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RESUMO DO PROJETO 

Esta pesquisa teve por objetivo contribuir para o planejamento de reformas 

processos de recrutamento e formaçao de profissionais das PolIcias Militar e Civil, do Ministé. 

Piblico e da Magistratura do Estado de São Paulo, visando a garantia de uma atuacão rn 

congruente destas instituicOes corn a democracia. 

Esta proposta partiu da hipótese de que, justamente em instituicôes encarregadas 

agir e zelar pela ordem democrática, permanecern estruturas organizacionais e de pessc 

provenientes do periodo autoritario, cabendo conhecé-las e, em particular, analisar como se dão 

recrutamento e a formaçao de novos profissionais: o que deles se exige e o que ihes é oferecido. 

As tarefas iniciais consistiram na identificaçao dos atuals processos de recrutamen: 

e forrnacAo de policiais militares (oficiais), policiais civis (delegados de poilcia), promotorT 

püblicos e juIzes da Justica Comum estadual. Prosseguimos analisando os currIculos dos cursos c 

forrnação oferecidos a esses profissionais, a estrutura de incentivos e promocOes nas respectiva 

carreiras, além do perfil atual dos quadros existentes. 

A literatura brasileira e internacional sobre estes ternas foi levantada para qu 

pudéssemos estabelecer comparaçOes entre as atuais realidades paulista, brasileira e a de outro: 

palses de democracias consolidadas ou em vias de consolidacao. 

Além da análise desses dados documentais e bibliográficos, a pesquisa avancou corn 

entrevistas e a realizaçao de quatro workshops corn profissionais ligados a seleção e formacao nas 

quatro carreiras estudadas. Durante esses contatos, procuramos identificar suas percepçães das 

constatacOes a que chegáramos, oportunidades em que tambérn reavaliamos nossos diagnósticos. 

o sobrenorne do Exmo Sr Juiz Caetano LAGRASTA Neto, nas várias vezes 
em que é citado, salu corn urn erro de digitaçao (Lagastra), pelo que nos 
desculpamos. 

Of 



JUDICIARIO 

(..) o ponto crucial dessa reforina [do Poder Judiciário], a meu ver, não é tanto a necessidade de se 

emendar a Constituiçdo quanto o imperativo de zima preparacàofiincional de nossosjuizes para o 

cumprimento de seus deveres constitucionais. Nesse, como em todos os demais seginentos do 

Estado, a sociedade brasileira continua exibindo o mais solene desprezo pela educaçäo de seus 

dirigentes. 

No caso dos magistrados e dos membros do Ministério PzThlico, a dejIciencia educacional não 

ocorre apenas no campo técnico - pela ignordncia, muitas vezes, dos rudimentos da ciência do 

Direito -, mas aparece também e sobretudo no terreno ético, pela completa incultura civica de 

grandeparte dos homens e mzilheres a quemfoi confiada a missào de zelarpelo respeito aos 

valores básicos da cidadania. 

(FIbio Konder Comparato 
Foiha de S. Paulo, 07/11/1997) 
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1— INTRODUçAO: SISTEMATIzAçAO DOS DADOS COLETADOS 	
2 

 

Esta vertente da pesquisa visa a investigacão do processo de formacao de magistrados no 

Estado de São Paulo, limitando-se ao estudo dos concursos de ingresso, cursos de formaçao, de 

aperfeiçoamento e a análise da estrutura de cargos e carreira de juIzes da justica cornurn estadual. 

No primeiro relatório (marco de 1997), articulamos este conjunto de informaçOes a partir de 

textos legais, regirnentais, editais de concursos, conteüdo de provas e grades curriculares de cursos. 

Na versão prelirninar do segundo relatóno (janeiro de 1998), revimos e complernentamos tal 

conjunto a luz da literatura pertinente ao tema, tanto publicada recenternente no Brasil como em 

alguns outros palses da America do Sul, da America do Norte e da Europa'. Alérn dessa literatura, 

algurnas informaçoes, prestadas por funcionários de setores do Tribunal de Justiça de São Paulo e 

da Escola Paulista da Magistratura, também forarn incorporadas. Parte fundamental dessa segunda 

etapa do trabaiho constou de entrevistas corn juizes, realizadas após agendarnento. Forarn 

entrevistas em profundidade, corn uso de gravador, desenvolvidas a partir do seguinte roteiro 

básico: 

motivaçöes para a escolha da rnagistratura: estimulos e desestImulos; 

opinião sobre os concursos de ingresso: atual e anteriores, suas várias fases, bancas de 

examinadores e critérios de aprovação; 

Escola Paulista da Magistratura e CEDES (Centros de Estudos): avaliacao dos cursos 

obrigatórios e de aperfeiçoarnento oferecidos; 

percepção da carreira: estrutura, exercIcio das thnçOes e critérios para promoçOes; 

trajetória profissional: expectativas e constataçôes; 

nao preenchimento crônico de vagas nos ültimos concursos e falta de juIzes; 

papel da Corregedoria Geral da Justiça; 

papéis do juiz e do Judiciário no processo de democratizacao do pals. 
Cinco entrevistas foram especialmente consideradas, por terem conternplado profissionais 

de diferentes perfis etarios, de ambos os sexos e que estavam atuando em distintas etapas da 

carreira. Para que expressassem suas opiniOes corn a maxima liberdade, garantiu-se-Ihes o sigilo da 

identidade. Seus depoirnentos são, portanto, citados de acordo corn a seguinte legenda: 

Juiz-1 - do 1 °  Tribunal de Alçada Civil, na faixa dos 50 anos, rnernbro da Associaçao JuIzes para a 

Dernocracia; 

JuIza-2 - do Tribunal de Alcada Criminal, tarnbérn na faixa dos 50 anos; 

Juiz-3 - de entrãncia especial, na capital, na faixa dos 30 anos (8 de carreira); 

JuIza-4 - de 3 '  entrãncia, em uma vara da infncia e juventude, nurna comarca do interior - na faixa 



dos 30 anos (3 de carreira); 

Candidata - pela 2a 
 vez, prestava concursos para ingressar na magistratura ou no Ministério 

Püblico - na faixa dos 20 anos (bacharel ha 2). 

Estes profissionais foram localizados a partir de diferentes tipos de contato: trés eram 

conhecidos, urn ex-professor e outro interlocutor do NEV. 

Alérn destas entrevistas, outras, corn desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo, 

realizadas e publicadas pela Revista da Escola Paulista de Magistratura, foram aproveitadas por 
abordarern ternas relacionados a formaçao e carreira de juizes paulistas. 

Após redigirmos a 1a 
 versão do segundo relatório, corn a finalidade de reavaliarmos os 

principais temas e questOes a que haviamos chegado - especialmente a partir da ótica de 

desembargadores, juIzes e advogados diretarnente envolvidos na seleçao, ern cursos de forrnaçao e 

no acompanharnento das carreiras, organizarnos urn workshop reunindo dez desses profissionais. 

Como os participantes não nos solicitaram sigilo de suas identidades, suas intervençOes estão 

devidamente identificadas no Anexo 3, no qual relatarnos a dinâmica do workshop. Mas, no corpo 

deste relatóno, optamos por rnencioná-los corno: P-I (Participante-I), P-il, P-HI, e assirn por diante. 

Coincidenternente, ao contatarmos vários deles para participarem do workshop, fornos 

informados de que, uma sernana antes da data prevista para esse evento, haveria outro, de grande 

porte, sobre terna correlato ao de nossa pesquisa. Assim, fomos oflcialmente convidados, pelo 

Diretor da Escola Paulista da Magistratura e Corregedor Geral da Justica, Desembargador Sérgio 

Augusto Nigro Conceição, a acornpanhar o 1 
 Congresso Mundial de Escolas daMagistratura 2  

Este relatório final, portanto, retoma os principais pontos descritivos do prirneiro relatório, 

mantendo sua estrutura, e avança, analiticamente, ao sistematizar dados documentais, literaft a e 

opiniOes de profissionais da area a respeito das atuais forrnaçao e carreira de magistrados da Justica 

Comum do Estado de São Paulo. 

- Ver Anexo 1 - Fontes Bibliogräficas. 
2 - Ver. relato do Congresso no Anexo 2. 



2- PODER JUDICIARIO 
	 '4 

2.1 - PODER JuDLcIAJuo BRASILEIRO - ESTRUTURA GERAL3  

A atual Constituicao Federal do Brasil, em vigor desde 1988, pode ser considerada urn marco 

no que diz respeito ao terna deste trabaiho, pois ela nao so ampliou, consideravelmente, o papel do 

Judiciãrio na proteção dos direitos, como tambérn inovou quanto as Escolas da Magistratura. Além 

de ter previsto a elaboração de lei complementar referente ao Estatuto da Magistratura, a 

Constituiçao acrescentou que tal lei deveria observar a "previsão de cursos oficiais de preparação e 

aperfeicoamento de magistrados como requisitos para ingresso e prornoção na carreira". 

Antes de expormos corno tais rnudanças foram recebidas pelos próprios magistrados e que 

consequências trouxeram para a forrnaçao de novos juizes, retomemos, brevemente, como a própna 

!ei magna e outras complernentares referem-se a estrutura do Judiciário. 

Ha rnençOes a urn Judiciário Federal, custeado pela União, e a urn Estadual, custeado pelos 

respectivos Estados, inexistindo previsOes legais de urn Judiciário Municipal. E corrente, contudo, 

que, devido ao entrelaçamento dos vários Orgãos dos Poderes Judiciários Estaduais, opera, 

efetivarnente, urn Poder Judiciário Nacional. 

Este possui, como cüpula, o Supremo Tribunal Federal e se divide ern dois grandes troncos: o 

da Justica Comum ou Ordinária e o das Justiças Especiais, as quais cuidarn de matérias especificas, 

como: eleitoral (Justica Eleitoral), litigios decorrentes das relaçOes de trabaiho (Justica do Trabaiho) 

e crimes milita.res assirn definidos ern lei (Justica Militar), 0 que fugir ao ãmbito das Justiças 

Especiais estará no âmbito da Justica Cornum, a qual se subdivide em federal e estadual. 

Normalmente, compete a Justiça Federal Cornurn o julgamento de demandas em que ha 

interesse da União, de autarquia federal ou de empresa püblica federal, sendo as demais demandas 

de competéncia da chamada Justiça Estadual Comum. Ha, contudo, circunstâncias em que urn juiz 

estadual julga demandas que seriam de competéncia de urn juiz federal. Alérn disto, decisOes da 

Justica Estadual podem ser modificadas por decisOes da Justiça Federal. Todos os Tribunais tern 

urna competéncia originária, para julgar demandas que tern inicio nele prOpno, e uma recursal, para 

julgar demandas que advêm de outros Tribunais através de urn complexo sistema de recursos. 

A estrutura do Poder Judiciário pode ser assirn esquematizada: 

- Ver Vianna, 1996:20-2 1. 



SUPR4O TRIBUNAL FEDERAL 
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2.2 - PODER JuDIciuuo ESTADUAL - ESTRUTURA GERAI. 

A Justica Estadual estrutura-se em duas instâncias. Na 1a,  além dos Juizados Especiais e dos 

Tribunais do Jüri, estão todas as varas: criminais, cIveis e especializadas. Nas cnminais são 

julgados todos os crimes, exceto os dolosos contra a vida (de competência do Jüri) e os que a lei 

encaminha para os juizados especiais. As varas cIveis compete julgar conflitos privados e as 
especializadas os casos que envolvem a Fazenda PUblica, Infancia e Juventude, Acidentes do 

Trabaiho, FamIlia e Faléncias. Em cidades de pequeno porte, todos os conflitos, sejam criminais ou 

civeis, são julgados em varas comuns. 

Em V instância, excetuando o procedimento do Jüri, os magistrados julgam singularmente, 

mesmo quando ha mais de urn juiz atuando na mesma vara. Em 2 instância, as decisöes se dão 

sempre em colegiado (cãmaras, grupos de cãmaras, secôes, pleno). Nos Tribunais de Alçada 

Criminal e de Alcada Civil, Juizes de Alcada julgam recursos advindos das varas criminais e civeis 

e, no Tribunal de Justica, desembargadores podem julgar recursos provenientes de toda a 

instância. Esquematicamente, temos: 



7 

a 

	

2— 	I NSINCI A 

TRIBUNAL DE ALADA CRININAL 	 ITHIBUNAL DE JlJSTIA 	 [TRIBUNAL DR ALADA CF. 

