 
 
3.Normas constitucionais 
4.1 Eficácia 
4.2 Aplicabilidade 

Técnicas de 
interpretação, 
manuseio e 
aplicação da CF 

 
 

Constituição: 
Conceito, 
objeto, 
conteúdo e 
classificação. 

- Aula 
expositiva e 
dialogada 

- Discussão de 
questões 

  de concursos 

6 

Projeto ou Problematização: Pesquisas de casos em que há alegação de direito vigente sob a égide de ordenamento anterior diante de uma 
nova ordem jurídica. 

Portfólio: Detalhamento da pesquisa dos casos estudados, com uma síntese crítica a respeito da ordem jurídica vigente. 

Avaliação: Análise do portfólio 

Referências Bibliográficas: Silva, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 9ª. ed. São Paulo: Malheiros; Lenza, Pedro. Direito 
Constitucional Esquematizado, 15ª. ed., Saraiva, 2011. 
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COMPETÊNCIA 4 
 

Competências Habilidades Bases Científicas Bases Tecnológicas Base Comum Técnicas de 
Ensinagem e 

Avaliação 

CH 

Diferenciar as 
competências 

entre as esferas do 
poder público, 

reconhecendo as 
hipóteses de 
cabimento de 
Intervenção 
Federal e 
Estadual. 

1. Analisar as 
características da 
Federação brasileira 
 
2. Identificar a repartição 
de competências. 
 
3. Reconhecer as 
hipóteses de intervenção  

A Federação Brasileira: 
União, Estados , Distrito 
Federal e Municípios. Da 

Repartição de 
competências. 

Intervenção Federal e 
Estadual. 

 

Técnicas de 
interpretação, 

manuseio e aplicação 
da CF 

 

 
 

- Aula 
expositiva e 
dialogada 
- Análise de 
provas de 
concursos 
 

10 

Projeto ou Problematização: 1) Pesquisas de casos: a) de intervenção em todas as suas esferas; b) providencias quanto ao 
afastamento das autoridades envolvidas.  

Portfólio: Sistematização das possibilidades de intervenção e providências quanto ao afastamento das autoridades envolvidas em 
correlação com a CF. 

Avaliação: Análise do portfólio e debate em sala 

Referências Bibliográficas: Silva, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 9ª. ed. São Paulo: Malheiros; Lenza, Pedro. 
Direito Constitucional Esquematizado, 15ª. ed., Saraiva, 2011; Cunha Junior, Dirley Da. Curso de Direito Constitucional, 5ª. ed., Editora 
Podivm, 2011. 
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COMPETÊNCIA 5 (9.6 a 9.8) 
 

Competências Habilidades Bases Científicas Bases Tecnológicas Base Comum Técnicas de 
Ensinagem e 

Avaliação 

CH 

Identificar a 
estrutura e 

funcionamento 
dos Poderes: 
Legislativo, 
Executivo e 
Judiciário. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificar o exercício 
das três funções 

estatais 
 

Distinguir as 
peculiaridades de 

cada Poder e 
reconhecer a 
autonomia e 

independência entre 
eles 

 
Evidenciar a 

construção doutrinária 
conhecida como 

sistema de freios e 
contrapesos 

 
Distinguir as funções 
essenciais à Justiça e 
as atribuições a elas 

concernentes 

1. Da organização dos 
Poderes:Legislativo, Executivo e 
Judiciário. 
1.1Separação dos Poderes 
 
2. Do Poder Legislativo 
2.1. Órgãos do Poder Legislativo 
2.2.Atribuições 
2.3. Processo Legislativo 
2.4 Dos Deputados e Senadores 
2.4.1 Prerrogativas 
Incompatibilidades e Perda do 
mandato (Direito Eleitoral) 
2.5 Da fiscalização contábil, 
financeira e orçamentária 
2.6 Tribunal de Contas 
 
3. Do Poder Executivo 
3.1 Sistemas de Governo 
3.2O Poder Executivo no Brasil 
3.3 Atribuições, responsabilidade 
e prerrogativas do Presidente da 
República 
3.4 Auxiliares e órgãos de 
consulta do Presidente da 
República 