N 	____ 
J1IfZES DE ALADA 	 I DESFI1BARGADORES  I 	f 	JIIIZES DE ALADA 

cidem em colegiado (cmaras, grupos de cpiaras, seçes, Pleno)}------- 
---------------------------------------------------------------- 

a 

	

1— 	INSTNCIA 

I 

TRIBUNAL 

DO JIIRI _J 

crimes 

dolosos contra 

a •vida 

UARAS 	 UARAS I 	'JARAS 'JARAS 
CRIMINAlS 	 1COMUNS1 IESPECIALIZADASI  

todos os crimes, 	todos Os confljtos 	.Fazenda Pithlica 	 conflit: 

exceto dolosos contra 	(apenas em cidades 	.Infância/Juventude 	entre 

a vida e Os de competência 	pequenas) 	.Acidentes do Trab. 	privadoE 

dos juizados especiais 	 .Fapi1ia 
I 	 I 

.Fa1ncias 	 I 
I 	 I 	 I 
I 	 I 	 I 
I 	 I 

-------------------------  -------------------- ----
I  

JUIZADOS 

ESPECIA IS 

lel 9.899195 



8 
2.3 — ALGUMAS OBSERVAçOES SOBRE A ESTRUTURA DO PODER JUDICL&RIO 

Encontramos na literatura nacional várias reflexOes referentes a importância da independéncia 

do Poder Judiciário frente ao Executivo e ao Legislativo, sendo mais escassos textos que discutem o 

próprio Judiciário e sua dinâmica interna. 

Urn dos autores que tern refletido tanto sobre as relaçOes entre os trés poderes quanto sobre 

o funcionamento interno do Judiciário é Dalmo de Abreu Dallari. Segundo ele, apesar da afirmaçao 

da equivaléncia dos Poderes, estabelecida em todas as Constituiçöes brasileiras desde 1891, tern 

havido nitida prevaléncia do Executivo, secundado pelo Legislativo, aparecendo o Judiciário, na 

prática, como o Poder mais fraco. Este foi urn tema que surgiu, espontaneamente, durante nosso 
workshop, tendo sido a intervenção de P-Il bastante esciarecedora do que foi discutido nessa 

ocasião: 

"Nós não somos urn Poder, na verdade, somos urn Poder subordinado a vontade do Executivo. Nem cumpnr a 

ConsIztuiçao, que determinou que cada Poder Jlzesse o seu orçamento, autonomamente, mandando-o diretamente a 
Assernbléia, os presidentes dos tribunals näo tern coragem. Eles se submetem afuncionarios subalternos do Secretaria 

do Planejarnento, que fazem os cortes que querern. (..) Não faltando verba prá pagar juiz, o resro está tudo bern, nOs 

acertamos em casa." 

Outro participante (P-K), acrescentou que, não bastasse esse quadro, certas verbas destinadas 

ao Judiciário, por decisão do Executivo, dependem, muitas vezes, de decisOes pautadas em 

principios "personalistas" de governantes, que agem como se estivessem distribuindo dádivas. 

Na opinião de Dallari, todavia, nada disto exonera o Judiciário de suas responsabilidades e 

deficiéncias, nem torna inütil o exame de suas imperfeiçOes, muitas das quais independem dessa 

posição de inferioridade. Exemplificando tais imperfeiçoes, ele aponta as insuficiências na 

formaçao dos juIzes, devidas aos cursos jurldicos, agravadas pela acomodaçao dos própnos 

profissionais e por seu método de trabalho, havendo, ainda, "vlcios institucionais", responsáveis 

pela lentidão, formalismo, elitismo e distanciamento do Judiciário da realidade social 

(Dallari, 1996:77). 

Como reacão a este quadro desfavorável ao prestlgio da magistratura, é corn otimismo que 

Dallari se refere a "boa rebelião" que alguns juIzes brasileiros, mais conscientes de seu papel social, 

vém empreendendo, "rebelião", esta, que veio na esteira de urn movimento renovador e 

democratizante, surgido na década de setenta, na Franca (Boulanger,1978) e na Itália 

(Senese, 1982), de onde se espraiou para paises como a Espanha e o Brasil. 

No nosso pals, segundo Dallari, já são várias as associaçOes de juIzes que não seguem o 

modelo das tradicionais organizaçoes corporativas. Dentre outras, ele cita a Associaçao dos JuIzes 
do Rio Grande do Sul e a Associaçâo JuIzes para a Democracia, criada por iniciativa de juizes de 
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São Paulo, em 13 de maio de 1991. Esta, por contar corn a adesão de juizes estaduais e federais de 

diversas partes do pals, alcançou, na opiniao de muitos, caráter nacional. 4  

Reitera o autor: 

"Essas iniciativas snovadoras abrem caminho para a valorização do Poder Judiciário. Sendo ma/s do que simples 

guardiao e executor de merasforma/idades legais, assegurando os direitos de todos e ndo os privilégios de a/guns, ele 

seth realmente ütil na implantaçao e preservaçäo de uma sociedade democrática. E dci virá, naruralmente, a 

autoridade dosjulzes. " (Dallari, 1996:79). 

2.4 - ESTRUTURA DE CARGOs E CARREIRA NA MAGISTRATURA ESTADUAL 

2.4.1 - Ingresso através de Concurso Püblico de Provas e TItulos 

0 ingresso no 10 patamar da carreira da magistratura estadual somente pode se dar POI 

aprovaçäo em Concurso Püblico de Provas e Titulos5. 0 Concurso de Provas torna o aprovado juiz 
substituto de circunscrição não vitalIcio, e o Concurso de TItulos, que so pode ser prestado depois 

de pelo menos dois anos de exercicio dessa funcão, confere-Ihe a vitaliciedade. 

Em linhas gerais, a seqUéncia normal da carreira de urn juiz ingressante através de concurso 

püblico é a seguinte: 

Juiz Substituto de Circunscriçao (não Vitallcioj - Este é o pnmeiro degrau da carreira do 

magistrado concursado. Ele atuará na auséncia de quaisquer dos juIzes titulares da respectiva região 

para a qual for designado 6 . E necessário que permaneça na sede da circunscrição pelo minimo de 

dois meses, embora seja considerado ideal que al se instale por ate dois anos. Após esse periodo, 

durante o qual deverá, obngatoriamente, fazer o Cursode Apeifeiçoamento (Jniciação Funcional - 
Ease J)7,  o juiz substituto poderá ser promovido a juiz de la  entrãncia, tendo, para tanto, que dirigir 

urn requerimento ao Presidente do Tribunal de Justica, ao qual deverá juntar certidOes 

comprobatOrias da inexisténcia de processos pendentes em sua circunscrição. 

Os vencimentos atuais do cargo dejuiz substituto não vitallcio estão fixados em R$ 3 . 609,068 .  

Juiz de I a 
 Entrância - Geralmente, neste segundo momento da carreira, o juiz é designado para 

uma cidade de pequeno porte, onde os oficios são cumulativos, ou seja, sua atuacão se estenderá a 

todas as areas do Direito, tornando-se juiz titular de uma vara comum. E obrigatorio para esse juiz o 

- Dentre as várias atividades da Associaçao JuIzes para a Democracia, muitas se referem a formaçao e a carreim de 
magistrados no estado de Sao Paulo como aulas, cursos, seminarios e congressos. Hoje, dos aproxiniadamente 8.000 

izes existentes no Brasil, em tomo de 250 (3,1%) fazem parte dessa associaçâo (Cintra,1997:30). 
lu  

- Este concurso está tratado adiante, no item 4. 
6 

- Uma circunscrição representa urn conjunto de comarcas que guardam entre si urna relaçäo de territorialidade. 
Normalniente, portanto. várias comarcas formam uma circunscriçâo e, cada comarca, por sua vez, pode incluir várias 
cidades. 

- Detaihes sobre este e outros cursos de formaçäo estão no item 5. 
8 

- Forarn infrutiferas, ate o encerrarnento cia coleta de dados, todas as intirneras tentativas de obtencão dos pisos 
salariais atualizados das demais etapas cia carreira. 

o 



Curso de Iniciaçâo Funcional - Fase IT A partir desta etapa, sempre através de indicaçao e, 
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alternadamente, por antigUidade e merecimento 9 , poderá ser promovido, para: 
Juiz de 2'  Entrância - Passará a atuar, provavelmente, numa cidade de porte médio em que os 

oficios podem ou não ser cumulativos e, portanto, poderá continuar trabalhando em uma vara 
comum ou passar a atuar numa vara especIfica. 

Juiz de 3a 
Entrância - Será designado para uma grande cidade, onde assumirá a titularidade de 

uma vara especIfica (Criminal, Civil, da Fazenda Publica, da Jnfancia e Juventude, de Acidentes do 

Trabaiho, de Familia, ou de Faléncias). 

Juiz de Entrãncia Especial - Após alcançar esta etapa, por antigUidade ou merecimento, estarã, 

necessariamente, atuando na Capital, e sua ascensão na carreira poderá prosseguir por dois 

caminhos diversos: ou se tornará juiz substituto em 2° grau, para depois passar a juiz auxiliar nos 

Tribunais de Alcada e de Justica, ou ira, diretamente, para juiz auxiliar. Seja qual for o caminho, 

neste momento, o juiz passa da 1 a  para a 2 '  instância, onde poderá se tornar: 

Juiz Substituto em 2° grau ("Pinguim tt ) 

Juiz Auxiliar nos Tribunais de Alçada ou de Justiça 

Juiz Titular nos Tribunais de Alçada e, finalmente, 

Desembargador. 

2.4.2 - Ingresso através do Quinto Constitucional 

Conforme ja apontamos nos relatórios anteriores, outra possibilidade de ingresso na 

Magistratura Estadual, porém considerada "lateral", denornina-se Quinto Constitucional, sendo 

prevista pela Constituiçao Federal e pela Constituiçao do Estado de São Paulo' 0 . 

Do total de JuIzes (5/5) que chegam ao Tribunal de Alçada ou de Justiça, 4/5 vêm 

promovidos, tendo ingressado na 1a instância e seguido a carreira que ia apontamos, e 115 deve 

corresponder a "advogados e membros do Ministério Püblico, de notório saber jurIdico e reputação 

ilibada, corn mais de dez anos de efetiva atividade profissional ou na carreira". Estes são indicados 

por suas respectivas corporaçOes para serem escoihidos pelo Governador do Estado. A Ordem dos 

Advogados do Brasil e o Ministério Püblico elaboram listas séxtuplas que encaminham ao Tribunal 

de Justica, de onde, após escoiha em secão plenária, seguem listas triplices para o Governador do 

Estado, devidamente acompanhadas de urn oficio encaminhado pelo Secretário de Justica. Cabera 

ao Governador a escoiha de urn norne. 

A literatura a respeito do Quinto Constit.ucional costuma apontá-!o como uma sobrevivéncia 

- Estes critérios estão especificamente tratados no item 6.1. 



do Estado corporativo-autontário dos anos 30, institucionalizado pelas cartas de 1934 e 1937 e 

nao, portanto, como uma nomeação politica de magistrados semeihante, histórica e formalmente, a 
existente no sistema americano. Todavia, ha quem afirme que a atual nomeaçAo de juizes pelo 

"Quinto"esta livre das marcas corporativas de origem, devido aos efeitos derivados da transição do 

autoritarismo para a democracia e tende a se tornar uma expressão da proximidade crescente entre a 

magistratura e correntes sociais que se destacam, especialmente, na OAB (Vianna et alii,1997:227-

235)." 

Resumindo, o ingresso na carreira, tanto por concurso püblico, quanto pelo Quinto 

Constitucional, pode ser esquematizado do seguinte modo: 

10 
- art.94 e § ürnco da Constituição Federal e art.63 e §§ da Constituição do Estado de São Paulo. 