Técnicas de 
interpretação, 
manuseio e 

aplicação da CF 
 

Procedimentos 
pertinentes as 

espécies normativas 
no Poder Legislativo 

e/ou Poder 
Executivo 

 
Procedimentos de 

fiscalização contábil, 
financeiro e 

orçamentário dos 
diferentes Poderes 

 
Procedimento para 
materialização de 

uma súmula 
vinculante 

Constituição 
Federal 

 
Lei Orgânica da 

Magistratura 
 

Regimentos 
Internos 

 
 
 

- Aula 
expositiva e 
dialogada 
 
- Discussão 
de temas 
polêmicos e 
atuais 

26 
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4. Do Poder Judiciário 
4.1 Funções do Poder Judiciário  
4.2 Reforma do Poder Judiciário 
(principais alterações) 
4.3 Órgãos do Poder Judiciário  
4.4 Estatuto da Magistratura 
4.5 Garantias do Poder 
Judiciário 
4.6 Quinto Constitucional 
4.7 Regime constitucional dos 
precatórios 
4.8 Conselho Nacional de 
Justiça 
4.9 Súmula Vinculante 

Projeto ou Problematização: Pesquisar os aspectos gerais do Poder Legislativo (estrutura, atribuições, reuniões, comissões, 
imunidades, incompatibilidades e impedimentos e perda do mandato); pesquisar os procedimentos de fiscalização contábil, financeiro e 
orçamentário dos diferentes Poderes; pesquisar os procedimentos para materialização de uma súmula vinculante e pesquisar as 
funções essenciais à Justiça. 

Portfólio: resenha crítica com detalhamento do desenvolvimento das pesquisas: Pesquisar os aspectos gerais do Poder Legislativo 
(estrutura, atribuições, reuniões, comissões, imunidades, incompatibilidades e impedimentos e perda do mandato); pesquisar os 
procedimentos de fiscalização contábil, financeiro e orçamentário dos diferentes Poderes; pesquisar os procedimentos para 
materialização de uma súmula vinculante e pesquisar as funções essenciais à Justiça. 

Avaliação: análise do portfólio e participação em sala. 

Referências Bibliográficas: Silva, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 9ª. ed. São Paulo: Malheiros; Lenza, Pedro. 
Direito Constitucional Esquematizado, 15ª. ed., Saraiva, 2011; Cunha Junior, Dirley Da. Curso de Direito Constitucional, 5ª. ed., Editora 
Podivm, 2011. 

 
 



 28 

 
COMPETENCIA 6 
 

Competências Habilidades Bases Científicas Bases Tecnológicas Base Comum Técnicas de 
Ensinagem e 

Avaliação 

CH 

Avaliar a 
importância do 
exercício dos 
Direitos Sociais.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Os Direitos Sociais. 
Ordem Social. Direitos a 
Seguridade Social. 
Direito a Educação e 
Cultura. O meio 
Ambiente. Direito da 
Família, da Criança e do 
Adolescente. Os índios. 
Direito do Idoso. 
 

   20 

Projeto ou Problematização: 
 

Portfólio:  
 
 

Avaliação: 
 
 

Referências Bibliográficas: 
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COMPETÊNCIA 7 
 

Competências Habilidades Bases Científicas Bases Tecnológicas Base Comum Técnicas de 
Ensinagem e 

Avaliação 

CH 

Estudar o Controle 
de 
Constitucionalidad
e por meio dos 
sistemas, formas e 
efeitos. 
 
 

 
 
 

O Controle de 
Constitucionalidade. 
Formas de Controle. 
Inconstitucionalidade por 
omissão. Efeitos, 
Finalidades, Legitimação 
- ADPF. 

   24 

Projeto ou Problematização: 
 
 
 

Portfólio:  
 
 

Avaliação: 
 
 

Referências Bibliográficas: 
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COMPETENCIA 8 
 

Competências Habilidades Bases Científicas Bases Tecnológicas Base Comum Técnicas de 
Ensinagem e 

Avaliação 

CH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nacionalidade - Técnicas de 
diferenciação de 
aplicação de 
diferentes ações 
- Procedimentos de 
nacional idade 

 - Aula 
expositiva 
dialogada 
- Identificação 
de aplicação 
de estudos de 
caso 
- Aplicação da 
técnica de 
resolução de 
problemas 

6 

Projeto ou Problematização: 
 
 
 

Portfólio:  
 
 

Avaliação: 
 
 

Referências Bibliográficas: 
 

 
 