" - Sobre o perfil dos profissionais que ingressaram na magistratura pelo "Quinto", V. item 7.5 
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Embora nao fosse objeto especIfico deste trabaiho desenvolver uma reflexão a respeito da 

estrutura do Judiciário, cabe registrar que tanto a literatura quanto as entrevistas e o workshop nos 

remeteram, frequentemente, a este tema. De urn modo gera!, a principal crItica que percebemos foi 
resurnida, durante o workshop, por P-H: 

"Se existe uma instituiçao conservadora e que leva a extremos a questâo de se manter inerte e so agir se provocada, 
mesmo corno instituiçao, é o Poder JudiciOrjo 

Tanto a estrutura geral do Poder Judiciãrio do Estado de São Paulo - dividida entre os 

Juizados Especiais, a 1 a  e a 2'  instâncias - quanto a distribuiçao de cargos no interior desta estrutura 

obedecem a urna rigida estratificaçao baseada na antigUidade, estando na cüpula desta pirâmide os 

mais antigos desembargadores que, nAo so compOem as bancas examinadoras dos concursos de 
ingresso, corno decidern quase todas as questöes relativas as carreira dos demais magistrados e dos 

outros funcionários do Poder Judiciário. Nas palavras de P-Il, o Judiciário é: 

"(..)um sistema extremamenfe estratificado, onde sO tern vez de falar aquele que teve dorn de chegar aos mais 

anti gos. (..) 0 preço de tentar opinar é o preco de estar rigorosamente em dia corn o serviço, ser urn juiz exemplar, 

porque se o juiz tentar sair do seu espacozinho, da sua mesa, do seu cartOrio para tentar influir para meihorar a 

magistratura ele está condenado. Então ele tern de se aposentar, ele tern de ir ernbora, porque a/i é urna sucessdo sO de 

anti guidade. Então, o que talvez resolvesse tudo, (..), seria a dernocraazaçao interna do Judiciário: permitir que o juiz 

novo tambérn participe; permitir que o juiz novo leve as .suas angüstias." Para este juiz, outro aspecto 
importante, ligado a democratizaçao do Judiciário, é o movimento pela unificaçao da 2' instância, 

pois acha absurdo que urn mesmo estado da federaçao - São Paulo - tenha quatro tribunais 

superiores, corn orçamentos, administraçoes, quantidade de trabaiho e presidentes diferentes, os 

quais, pessoalmente, conversarn corn o governador para conseguir para "o seu tribunal" o que o 

prestIgio pessoal forem capazes de alcançar. 

P-VT também considerou a atual concentração de poderes, nas instâncias máximas do 

Judiciário, urn dos fatores responsáveis pelos muitos problemas da instituição. Pontuou: 

"Se a Constituiçao atual fosse cumprida, a qual diz que metade do Orgao Especial deve ser cornposto por 

desembargadores eleitos por outros desembargadores e também por representantes do 1° grau, já seria o sujiciente 

para dar a este Orgao Especial urna dimensao melhor, porque haveria au, tarnbérn, representantes de 

desembargadores mais novos, daqueles que estdo chegando ao Tribunal (..) Alas a Constituiçao Estadual é 
descumprida." 

Outro juiz presente ao workshop (P-V) comentou que "ha grande desOnimo nas bases da 

magistratura do Estado" e que, enquanto não houver urna dernocratizaçao do Judiciário que faca do 

Tribunal de Justiça urn centro captador e articulador de sugestOes, continuarão aumentando o 

nürnero de pedidos de aposentadoria por parte de juizes jovens, que estäo no meio da carreira (V 

entrância e entrância especial). P-V reiterou que o prob16a central do Poder Judiciário reside em 

sua estrutura autonária, da qual resulta, dentre outras posturas, a da cüpula prestar muito mais 
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atencão em juizes "problemáticos" do que naqueles que se empenham no exercicio das fiincöes. 

Estes empenhados, na sua opiniao, geralmente se concentram na base da pirãmide, nao votam para 

cargos eletivos do TJ e, portanto, não contam muito. 0 autoritarismo do Judiciario, a seu ver 'e 
quase militar e precisa ser mudado. 

Veremos, no decorrer deste relatório, como estas opiniOes encontram eco em outros dados 

referentes a progressão dos juizes na carreira. 

2.4.3 - Alguns Setores do Tribunal de Justiça de São Paulo 

Quanto a complexa estrutura do Tribunal de Justica de São Paulo (TJSP), formada por 

vários setores, departamentos e divisOes, apresentaremos apenas aqueles aos quais recorremos por 

serem os diretamente relacionados ao ingresso e progressão dos magistrados na carreira. São des: o 

Setor de Concursos para a Magistratura, o Departamento Técnico e Administrativo de Pessoal da 

Magistratura (DETAPM), o Departamento do Expediente do Conseiho Superior da Magistratura - 

(Divisao de Promoçao e Designaçao da Magistratura - DEMA), a Corregedoria e a Presidência do 

Tribunal. De forma esquemática, a disposiçao desses setores na estrutura do Tribunal é a seguinte: 

Presidência do Tribunal de Justica 

Conseiho Superior 
Corregedoria 

DEMAI 	IDETAPMI 	 * 

Setor de Concursos 

0 Setor de Concursos 12  e responsável por todos os procedimentos necessários a realizaçao 
do Concurso PzThlico de Provas, desde o recebimento de inscriçOes ate a publicacão da lista final de 
aprovados. 

0 DEMA13  produz listagens atualizadas dos cargos vagos e preenchidos na magistratura 

paulista, alérn de possuir planilhas de desempenho dos juizes, cujo acesso, segundo nos 

informaram, é vetado aos próprios juIzes, exceto a urn dos membros do Conseiho Superior. 

0 DETAPM' 4  calcula os beneficios que os magistrados podem obter ao longo da carreira, 

tais como férias, licenças, salãrio famIlia, contagem de tempo para a aposentadoria, adicionais, etc, 

12 
- Forum Joâo Mendes Jr, 200 andar - sala 2.007 - fone: 232-0400., 1338/1339 

13 
- Forum Joo Mendes Jr. 21° andar - sala 2.129 - fones: 606-2894 ou 232-6907 

14 - Palãcio da Justica (Praca ClOvis), 40 andar - sala 408 - fone: 239.2141 
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os quais estão previstos a Lei Orgânica 	Magistr: ura Nacional (LOMN), no Estatuto dos 

Funcionãrios Püblicos do Estado de São Paulo e em várias decisOes administrativas homologadas 

pela Presidéncia do Tribunal de Justica. Nesse departamento, também ha prontuãrios, considerados 

"altamente sigilosos", dos quais constam dados referentes a todos os magistrados do Estado de São 

Paulo, tanto aposentados quanto na ativa. 

Após várias visitas, especialmente aos dois departarnentos que julgamos responsáveis pelos 

recursos humanos do Tribunal - DEMA e DETAPM -, percebemos não so o pouco contato existente 

entre eles e sua estreita dependéncia de decisOes do Presidente do Tribunal, como a inexisténcia de 

urn setor de recursos humanos. Por esta razão, apesar de termos chegado a diretores de divisão 

desses departamentos, nern sempre conseguimos as inforrnacOes de que necessitávamos, tendo de 

encaminhá-las diretamente a presidéncia do Tribunal. 

Esta nossa constatação de que falta ao Tribunal de Justica de São Paulo urn órgão 

responsável pelo recrutamento e acompanharnento dos seus recursos hurnanos fopi outro tema que, 

espontaneamente, surgiu durante o workshop e mobilizou debates. Houve consenso, dentre os 

participantes, de que 'nao ha urn Orgão do Poder Judiciário interessado em planificar, em ter urn projelo do que 

seria o Judiciário ". (P-I!) 

0 Desembargador Nelson Schiesari, urn dos participantes do workshop, remetendo-se a urn 

artigo que publicou na Revista da EPM 15 , atribui a auséncia de planejamento no Judiciário a 
fragmentacao do poder politico dos juizes, mesmo interna corporis, pois considera que ha Tribunais 

Superiores, sediados na Capital Federal, que não concentram todas as decisOes, e ha Tribunais de 

Justica e de Alçada estaduais que também não podem faze-b. Comentou: 

"Quando alguem disputa urn cargo de presidente de urn tribunal, näo propOe nada nesse sent/do. Alias, nao propOe 

nada em nenhum sentido. Ele é eleifo pela credibilidade pessoal, pela idoneidade pessoal, pela seriedade de seus 

propósitos (..). Mas ele nao apresenta projeto nenhum. Alguns acham ate que nao cabe apresenrar, o que é curl oso. 

Então, pensa-se em do/s anos, no max/mo." Na opinião deste desernbargador, falta ao Judiciário urna 

espécie de Conselho Administrativo. 

Tambérn foi lernbrado, durante os debates do workshop, que o Judiciãrio, tendo em vista o 

conjunto de seus funcionários (cerca de 52 mil), assemeiha-se a uma grande empresa, porém sem 

adrninistração ernpresarial. P-Il lembrou que, por volta de 1989, foi proposta urna adrninistracao 

empresarial para o TJ, o que não prosperou. Seu presidente, hoje, além de exercer urn cargo 

politico, acumula uma série de atribuicOes administrativas, pois despacha, em media, 100 peticOes 

por dia. Em sua opiniao, o Judiciário vive o paradoxo de contar corn profissionais despreparados 

para exercerern funçOes adrninistrativas, rnas que, cotidianarnente, são charnados a exercé-las. 

- Ver Schiesari,1997. 



Quando assumem a diretoria de urn forum, por exemplo, nos primeiros anos da carreira, Os juIzes 
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são chamados a gerir várias questOes extra-jurIdicas, como contratos corn fornecedores de alimentos 

para os presos, compra de material de escritOrio, etc. Em suas palavras: "No geral osjuIzes nao gosram 

de ser administradores, mas tern de se-b." 

Foi em meio a esta discussão que outro dos participantes do workshop (P-VI), concordando 
corn as opiniOes anteriores relativas a inexisténcia de qualquer planejamento no Judiciário. 

acrescentou que, ha alguns anos, propôs, genericamente, uma forrna de controle externo desse 

Poder. Conta que, gracas a essa proposta, passou a ser odiado por muitos, tanto na magistratura 

quanto no MP. Explica que tal controle, a seu ver, além de não ser urn controle externo especIfico 

da magistratura ou do MP, mas do Poder Judiciário, deveria ser feito de duas formas: 1) pela 

instituição de urn organismo que planejasse as poilticas judiciárias e verificasse se os tribunais as 

estão cumprindo, de acordo corn critérios da administraçao püblica; 2) pela instituição de urn órgão 

que funcionasse como uma espécie de grande ombudsman do Judiciãrio, que servisse de ponte entre 

a sociedade e o Judiciário, evitando que as estruturas desse Poder engolissem seus próprios 

problemas. Em sua opinião, "näo se pode, ao mesmo tempo, exercer afunçaojurisdiciona/ e planejar aspoilticas 

judiciárias 

Como esta colocaçao causou polérnica e fugia do objeto central do debate, não estimulamos 

sua discussão, valendo ressaltar que, quando do levantamento bibliográfico, também deixamos de 

lado muitos textos referentes a esse assunto. 

Quanto a Corregedoria, uma de nossas entrevistadas, a Juiza-2, esclareceu que sua firnçao é 

a de fiscalizaçao do andamento dos cartórios e do comportamento flincional dos juizes. "Dependendo 

da ideologia e da forrnacao do corregedor, da força que ele representa, (..), esse comportarnento funcional tern urna 

malor abrangência ou uma menor abrangéncia, afingindo condutas pessoals, privadas ou não 

Esta Juiza ainda lembrou que, no que diz respeito a questOes pessoais, os processos sob a 

responsabilidade da Corregedoria talvez representem os ünicos casos da Justica brasileira em que 

näo se tern o amplo direito de defesa: as audiéncias são secretas e, seja quando o própno juiz se 

autodefende, seja quando ele constitui urn advogado para tanto, o espaço para o exercIcio da defesa 

é restrito. Além disso, paralelamente ao processo formal que apura faltas disciplinares, geralmente 

corre urn processo informal de apuraçäo, "semeihante ao que se dá corn urn jtiri de urna pequena cidade. Por 

exemplo, separaçOes e desquites de juIzes, ate ha pouco tempo, erarn, comumente, assunto tratado pela Corregedoria. 

Ate a a/tuna das salas de juIzas ja fol tema para a Corregedoria. Os juIzes corregedores também são esco/hidos pebos 

25juIzes mais antigos do Tribunal 

Outro entrevistado, Juiz-1, ao se manifestar a respeito da atuação da Corregedoria, declarou- 

nos: 

.)A Corregedoria Geral da Justica ou a czpula do Poder Judiciário nao podia punir qualquer juiz quando ebe 



estender sua opinião sobre aualquer assunto corno cidadão. Is 

chegou a instaurar processo aiszplinares contra luizes (..) c. 

propondo a exnnçao do Jusizca Militar. Acabaram sendo ar 
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.i ocorrido. Pelo menos, a Corregedoria anterior 

,ublicaram artigos na imprensa, aqw de São Paulo, 

ados. Eles ndo tinharn, furl dicamente, poderes para 

punir. Pode ser, par exemplo, que, obviarnente, esses juizes ii em marcados, vdo ter mais dificuldades na carreira, 

vao ter maisproblemas. 

A JuIza-4, entrevistada que está ha menos de 4 anos na carreira, apresentou-nos outros 

aspectos da atuação da Corregedoria: 

"A Corregedona tern urn papel que.. é urn pouco a distdncia. Eles tern vários juizes Ia que estão sernpre a disposzçao 

para trocar uma idéia. Eu jä tive a/guns problemas a nIvel de Corregedoria e liguei, fzii super bern atendida, osjuizes 

forarn atenciosos e me ajudararn a solucionar as problemas que eu tinha. E, a/em disso, eles mandarn uns /ivrinhos corn 

decisöes da Corregedona a respeito de problernas corn funciondrios, diversas coisas, cartórios, coisas assirn. 

Quanto a esses "liwinhos", esta entrevistada nos esclareceu que são uma espécie de 

"jurisprudéncia da Corregedoria" que todos os juIzes recebem, sem uma periodicidade, e cujo 

conteüdo se refere, basicamente, a problemas funcionais que não envolvem juizes. Ela nos declarou: 

"Eu acredito que o que mais leva os juizes a consultarem (a Corregedoria) sejam problernas corn funcionarios do 

cartôrio judicial, do cartório extrajudicial, de registro de irnOveis (..) 0 que é rnoisfrequente e a consulta a respeito 

de uma determinada situacao, ou de urn fato que ocorreu, coma proceder, coma não proceder. Porque tern os 

man ziazzinhos de corno fazer, corno solucionar a problerna, rnas quando a situaçao prática que aparece é diferente, eu 

me sinto mais segura se consu/tar a/gum juiz da Corregedoria. Exi stern a/guns rnode/inhos de sindicOncias, de 

portarias que todos recebem, quando ingressarn. Inclusive, quando eu era substituttz. .Eles rnandam, muitas vezes, a 

genre assumir vara e, quando vocé assurne urna vara é como se voce fosse urn juiz titular: pode acontecer todo tipo de 

prob/erna. E a juiz substituto, scm experiência. . .Eu prefer! a consultar a Corregedoria a tomar urna decisão e depois 

não ser a mais adequada. 
(..). Todo rnês, a gente rnanda plani/has para a Corregedoria. As plani/has dc/es tern as 

nümeras de processos de cada vara e por matéria: cIvel, criminal, rnenores, do Jun, quantos estão no Tribunal, 

quantos estão em andarnento, n°  de inquénitos, tudo, execuçOes fiscais. Eles recebem planE/has todos as meses 
(..). 

Então, condicoes de venfi car quantos processos tern ern coda cornarca c/es tern. E de constatar a sobrecarga tambérn 

têm.(..)" 6  

Estas e outras entrevistas, além das discussOes do workshop, sugerem que a Corregedoria, ao 

mesmo tempo que acompanha e controla, quantitativa e qualitativamente, o trabaiho dos 

magistrados, também se Ihes apresenta como uma fonte balizadora de conhecimentos relativos ao 

cotidiano profissional, tendo, assim, forte papel socializador. Contudo, essa socializaçao parece ser 

extremamente unilateral e individual, pois quase nenhum retorno pedagógico do trabaiho 

desenvolvido pelos magistrados é dado pela Corregedoria, seja através de publicaçOes e debates, 

seja no que diz respeito a suas próprias carreiras individuais, uma vez que seus prontuários nao ihes 

são de livre consulta. A estrutura verticalizada e hierarquizada do Judiciário reproduz-se assim, nao 

16  - Pesquisamos a mais recente publicação que reüne as decisäs adniinistrativas da Corregedoria do Tribunal de 
Justiça de São Paulo e dela so constam decisöes relativas a problemas corn funcionários não magistrados, como 
escreventes. oficiais de justica, tabeliôes, etc (Bonliha [org.J, 1996). 
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so na estrutura da carreira. como nas relaçOes entre s 	nstäncias, entre estas e os membros do 

Judiciário e entre eles pr:;prios, enquanto colegas. Di 	te o workshop, foi dito, claramente, por P- 
II: 

"[é precisol transformar a Corregedorza nao nurn órgão puma vo, urn órgdo fiscalizarorio, sancionador, mas nurn 

Orgao de orzentaçdo. 0 que a Corregedoria tern felto na histôrla da magistratura? Quando urn juiz tern urn problerna. 

ela vai dando corda para ojuiz se enforcar." 

No decorrer de urna entrevista, quando discutiamos os lirnites mais cornumente encontrados 

pelos juIzes no desenrolar de suas atividades, a JuIza-4 exemplificou esse controle rIgido exercido 

pela Corregedoria: 

"0 juiz está stiletto a representação. Se, por exemplo, ele destratar urn colega juiz ou urn promotor de justica, ou urn 

advogado, ou mesmo urn funczonário, ele pode sofrer urna represenração. E urna reclarnaçao que a pessoa val fazer na 

Corregedoria contra 0 JU1Z. Isso pode levar o juiz a receber urna sancão por parte da Corregedoria: urna advertència, 

urna suspensao. 0 que val influenciar nurnafutura promocdo. Muitas vezes existern representaçöes injustas. Por causa 

de urn atrito, urna questao pessoal qualquer, que não tern nada a ver corn o desempenho das fun cöes do juiz, tirna 

pessoa val lá e representa contra o juiz. Alas, rnuitas vezes, a Corregedoria arquiva, tambérn, e nao leva adiante esse 

tipo de reclamaçdo. E, sefor urna coisa constante, seficar evidente que ojuiz tern problernas de relacionarnento, que se 

envolveu ern vários problemas dessa maneira, isso pode influenciar nurna prornoção, sirn. Eu ja soube de colegas que 

nao forarn prornovidos por pro blernas na Corregedoria. Então existern, lógico, rneios de controlar o exerciczo do juiz. 

As pessoas tern idéia de que ojuiz tern urn poder ilirnitado, que é o todo poderoso, e nao é. Ojuiz está limitado as leis, 

está lirnitado a conduta, está lirnitado aos olhos de toda a sociedade. Ojuiz trabaiha rnuito lirnitado. 0 poder dele e na 

caneta, nas decisOes, so isso." 

Mas como alguérn se torna urn juiz? Qual o percurso que deve percorrer para ingressar e 

progredir na carreira? Vários dados apontam que não basta mais que, entre o término da faculdade 

de Direito e o ingresso na carreira, uma etapa intermediá.ria se tern tornado quase obrigatoria: São os 

cursinhos preparatórios. 

3- CURSINHOS PREPARATORIOS PARA 0 INGRESSO NA CARREIRA 

3.1 - BREVE HIsTOIuco 

Nos prirneiros relatórios, ja apontáramos a irnportancia de cursinhos preparatórios para o 

ingresso na rnagistratura através de concurso püblico. Dc fato, a literatura, entrevistados, resultados 

de pesquisas e os debates desenvolvidos no workshop confirmararn que esses cursinhos, sejam 

particulares ou oferecidos pelas escolas da magistratura, tornararn-se praticamente urna condiçao de 

acesso a carreira, especialmente devido as lacunas da formacao universitária. 

Segundo Dallari (1997:30-31), a idéia de criar, no Brasil, escolas da magistratura ganhou 

forca na década de setenta quando, paradoxalmente, os gvernos militares ditatoriais interferiram no 

Poder Judiciário. 0 paradoxo está em que, aparentemente, urn governo não dernocrático deveria 
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ambigua, pois ao mesmo tempo em que forarn inostas novas regras de organização para o 

Judiciário, corn o propósito declarado de modernizá-io, este tarnbém sofreu intervençOes drásticas 

do Executivo. Numa época em que, sob o pretexto da moralizaçao, eram afastados de seus cargos 

juIzes e teóricos do Direito que se recusavarn a aceitar corno constitucionais e legais atos arbitrários 

do governo, contrariando interesses de elites dominantes, nascerarn as escolas da magistratura, as 

quais logo foram apoiadas por alguns e rejeitadas por muitos. 

Isto foi a que se passou corn a Escola Paulista da Magistratura, segundo uma das intervençOes de P-

II durante o workshop. Lembrando a polérnico nascimento da EPM, comentou: 'urn parto 

extremamente longo, dernorou 10 anos ', explicando que assim se deu pois vários desembargadores 

temiam que aqueles que participassem da Escola controlassern ideologicamente o Judiciário. Em 

sua opiniao, estes temerosos foram quase "clarividentes", pois a Escola pretendia justamente 

prornover discussOes impossIveis de se desenvolverem dentro do Judiciário. Para P-il, 'fol urn milagre 

que se tenha cri ado a Escola. F/a tropeça, ela vai, rnas ela tern s/do umfoco de debate 

Em alguns Estados brasileiros, na própria década de 70, ja surgiram cursos de preparação 

para a magistratura, promovidos ou apoiados por entidades de advogados. Em São Paulo, par 

iniciativa do desembargador aposentado João Batista de Arruda Sampaio, que contava corn a apoio 

do Instituto dos Advogados do Brasil, criou-se urn curso que enfatizava aspectos éticos da atividade 

de juiz e inclula disciplinas que valorizavam o conhecimento do comportamento humano e noçôes 

básicas do direito. Os candidatos a esse curso eram entrevistados, separadamente, pelo prOprio 

desembargador, que procurava avaliar em que medida cada urn estava bern informado a respeito das 

atividades e responsabilidades exigidas no exercIcio da magistratura. 

Nos anos subsequentes, surgirarn muitos cursos preparatónos, tanto particulares quanta 

organizados par tnbunais, e a rnaioria já se caracterizava por fazer urna espécie de revisão das 

principais disciplinas ensinadas nas faculdades de direito, nada acrescentando de especifico sobre a 

exercIcio da magistratura. Assim, devido ao baixo nIvel dos cursos rninistrados nas faculdades de 

direito, vários desses cursos preparatOrios passaram a ser procurados por candidatos necessitados de 

preencher lacunas em seus conhecimentos jurIdicos básicos. 

Este tema se relaciona, portanto, corn a discussão, amparada em farta bibliografia, se as 

juIzes recebem ou nao formaçao adequada para o exercicio de suas atribuicOes, a partir das próprias 

faculdades de Direito em que se graduam. 

3.2 - CuRsINHos E A MA QUALIDADE DOS CuRsos DE DmErro 

Alguns criticos do desempenho do Judiciário sus'tentam que as faculdades de Direito, par 



20 
formarem, de igual modo - e insuficier. mente -, dos os que pretendem exercer alguma 

profissão juridica, não estariam contribuinci3 para uma adequada formacao dos juIzes. Sugerem 

estes autores uma diferenciaçao, já nos cursos de graduacao em Direito, para aqueles estudantes que 

pretendem optar pela magistratura, a des cabendo urn curriculo especial e uma metodologia 

diferenciada de ensino. 

Outros entendem que a formaçao de profissionais para as diversas areas jurIdicas deve ser a 

mesma, deixando-se a cargo de escolas da magistratura a responsabilidade pelo ensino de 

disciplinas especificas, relacionadas as funçOes do magistrado. Para os que adotam esta postura, o 

preparo dos juIzes deve ficar a cargo dos tribunais, ou seja, precipuamente de desembargadores e 

juIzes, uma vez que estes estariam mais bern preparados do que professores universitá.rios, nao 

juIzes, para transmitir aos candidatos e aos ingressantes na carreira conhecirnentos de seu real 

interesse. 

Segundo Dallari (1997:26-27), o que, de fato, esconde-se por trás desta discussão, e uma 

polémica sobre quais conhecirnentos devem ser transmitidos corn maior énfase aos futuros juIzes: 

se conhecimentos gerais e fundamentais e que, portanto, impliquem a formação de uma sólida base 

conceitual acompanhada de estimulos para o despertar de uma consciência ética, ou se 

conhecimentos técnico-jurIdicos, voltados para aspectos práticos da atividade profissional. 

Quando este terna veio a baila, durante o workshop, foi consensual que ha urn perfil ideal de 

futuro juiz - corn sólida formaçao humanIstica e possuidor de noçöes básicas do que é a prestação 

de urn servico püblico - contraposto a urn perfil real - tecnicista e uitlitarista. Urn dos participantes 

do workshop (P-I), assim se rnanifestou: 

"[urn juiz], ele precisa ser informaclo sobre todos os conhecimentos essencials da vida 
(..). E, no entanto, existem 

faculdades de direito, muitas dc/as, senão quase todas, senão todas, que ndo o levam para esse lado, preferem urn 

técnico em direito a umfurista (.). Evidente que se asfaculdades preparam para essa linha de acdo, isso val estourar, 

entre outros, no Poder Judiciário 

P-VI opinou que a forrnacão dos juizes ingressantes precisa conternplar os problemas que o 

profissional enfrentará no exercIcio de suas fiinçaes, não podendo, portanto, ser meramente técnica. 

Afirma que urna "mentalidade utilitarista" tomou conta não so do Judiciário, mas dos operadores e 

forrnadores juridicos, em geral, desde a graduacao, passando pelos cursinhos e chegando aos 

concursos. 

P-V, por sua vez, afirrnou que uma desejável forrnaçAo humanista dos ingressantes na 

magistratura jamais será suprida por cursinhos. Apesar de considerar que não existern "vocaçOes 

sacerdotais" para a magistratura, acredita na necessidade de que os ingressantes, para se tornarem 

bons profissionais, recebarn noçOes mInirnas do que 6 prestar urn serviço püblico. 
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sal barn, muitas vezes, no inicio da carreira, que esrão lidando corn dramas humanos(..), a vi são é muito pequena, de 

curto folego." 

Em sintonia corn tais percepçOes, Zaffaroni (1993) observa que a formaçao de juizes tern 

sido negligenciada e que o próprio Poder Judiciário pouco aparece nas propostas e discussöes 

teóricas dos juristas barsileiros e de outros paises latino americanos: 

• (..)a cléncia juridica latino-arnericana aprofunda ternas de direito básico e processual a niveis que, em cerlas 

ocasiöes, igualam e superam os dos paises centrais, mas se omitem, de modo quase absoluto, quanto a estrutura 

institucional do poder que tern por fun çãü, precisamente, a aplicacao desses conhecimentos. 
(..). Investigar 

soclo/ogicamente as juIzes ou analisar sua fun cão sob a perspectiva poiltica, corn frequencia, se considera pouco 

menos do que urn desacato, " (Zaffaroni, In Dallari,1996:27). 

Para Dallari, é descabida a proposta de estabelecer, durante o curso de graduacao em 

Direito, uma area especIfica para os alunos que pretendem se destinar a magistratura porque, 

justamente durante este periodo, considera que os alunos ainda estão adquirindo conhecimentos que 

Ihes permitirão optar, com maturidade, por uma das várias carreiras juridicas. Sua sugestão é a 

seguinte: 

• .)O que se deve fazer, em primeiro lugar, é reforcar nos cursos de Direito, para todos os alunos, a forrnacao 

hurnanistica, (..)para que o profisslonal do direito, seja qua/for a area de sua esco/ha, saibao que tern sido, o que é e o 

que pode ser a presença do direito e da justiça no desenvolvimento da pessoa hurnana e nas re/a çoes soclais. A par 

disso, devem ser transmitidas noçoes básicas de discip/inas re/acE onadas corn as comportamentos humanos, corno a 

antropologia, a sociologia e a psicologia, pois, seja qua/ for o conflito jurIdico, esses aspectos sempre estarão 

presentes e e importante que oprofissional do direito saiba reconhecé -los. "(Dailari,1997:29). 

Durante o workshop, voltou-se a este tema, sendo enfatizado por P-WI que "os estudanres 

querern umaformaçao me/hor. (...) " e que e urgente combater o caráter "livreiro, abstrato e estratosférico" 

dos cursos jurIdicos, apoiando-os mais em discussOes jurisprudenciais capazes de enfatizar a 

essência conflituosa da prática jurisdicional. P-VH contou sobre uma carta que urn juiz da Suprema 

Corte dos Estados Unidos - Benjamin Cardoso - escreveu a urn aluno que desejava aprimorar sua 

formaçao: 

"Você deve vhsltar os museus, exposE çöes de arte, vocé val depurando seus sentimentos 
(...) Vocé deve Er a concertos, 

isto é muito importanre, também. Vocé devefazer viagens, observar a natureza 
(..). Se nofirn, sobrar a/gum tempo, leia 

a/gum livrojurIdico, nao é essencial." 

Este mesrno participante também cornentou que urn dos problernas mais graves dos cursos 
juridicos e o do monopólio do controle curricular por "burocratas e negocistas", resultando, desse 

"desastre", bacharéis em Direito que, quando rnuito, são maus processualistas. Tal situação, na sua 

opiniao, é reflexo do que se passa no próprio Conseiho Nacional de Educaçao, dominado por 

antigos professores de universidades püblicas, porém hoje agentes de universidades privadas 
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promorores, advogados sornos vitimas disso. Ninguern nos p :tntou que matérias colocar no curriculo(...)". Os 
estudantes tambérn lhe parecem ser vitimas dsse Si sterna, embora, surpreendentemente. 

interessem-se por uma forrnaçao mais humanIstica: "os esrudantes querem urna formacao melhor.(..). A 

preocupacao dos estudantes corn a ética! E muito importante! Os estudantes querern isso. (..) iVós que já estarnos 

atuando, nós deverlarnosprocurar urn jei to de influir mais." 

Foi ainda lembrado, durante o workshop, que o Indice de reprovaçOes no exame da OAB tern sido, a 

cada ano, mais alto, o que comprova o despreparo dos formandos para o exercicio da própria 

advocacia. 

Nalini, autor brasileiro que talvez seja urn dos que mais escreveu e escreve a respeito do 

recrutamento e preparo de juIzes, também ao tratar da formaçao desses profissionais, critica os 

cursos jurIdicos brasileiros e afirma que seus principals defeitos, desde sua criaçäo ate o presente, 

são, basicamente, dois: professores scm formaçao pedagógica, que se lirnitam a prelecoes 

tradicionais e se utilizam de critérios de avaliaçao que não aferern os conhecirnentos, e classes 

nurnerosas que resultam em milhares de bacharéis, anualmente injetados num mercado em que a 

"subsistênc,a digna está reservada a poucos (..)"(Nalini, 1990: 11). Como é desse contingente que o 

Judiciário recruta seus juizes, ele ye as Escolas da Magistratura, em tal contexto, como 'supridoras do 

ensino jurIdico, desviando-se da sua especificidade institucional" (idern). Sua sugestão para a reversão desse 

quadro se compOe de 11 "propostas concretas para reabilitar o ensino do Direito no Brasil": 

1) adocäo de vestibulares especIficos para o acesso as faculdades de Direito, corn ênfase para o 

vernáculo, Lógica, Psicologia, Conhecirnentos Gerais e outros idiornas; 

curso mInimo de 5 anos; 

3) reducão do nürnero de alunos por turma; 
4a)  modernizaçao da metodologia; 
5a)  cntérios de avaliação continua; 

Português como cadeira curricular básica; 

urn idiorna estrangeiro como cadeira curricular opcional; 

alteracao curricular regionalizada; 

curso de Deontologia do magistrado para alunos dos ültimos anos propensos a ingressar na 

magistratura; 

concurso püblico para admissão de professores, corn ënfase na averiguação de aptidOes 

pedagógicas; 

I 1)  divulgaçao do "ranking" das escolas de Direito, pelo Colégio Brasileiro de Faculdades de 

Direito (ibidem: 11-13). 



23 
Lagastra Neto (1990) concorda, em alguns r os corn Nalini, afirmando, por exemplo, 

que o ensino juridico deve enfatizar estágios e pesq3 is, não sO de gabinete mas de campo. Dele 

discorda, contudo, por achar que a rnassificaçao do er no juridico constitui uma falsa questão, uma 

vez que, no Brasil, ha escassez dejuIzes: 

"Este é urn pals que corneça a dar Os prime, ros passos na busca de urna eferiva defesa dos direitos hurnanos e que, por 

isto, nao pode prescindir da insta/ação de esco/as de Direiro '(id em: 21). 

Esse autor é enfático quanto a necessidade de integração do estudo tradicional do direito 

corn a sociologia e a antropologia jurIdicas, a "juscibernética" e a teoria da argumentaçao. 

Urn de nossos juIzes entrevistados, tambérn professor universitário, manifestou-se a esse 

respeito (Juiz- 1): 

na mazoria esmagadora (this faculdades de Direito) a preocupaçdo é simplesmenre estudar Direito e incutir no 

estudante a zdéia de que o Juiz é neutro, irnparcial (..), de que a lei já lraz (..) impllcita a justiça. 
(...). Se (aquela 

sentença) está produzindo justzça ou não está produzindo, ndo é prob/ema dele! Ele ndo fez a lei! A cu/pa ndo e dele. 
Eu acho que o projIssional corn que ojudicithrio trabaiha tern, mais ou menos, esse perfil." 

Outra decorréncia dessas criticas, que mesmo as faculdades de Direito mais bern 

conceituadas do Brasil vém recebendo, é o fato de que, para suprirem lacunas técnicas e abrirem 

espaco no concorrido mercado de trabaiho, os próprios estudantes buscam estágios, em grandes 

escritOnos de advocacia ou junto a seus professores, durante seus i1timos anos de graduaçao, os 

quais, geralmente, funcionam como urna espécie de especializaçao paralela prematura. Aqueles que, 

já no 40  ou 5 0  anos, pensam em ingressar na magistratura e não estäo nesses estágios "privados", ou 

procuram o concorrido curso-estágio oferecido pela EPM ou se matriculam em cursinhos 

particulares que cobram altas mensalidades, tern salas de aula superlotadas e, geralmente, são 

dirigidos por professores das próprias faculdades de Direito. 

3.3 - A CRESCENTE PROCURA POR CURSINH0s PRIPARATORIOs 

Alguns dados sugerern que, de fato, vem crescendo a necessidade de reforçar os 

conhecirnentos oferecidos pelos cursos de graduacao em Direito para se ingressar em carreiras 

juridicas. Segundo pesquisa, recentemente realizada pelo IIJPERJ - Instituto Universitário de 

Pesquisas do Rio de Janeiro -, enquanto entre 1966 e 1970, 82,8% dos juIzes aprovados em 

concursos, em todo o território nacional, não se haviam preparado em cursinhos, entre 1991 e 1995 
apenas 34,7% dos aprovados não os haviam frequentado. Em quase tnnta anos, portanto, houve 

uma inversão da tendéncia. 

Frequência em Escola de Magistratura e Outros Cursos Preparatórios: 1966-1970 

Cursos 1966-70 1971-75 1976-80 1981-85 1986-90 1991-95 Total 
Nenhum 82,8% 63,2% 62,1% 56,1% 40,9% 34,7% 48,7% 

Esc. da Magistr. 1,6% 10,4% 12,6% 17,1% 35,8% 42,4% 27,6% 
Outro curso 15.6% 26,4% 25,3% 26,8% 23,3% -. 22,9% 23,6% 

Total 250 
7,5% 

250 
7,5% 

356 
10,6% 

563 	957 
16,8% 	4,6% 

967 
28,9% 

3.343 
100.0% 

kA ...nu. V iauua IUL aILl, 177i . 1 0'.)) 
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Afirmam Os analistas do IUPERJ que esses cursos se foram constituindo numa verdadeira 

continuação da preparação académica, importando onus em termos de tempo e de custos, 

dificilmente compativeis corn recursos disponiveis pelos candidatos de familias pobres. 

Consequentemente, a frequéncia a cursos preparatórios é menor entre os juizes oriundos de estrato 

social mais baixo, consistindo em mais urn indicador da apropriação da carreira pelas camadas 

médias escolarizadas de mais alta renda. Nas palavras de P-WI, durante o workshop, é "nefando" 

que os cursinhos selecionem candidatos através de mensalidades que giram em torno de R$ 350,00 

por més, pois isto não garante que estes candidatos sejam os mais bern taihados para a Magistratura. 

Ainda segundo essa pesquisa, em São Paulo, quase metade dos juIzes (49,8%) que 

ingressararn na carreira, entre 1985 e 1994, haviam frequentado a Escola Paulista da Magistratura, 

tendéncia sugestiva de que o Poder Judiciário Estadual ali estava assumindo urn progressivo 

controle sobre a formaçao dos futuros magistrados. 

Freqüência a Cursos Preparatórios por Nümero de Concursos Anteriores ao Ingresso na 

Carrejra: São Paulo (1985-1994) 

Cursos freqüentados Nenhum 1 concurso 2 concursos 3 	ou 
+conc. 

Total 

Nenhum 31,6% 19,8% 21,1% 26,8% 25,9% 
Escola Paulista da Magistratura 45,9% 58,1% 57,9% 34,1% 49,8% 
Outro Curso Preparatório 22,6% 22,1% 21,1% 39,0% 24,3% 
Total 133 

42,0% 
86 

27,1% 
57 

18,0% 
41 

12,9% 
317 

100% 
I'UULC. V 141U14 CL 4111,1 YI. I 

3.4 - CURSThiHOS PREPARATORIOS PARTICULARES 

Dc acordo corn nossa entrevistada, graduada pela Faculdade de Direito da USP e, pelo 

segundo ano consecutivo, frequentando urn cursinho particular e prestando concursos tanto para a 

Magistratura quanto para o Ministério Pñblico, nesses cursinhos, os professores - 'a/em de 

prepararern, de fato, o aluno para o concurso" - dão uma base que a graduaçao em Direito deveria dar, 

enfatizando a técnica e a prática juridicas. Em suas palavras: "Cursinho é a/go que se tern quefazer porque 

e/es pegam as questöes que mais caem nas provas" 

Quando este terna foi tratado no workshop, vários dos participantes lembraram que flãO SO OS 

cursinhos enfatizam as questOes que mais caem nas provas como também dão dicas sobre o tipo de 
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roupa, de penteado e de linguajar que os candidatos e t: -ididatas devem usar nos dias de exames. 

Na opinio de P-VI, os cursinhos enfatizam o quc is bancas querem do candidato, sem se 

preocuparem corn a discussão e compreensão dos fenôrnenos jurIdicos. P-X também considera os 

cursinhos mais preocupados em ensinar posturas que agradem aos examinadores do que em 

preparar bons candidatos para o concurso e para a carreira e P-WI declarou: 'Muitas vezes, o born ator 

consegue meihor resultado que o born candidato." 

Para a JuIza-4 foi imprescindIvel fazer cursinho particular porque, no seu caso, como ao mesmo 

tempo trabaihava e estudava, precisava de urn estudo mais direcionado. Contou-nos que a maioria 

das disciplinas lecionadas nos cursinhos era comum a candidatos que pretendiam o MP e a 

Magistratura, havendo concentração de professores e aulas de Direito Civil, Processo Civil, Direito 

Penal e Processo Penal. Apesar de muitos colegas seus também terem passado pela experiência de 

cursinhos, sabe de outros que ingressam sern nunca os terem frequentado. Quanto a este caráter 

polivalente dos cursinhos no preparo de candidatos para os mais diferentes concursos juridicos, foi 

lembrado, por P-IT e P-X, durante o workshop, que justarnente o sucesso desses cursinhos advém 

dessa proposta de fazer do conjunto dos concursos urn "sistema do que pegar pegou". Vale registrar 

que, na opinião de P-X: 

"a histôria da vocacao do cidaddo para ingressar na magistratura, aquela tendéncia nobre, é uma conversa mole 

insuportável, pois isso nao existe, ou meihor, existe em nümero extremarnente pequeno ". Já para P-IX, ser juiz 

resulta de uma "(..) aptidão, uma inclinaçao que nao chega a ser essa vocacao no sentido quase romOntico do 

termo" e este não ye mal algum no fato de urn mesmo candidato prestar concurso para diferentes 

carreiras jurIdicas. 

0 Juiz-3 nao frequentou nenhum curso preparatório devido ao que considera inconvenientes 

de uma clientela muito heterogénea. Declarou-nos: 

"(..). Vocé encontra (nos cursinhos preparatórios) desde pessoas saindo de boas faculdades e tendo urna grande 

formaçao, ate pessoas que não tern, assim, uma boa formacao, nem mesmo no ámbitojurIdico. Então eles tern que criar 

uma linguagem que atenda a essas duas demandas. E eu não me sentia muito seduzido pela idéia de começar a estudar 

o que é citaçao, o que é processo, são coisas que eujá tinha consolidado na minha cabeça. . .Então eu optei por estudar 

sozinho, mesmo." 

3.5 - CURSO-ESTAGI0 OFERECIDO PELA EPM - EscoLA PAULISTA DA MAGISTRATURA 

Segundo Galli (1991:202), 'Was áltimas cinco décadas, teve grande impulso a criaçdo de institutos 

especials, conhecidos como escolas de magistratura, cuja fun cdo e cumprir urn papel sumamente significativo no que 

tange aforrnaçao, a capacitacao e aperfeicoamento da magistratura em geral." 

Este professor da Universidade de Buenos Aires menciona experiências na Argentina, 

Espanha, Franca, Portugal, Bélgica, Japão, Coréia, Laos e Brasil. Lembra que, em alguns casos, 

como na Franca, as escolas vinculam-se ao Poder Executivo; em outros, como no Laos e no Chile, 
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elas atuam junto a universidades; havendo também as vinculadas ao Poder Judiciário, como 

algumas escolas dos Estados Unidos e as existentes no Brasil 17 . 

Pelo o que este autor apurou, a maioria dessas escolas desenvolve, como atividade principal 

ou exclusiva, a preparaçAo dos futuros magistrados, o que fazern, via de regra, corn enfoque teórico-

prático, havendo também as que so oferecern cursos de aprimoramento de juIzes em atividade e as 

que assumem as duas tarefas, como é o caso das escolas brasileiras. 

Para Nalini, além dos cursos de Direito terem de passar por uma verdadeira revoluçao 

curricular, o simples concurso püblico não garante uma adequada selecAo de candidatos a carreira, 

devendo a ele ser agregada, obrigatoriamente, a prévia passagem do candidato por escolas da 

magistratura controladas por Tribunais. Esse autor defende a adocao do modelo frances para tais 

escolas (Nalini, 1992/a), mas essa proposta vern recebendo crIticas relativas aos riscos dessa opcao 

representar a perda de uma composição social mais plural do corpo de magistrados. Isto poderá 

ocorrer, segundo alguns, pois dependendo das condiçOes que instituam a obrigatoriedade da prévia 

passagem do candidato pela escola, ela pode contribuir para tornar a carreira urn reduto profissional 

de setores de renda mais alta (Vianna et alii, 1997:109 e 146). 

Durante o workshop, remetendo-se as Escolas estrangeiras da Magistratura, em geral, P41 

mencionou que, pelo menos aquelas que pessoalmente conhece - as da Franca, Portugal, Espanha, 

Itália, Japao, Estados Unidos, Canada e a Escola de Direito Comunitário Européia - preocupam-se, 

essencialmente corn o recrutamento, uma vez que consideram "a selecao dos juIzes (..) a ánica forma de 

manter o Judiciário como umafuncao estatal, se é que nao se quer conservar o Judiciário como Poder." 

Segundo Dallari, o que realmente interessa nessa discussão é saber se existe urn papel para 

as escolas de magistratura e, em caso positivo, qual deve ser ele. Dallari defende que urn curso-

estágio, oferecido por uma escola da magistratura a alunos interessados em serem aprovados em 

concursos, nao deve se restringir - como faz a grande parte dos cursinhos particulares - a repetição 

de conhecimentos elementares pertinentes aos cursos jurIdicos de graduaçao. 

As Escolas portuguesa e costa riquenha da magistratura foram mencionadas, durante o 

workshop, como exemplos de propostas bern sucedidas de ensino humanIstico e interdisciplinar. 

Urn dos participantes (P-rn) lembrou a grande énfase humanistica que a Escola portuguesa da 

Magistratura dá a seus cursos, promovendo, a. noite, após as aulas - que tornavam manhãs e tardes -, 

debates, apresentaçOes de müsicos, poetas, cineastas, etc. Marcou-lhe, especialmente, urn curso para 

"juIzes formadores de juIzes" que seguia este tipo de proposta: "A formacao humanistica, para mirn, me 

tocou mais ate do que o próprio curso ". P_I/I foi quem mencionou a bern sucedida experiéncia 

internacional da Escola da Magistratura de Costa Rica, de onde lembra que já vieram alguns 
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formaçao juridica, e tern uma perspectiva interdisciplinar, incrernentada a partir de convênios corn 

universidades. 

A Escola Francesa foi mencionada por P-I e P-X. Para o primeiro, apesar dessa Escola ser a 

mais antiga de todas (40 anos), o Poder Judiciário daquele pals é fraco e sufocado pelo Executivo, 

cabendo, portanto, refletir se tal rnodelo deve ser seguido. Em sua opiniAo, o Poder Judiciário 

frances pode ate mesmo ser considerado urn dos mais corruptos da Europa, havendo venda de 

sentenças. P-il argumentou que, de fato, o Judiciário frances não é Poder, mas autoridade judicial. 

embora Ia "(..)o juiz é tao bern formado pela Escola que ele exerce autoridade corn muito mais espaço, corn muiro 

mais intensidade, corn muito mais ejlcacza do que nós, que sornos Poder no Repüblica (..)" P-I lembrou, ainda, 
que o juiz frances se alia a midia, consegue espaços, faz curnprir a lei e incomoda o governo. 

Na maioria dos Estados brasileiros, todavia, a realidade tern demonstrado que cursos 

preparatórios para o ingresso na magistratura, mantidos por tribunais, nao passam de uma 

oportunidade para os candidatos rernernorarem matérias do currIculo normal, ou mesmo 

aprenderem-nas. Resta a questäo, portanto, do que fazer para que os cursos de graduaçao em Direito 

meihorem a qualidade do ensino que oferecern e que fiinçao teriam, então, os cursos preparatórios 

das escolas da magistratura. 

0 curso-estágio oferecido pela EPM, pelo que pudemos aferir através da programação de 

suas aulas e palestras, tern tentado fUgir a regra, lecionando algumas disciplinas, como Literatura e 

Históna, que vão além das tradicionalmente ministradas nos cursos jurIdicos. Todavia, estas 

cornpOem urna parcela minima da carga horária global e são, comumente, ministradas somente por 

juizes e desembargadores não especialistas nessas areas. 

P-WI, no workshop, lembrou que já enviou uma proposta formal ao TJ - a qual näo 

prosperou - para que na EPM houvesse cursos para juizes em colaboraçao corn a universidade, 

incluindo, dentre seus professores, docentes universitários, e ficando também previstas palestras e 

aulas de juIzes e prornotores na universidade. "Esta aproxirnaçao maior entre universidade e magistrados 

acho que sena extremamente benefica, ajudando, inclusive, o estudante a tornar suas decisOes. P-VI também 

atnbuiu ao hermético quadro docente das Escolas da Magistratura no Brasil, essencialmente 

formado por desembargadores e juizes, a visão parcial, conservadora e preconceituosa que costuma 

ser veiculada da atividade jurisdicional. 

Antes de apresentarmos a programação da EPM para estagiários de 40  e 50  anos de Direito, 

vale lembrar que seu curso-estágio é exciusivarnente voltado para a formaçao de juizes e que, 

segundo a própria Escola, ele representa urn duplo tests: por urn lado, oferece aos estagiários a 

0 	mn ann IIra flint.. AatnhIin,l,, in ruin Penning, An ñnflirttnt.rurn A. 1 1 amen.. i,Sr., ,lnrnn,,nI, ,nncin ,,nr A nnsr. 1 
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oportunidade de vivenciar o exercIcio da Magistratura e, para os membros desta, permite urn 

contato corn os candidatos antes que, de fato, ingressem na carreira. 

Relembrando o exposto nos relatOrios anteriores, a EPM foi criada em 1988 e, atualmente, 

possui uma Diretoria composta por urn Diretor, urn Vice-Diretor, urn Conselho (formado por vários 

desembargadores e magistrados de 2 '  Instância), urn Secretário-Geral e urn representante de 1 

lnstância, sendo as decisOes da Escola tomadas por urn órgão colegiado' 8 . 

0 curso-estágio oferecido pela EPM é formalmente denominado Estágio de Direito junto 

aos .Juizos de Primeira Instáncia da Comarca ckz Capital e foi instituIdo, em marco de 1994, pelo 

Conseiho Superior da Magistratura. 0 Provimento que o criou' 9  justifica seu estabelecimento junto 

ao Poder Judiciário do Estado de Säo Paulo como urn servico auxiliar para: 

- incentivar e motivar os bacharéis de Direito ao ingresso na Magistratura, visando a suprir, em 

tempo oportuno, Os cargos vagos; 

- acrescentar a formação jurIdica dos futuros candidatos o conhecimento prático dos procedirnentos 

judiciais e do funcionamento dos Oficios da Justiça; 

- servir a adequada preparação dos estudantes, bern corno auxiliar os magistrados na e!aboraçao de 

relatórios e pesquisa. 

0 nürnero de vagas é definido pelo Presidente do Tribunal de Justica, de acordo corn o 

movimento judiciário em cada Regiao, Foro ou Vara. 

No penültimo concurso para selecäo de novos estagiários, realizado na Capital, em 

dezembro de 1996, houve 716 inscriçOes válidas para 120 vagas abertas e preenchidas. No ültirno 

concurso, ocorrido em novembro de 1997, as mesmas 120 vagas foram oferecidas e preenchidas, 

tendo-se inscrito para elas 657 candidatos. Caiu urn pouco, portanto, a relaçao candidato/vaga de 

urn ano para outro (de 5,96 para 5,48). 

3.5.1- Perfil Exigido do Estagiário, seus Deveres e Prerrogativas 

0 estagiário deve ser brasileiro nato ou naturalizado, estar em dia corn as obrigacOes 

militares, no gozo dos direitos politicos, ter boa conduta, gozar de boa saüde e estar rnatriculado no 
40  ou 5 °  anos de graduação em Direito. Se for 4° anista, a duraçao total de seu estágio não poderá 

ultrapassar 2 anos, e se for 5° anista, o prazo será de urn ano, pois é vetado o prosseguirnento do 

estágio para bacharéis. A ünica exceção a esta regra é aberta para aqueles que, depois de formados, 

18 - A Escola tern sua sede a R. da Consolacao, 1493 - 2° andar - fones: 255-0815, 257-8954 ou 258-9366 - r.262 e na 
obtencão dos dados que se seguern, contarnos corn a especial colaboração dos então firncionãrios: Mauricio Salvaton. 
Nina, Edith e Vaneska. 
19 - Provimento n°  502/94 do Tribunal de Justica do Estado de São Paulo (TJSP), publicado em 03/03/94 no Diário 
Oficial de Justica (DOJ), pg.4. Complernentanclo estas previsOes, hxi urn conjunto de Esciarecirnentos BOsicos. redigido 
pelo Tribunal de Justica, em 08/08/94. 
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Deve ainda o estagiário ser probo e dedicado, guardar sigilo das decisöes as quais tiver 

acesso e observar o segredo de justiça nos processos em que isto for decretado. E vetado a ele ter 
comportamento incompatIvel no recinto do forum, nao ihe cabendo se identificar, invocando sua 

qualidade funcional, em matéria alheia ao servico. Não poderá portar distintivos e insignias 

privativos de magistrados ou praticar atos exciusivos destes. 

Exige-se assiduidade do estagiário, sendo que o estágio tern duraçao minima de 20 horas 

semanais e é exercido, preferencialmente, no periodo das 12:30 as 16:30, devendo a jornada diana 

corresponder ao horário de expediente forense e compatibilizar-se corn o peniodo em que o 

estagiánio está matriculado no curso de graduaçao em Direito. Mais de 10 faltas injustificadas ou 

auséncia por mais de 30 dias num ano, mesmo que corn justificativa, porém sern prévia autorização, 

irnplicarao seu desligamento. Vale destacar que a Cornissão de Concurso de Ingresso a Magistratura 

considera como ponto favorável ao candidato sua frequéncia regular ao estágio. 

Compete ao estagiário, alérn de frequentar as aulas que serão ministradas na própnia sede da 

EPM, exercer transitoriamente atividades auxiliares dos Juizos de Direito de 1a  Instância, ou seja, 

tomar conhecimento dos atos jurisdicionais praticados, acornpanhar audiéncias, auxiliar na 

elaboraçao de relatónos de sentenças, bern como na pesquisa de doutnina e jurisprudência, devendo 

apresentar, tnmestralmente, a Corregedoria Geral da Justiça, relatónio circunstanciado de suas 

atividades. 0 Juiz Titular da Vara em que o estagiã.rio trabaihar será seu onentador e fiscalizará sua 

atuacão e cornportamento. 20  

Não haverá vInculo empregatIcio entre o estagiario e o Estado, o que ihe nega a condicao de 

servidor püblico, mas caso ingresse na Magistratura, seu tempo de estágio contarã como servico 

püblico, para todos os fins. 

Entre os direitos e prerrogativas do estagiario está o recebimento de urna ajuda de custo. Esta, 

apesar de prevista no provimento de cniação do estágio e estipulada como valor que correspondenia 

ao custo da faculdade e do transporte, so veio a ser instituIda através de novo provimento 2 ' que a 
circunscreveu as necessidades de lanche e transporte ao local do estágio. Seu valor, no 2 0  semestre 

de 1997, estava fixado em R$ 130,00 por més, constando que é reajustável, a cada sernestre, de 

acordo corn a variação do custo de vida no penIodo anterior. 

Embora a EPM não tenha estatisticas precisas, sua secretaria estima que dos 120 estagiários 

20 - Urn novo provimento (n°  517. de 14/10/94, publicado no DOJ em 11/11/94, pg.2) alterou a periodicidade da entrega 
de re!atórios. inicialmente bimestral, para trimestral, e retirou dos Escrives-Diretores a responsabilidade de 
regulamentar a expedição. apresentação, registro e controle das certdöes de frequência e dos relatórios, concentrando-a 
no Presidente do Tribunal de Justica. 
21 - n°  538. de 01/12/95. 
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que ingressaram, no inicio de 1996, aproximadarnente 25 (20%) desistiram ao longo do ano, boa 

parte porque encontrou estágios mais bern remunerados, voltando a se repetir o mesmo em re!ação 

aos estagiãrios de 1997. 

3.5.2 - SeleçAo de Estagiários 

0 concurso para ingresso no estágio da EPM se dá uma vez por ano, tanto na Capital e na 

Grande São Paulo quanto nas demais comarcas do interior onde ha Faculdades de Direito. No 

prirneiro caso, a realizaçao flea a cargo da Presidéncia do Tribunal de Justiça e, no segundo, do Juiz 

Diretor do Forum.. Numa ünica prova escrita são aferidos conhecirnentos juridicos do candidato. 

A ültima prova aplicada na Capital, em 28/11/1997, constou de 50 questOes, do tipo teste de 

müitipia escoiha, referentes a Direito Civil (15 questOes), Direito Penal (15 questOes), Direito 

Processual Civil (10 questoes) e Direito Processual Penal (10 questOes). Houve ainda uma 

dissertação (de 20 a 30 linhas) cujo tema foi: "Os princ4iios constitutivos do contraditório e da 

ampla defesa ". 

3.5.3 - Pianos de Aulas para Estagiários da Capital 

Quando da criaçao do estágio, em 1994, estavam previstas cinco tardes de aula por més, de 

agosto a dezembro, corn duas ou trés aulas por tarde, todas ministradas por desernbargadores ou 

juizes (da ativa ou aposentados) e referentes a disciplinas juridicas básicas como: Direito Civil, 

Constitucional, Penal, noçOes de Processo Penal (aspectos práticos), Direito Administrativo, 

Tributário, Processual Civil, nocöes de administraçao judiciária e de serventias extrajudiciais. 

Portanto, em grande parte, ao rnenos em termos de conteüdo, observa-se uma repetição de 

disciplinas normairnente lecionadas nos 40  e 50  anos do curso de graduacao em Direito. 

No segundo semestre de 1996, este piano foi o seguinte: estagiários 50  anistas tiveram duas 

aulas sernanais (as 2 as  e 5 as)  e os 40  anistas urna palestra por més, sernpre corn desernbargadores e 

juizes. Os ternas permaneceram basicamente voltados para conhecirnentos técnicos, embora, em 

outubro, tenha havido uma seqUência de aulas de disciplinas hurnanIsticas como: Históna, Filosofla, 

Sociologia e Econornia, todas lecionadas porjuizes. 

0 programa realizado no 10  semestre de 1997, dividido em 3 aulas por tarde, das 13h30 as 
15h, das 15h as 16h30 e das 16h30 as 18h, foi o seguinte: 

a) estagiários 50 
 anistas: tiverarn 15 tardes de aulas em janeiro; 4 em fevereiro; 3 em marco; 2 em 

abril; 3 em maio e 2 em junho (total de 87 aulas em 29 tardes). As disciplinas ministradas 

foram: 
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Disciplinas Janeiro Fevereiro Marco Abril Maio Junho TOTAlS 
Direito Civil 12 3 3 2 2 2 24 
Direito Processual Civil 9 2 2 1 1 - 15 
Direito Tributário 6 2 - 1 2 2 13 
Direito Processual Penal 5 2 2 1 1 1 12 
Direito Penal 5 1 1 1 2 1 11 
Direito Administrativo 5 1 1 - 1 - 8 
Direito Constitucional 3 1 - - - - 4 
Conhecimentos Gerais - - - - - - - 

Direito Comercial - - - - - - - 

Outras - - - - - - - 

TOTAlS 45 12 9 6 9 6 87 	1 

Foram convidados 11 professores-magistrados para lecionar nesse 10  semestre: 4 eram 

desembargadores, 2 juizes do Tribunal de Alcada Criminal (TACR11vI), 1 de uma Vara Criminal, 1 

de uma vara da Fazenda Püblica, uma juIza da Corregedoria Geral da Justica (iinica muiher), 1 da 

Corregedoria da Seçao Criminal e 1 de Itaqueralltaim Paulista. 

b) estagiários 40  anistas: tiveram 5 tardes de aulas ao longo do semestre (uma por més, excetuado o 

més de fevereiro). 

No 2°  semestre, iniciado em 23/07/1997, manteve-se a grade de 3 aulas por tarde, também 

das 13h30 as 15h, das 15h as 16h30 e das 16h30 as 18h. 

a) estagiários 50  anistas: tiveram 7 tardes de aulas em julho; 6 em agosto; 7 em setembro; 7 em 

outubro e 3 em novembro (total de 90 aulas em 30 tardes). As disciplinas ministradas foram: 

Disciplinas Juiho Agosto Setembro Outubro Novembro TOTAlS 
Direito Civil 4 3 4 1 - 12 
Direito Processual Civil 4 2 4 3 2 15 
Direito Tributârio 2 - - - 1 3 
Direito Processual Penal 2 - - - 2 4 
Direito Penal 4 1 4 - - 9 
Direito Administrativo 2 - - - - 2 
Direito Constituciona! 1 2 1 2 - 6 
Conhecimentos Gerais - 7 5 8 2 22 
Direito Comercial - 3 3 5 2 13 
Outras 2 - - 2 - 4 
TOTAlS 21 18 21 21 9 90 

As 4 aulas de "outras" disciplinas contemplaram: Execucão Penal e Corregedoria de 

Presidios, Deontologia da Magistratura, Direito da Infancia e Juventude (Dos Atos Infracionais) e 

NoçOes de Direito Ambiental. 

As 22 aulas de Conhecimentos Gerais referiram-se as seguintes disciplinas (todas 

ministradas por juIzes): 
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Disciplinas Agosto 	j _Setembro Outubro Novembro TOTALS 
Históna da Filosofia 2 2 3 2 9 
História - 1 4 - 5 
Literatura 5 - - 

- 5 
Linguagem JurIdica 

- 2 - - 2 
Filosofia do Direito - - 1 - 1 
TOTAlS 7 5 8 1 22 

Nesse 2°  semestre de 1997, das 90 aulas lecionadas para os 5°  anistas, 35 (39%) foram 

ministradas por desembargadores e 55 (6 1%) por juizes. Esta "reserva de mercado" das aulas da 

EPM apenas para juIzes e desembargadores é fonte de polémicas e, como diz Dallari (1997:32): 

"restringe muito a caráter inovador e crItico desses cursos 

Sobre isto, a opiniao de nosso entrevistado, Juiz- i, é a seguinte: 

"(..)quem chrige a Escola (..) tern  (..) urna certa reserva corn respeito a gente (advogados e juizes não ligados 
diretamente a ela). (..) SO dá au/a na Escola da Magistratura (quem é) juiz; nao vern profissional defora. Quern escoihe 

quern dará au/as na Escola é a sua prOpria direcao. E, vez por outra, a gente tern sido convidado, mas muito 

esporadicarnente. NOs ternosfeito sugestöes de cursos ou coisas desse tipo, na expecrativa de que a 'genre venha a ser 

convidado, para desenvo/ver urn pro grama, para dar au/a." 

Esse juiz acha que os estagiários da EPM gostam muito do curso-estágio, mas faz ressalvas 

quanto as influências socializadoras negativas que cia possa ter sobre futuros juizes: 

"Na Escola de Magistratura eles vão doutrinando ojuiz sabre corno ele deve se comportar, (..) a ponto de falar que o 

juiz ndo deve, em hipOtese algurna, no interior, pOr a bermuda e /avar o carro na rua. Essas coisas, para eles, são 

muito relevantes!" 

0 resultado final da quantidade de aulas por disciplina, ao longo de 1997, para os estagiários 

5 °  anistas da EPM, ou seja, para os que, terminado o curso-estágio, provavelmente prestaram 

concurso, foi: 

Disciplinas 1 °  sem. 2° sem 1997 
Direito Civil 24 12 36 
Direito Processual Civil 15 15 30 
Direito Tributário 13 3 16 
Direito Processual Penal 12 4 16 
Direito Penal 11 9 20 
Direito Administrativo 8 2 10 
Direito Constitucional 4 6 10 
Conhecimentos Gerais - 22 22 
Direito Comercial - 13 13 
Outras - 4 4 
TOTAlS 87 90 177 

A disciplina de Conhecimentos Gerais representou, portanto, 12,4% do conteudo 
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programático do Curso Estágio oferecido pela EPM em 1997, o que pode ser considerado 

razoável, tendo em vista que 10% das questöes que caem na primeira prova seletiva do concurso 

para o ingresso na carreira correspondem a essa disciplina. 

b) estagiários 40  anistas: tiveram 5 tardes de aulas ao longo do 2 °  semestre de 1997 (uma por més), 

as quatro primeiras sempre divididas entre 3 exposiçOes (duas de juizes e uma de estagiário) e, 

em novembro, houve urn jf1ri simulado. 

3.5.4 - Perfil dos Estagiários Aprovados na Capital, no Concurso de Dezembro de 199622 

masculino 	 feminino 
sexo 	53% 	 47% 

local de I SP-Capital I SP-Intenior I SE - outros C S 
nascimento 67% 26% 2% 2% 
(obs: urn estaglarlo nasceu na Franca) 

entre 20 e 21 1 entre 22 e 24 1 entre 25 e 39 
idade (em anos) 50% 36% 14% 

solteiros I casados I divorciados 
estado civil 90% 8% 2% 

faculdade I USP I PUC I Mackenzie I UNTP I FMIJ I Bras Cubas outras 
de origem 27% 25% 17% 10% 5% 5% 6% 

SP-Capital SP-Intenior 
local de residéncia 87% 	 d  13% 

Nenhum de nossos jovens juIzes entrevistados fez curso-estágio na EPM e, além dos dados 

jd citados, nada mais soubemos sobre o que os estagiários pensam do curso, da quantidade e 

qualidade das aulas e professores. 

3.5.5 - Estágios no Interior e Os Centros de Estudos (CEDES) 

A EPM também alcança o interior do Estado de São Paulo, valendo para essa região 

basicarnente os mesmos critérios aplicados para a seleçao, ingresso e permanéncia de estagiários na 

Capital. Quanto as aulas e palestras oferecidas, porérn, de acordo corn urna Portaria da EPM 23 , 

foram criados, a partir de 1992, Centros de Estudos Judiciários (CEDES) que deveniam se 

responsabilizar por elas em suas respectivas areas. 

Ate dezembro de 1997, havia 23 desses centros em atividade, a maioria cniada entre 1992 e 

1994. As cidades em que estão sediados, por ordem cronológica de cniação dos CEDES, são as 

22 - Fonte: RelatOrio Estatistico de 20/12/96 elaborado pela Secretaria da EPM (o mais atualizado ate janeiro de 1998). 
23 - Portaria no 01/92, de 19/03/92. 
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seguintes: 

1- Santos 9 - Presidente Prudente 17- Franca 
2- Andradina 10- Araçatuba 18- Campinas 
3- Santo André 11- Itu 19- Jundial 
4- Registro 12- Barretos 20- Presidente Vences!au 
5- Ribeirão Preto 13- S. Bernardo do Campo 21- São José do Rio Preto 
6- Bauru 14- Mogi das Cruzes 22- Sorocaba 
7- Ounnhos 15- São José dos Campos 23 - Guaruihos 
8- Jales 16- Piracicaba 
rutiw. rccuiçuu uus eniros ue tsiuuos JUQ1C1aflOs/t..tiitS - t*'1V1J1997) 

A mencionada portaria ainda explicita que a criacão dos CEDES tern por meta a 

interiorização das atividades da EPM, fazendo corn que a Escola saia da Capital para encontrar 

futuros e atuais profissionais residentes no interior. Convênios entre a EPM e a Associaçao Paulista 

de Magistrados (APAMAGIS) foram firmados para viabilizar a iniciativa, cabendo a esta ültima 

custear transporte e hospedagem de juizes e desembargadores responsáveis pelos cursos e palestras. 

A princIpio, todos os CEDES deveriam funcionar de acordo corn urn módulo mInimo que se 

adaptaria as peculiaridades de sua respectiva comarca e também as verbas nela disponIveis, cabendo 

a cada Centro enviar, anualmente, urn relatório anual de atividades a EPM. Nada disto, porém, se 

tern verificado, pois, enquanto alguns CEDES são muito ativos, outros rnal existem, o que se reflete 

no envio irregular de relatórios. 

A meta para 1997 era que os diretores de todos os CEDES se reunissem, a cada 3 meses, o 

que não ocorreu. A ültima reunião se deu em 07 de rnarco de 1998, por ocasião do já mencionado 

10  Congresso Mundial c/as Escolas da Magistratura. 

Cada Centro de Estudos possui urn patrono, que deve ser urn magistrado falecido e que 

tenha contribuido "para o prestigio do Poder Judiciário e do ensino juridico" 24 . Sua composição 

consta de urn juiz-diretor e urn juiz-secretário, ambos indicados em lista triplice, por urn biênio, 

corn nomeação pelo Diretor da EPM. A estes compete, "como principal incumbéncia, promover, 

auscultados os colegas da Região, cursos, congressos, simpósios e conferéncias, sugerindo matérias 

para discussão, indicacao de especialistas, bern como a divulgaçao do programa" 25 . Essas 

atividades, contudo, não se limitam a estagiários, tendendo a se tornar obrigatorias para todos os 

rnagistrados das respectivas comarcas. A participacão destes, contudo, é dificultada por urna série 

de obstáculos, conforme veremos adiante, no item 5.1.3. 

Pelo que pudemos perceber, especialmente após as discussOes desenvolvidas no workshop, o 

peso dos cursinhos preparatórios no preparo dos candidatos ao ingresso na magistratura, sejam eles 

24 
- art. 1° da Portaria no 01/92. 

25 - idem, art.3°, 
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cursinhos particulares ou oferecidos pelas Escolas da Magistratura, preocupa bastante os 

magistrados que estão pensando o recrutamento. Parece ser unãnirne a percepção de que esses 

cursinhos pouco ou nada colaboram para a meihoria da qualidade dos postulantes, urna vez que sO 

cobrem suas lacunas técnico-jurIdicas, fazendo-o de modo informativo e nao formativo, scm contar 

o pouco ou nenhum apreco que tern por uma forrnacao humanIstica. Feita esta constatação, cabe 

registrar algurnas impressOes. Os cursinhos, rapidamente, incorporam as mudanças que as 

ComissOes de Concurso estabelecem, na tentativa de melhorarern o processo de seleção e, além 

disto, para a magistratura, os cursinhos não garantern que os meihores candidatos serão aprovados, 

mas os meihor preparados. Corn isto, os juIzes sentem que perderam o controle do processo de 

selecao. 0 problerna é que criticam rnuito a atuação dos cursinhos e pouco o concurso, em si. Esses 

cursinhos fariam tanto sucesso se estivessem cumprindo urn papel inconveniente tanto para os 

cursos juridicos quanto para os concursos jurIdicos? Se estivessem descompassados corn o que as 

bancas de concursos esperarn, urn nürnero tao elevado de alunos lotaria as salas de aula dos 

cursinhos? 

4- CONCURSOS ATUAIS PARA IINGRESSO NA MAGISTRATURA 

4.1 - OBSERVAçOES PRELIEINARES 

Ao tratar da seleçao de juIzes, Dallari (1997:21-25) lembra que os métodos usados para 

efetuar essa escoiha estão relacionados corn a concepcão predominante do papel da rnagistratura em 

cada lugar e época. Lembrando que a magistratura moderna, corn todas as suas variantes, ainda é 

produto dos tipos de sociedade que existiam no século XVIII, antes da Revolucäo Industrial, dc 

afirma que ha urna inadequaçao entre métodos que ainda hoje são adotados pelo Poder Judiciário e 

o dinarnisrno e a complexidade das sociedades atuais. Em sua opiniao, apesar da evidéncia dessas 

inadequacoes, sua correção esbarra em fatores de resistência, tais como interesses estabelecidos, 

cornbinados corn profissionais acomodados e ternerosos de inovacOes além de apegados a urn 

exagerado respeito a formulas. Por esses motivos, segundo Dallari, tern sido utilizadas muitas 

variaçOes como tentativas de encontrar a forma ideal de selecionar de juIzes. 

Num artigo recente, Azabache (1994) enurnera 32 rnodos diferentes de selecionar juizes, 

utilizados em todo o rnundo. Baseia sua relacäo num levantarnento efetuado por SagUés, juiz e 

constitucionalista argentino, segundo o qual muitos desses modos de selecao não passam de 

variacOes em torno de urn pequeno nümero de opcoes que combinam a intervenção ou não do 

Executivo, do Legislativo, da Ordern dos Advogados, do Senado, da Cârnara de Deputados, de urn 

Conseiho Superior da Magistratura, etc. 
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Após apresentar a relaçao, o próprio Azabache ressalta sua pouca representatividade, por 

não ser reveladora de combinaçoes expressivas e de diferenças flindamentais, sendo que aigumas 

nao apresentaram efeitos práticos no que tange a constituicão de urn Judiciário eficiente e 

democrático. 

Essa polêmica sobre o rnodo de selecionar juIzes, na opiniao de Dailari, pode ser resumida na 

oposicão: juIzes indicados por urna autoridade versus juizes eleitos. No sistema de indicaçao, ha o 

problema da influência de conveniências poilticas da autoridade indicadora, o que reduz a 

independéncia do juiz e pode levar a escoihas prejudiciais a própna magistratura. Contudo, a 

selecao de juIzes por via eleitoral, tIpica dos Estados Unidos, não está isenta de criticas, tanto que a 

imprensa norte-arnericana comurnente acusa juIzes por "comportamento eleitora!" em seu 

desempenho judiciário. Neste debate, o que tern, equivocadarnente, ficado nurn segundo piano, é a 

discussão sobre a meihor forma de aferir o conhecirnento dos candidatos a carreira. 

Para Dallari, não ha como recusar a profissionalizaçao dos juizes, no havendo nada de 

degradante para a magistratura no reconhecirnento dessa profissionalizaçao, uma vez que, por urn 

lado, ela pode viabilizar o constante aperfeicoamento dos magistrados e proporcionar meihor 

aproveitamento de sua experiência acumulada. Por outro, contudo, ha o risco do corporativismo e 

da burocratizacão dos juizes. 

Mas a literatura nacional é consensual ao descartar a indicacao e a eleiçao corno bons 

procedimentos para selecionar juIzes na sociedade rnoderna, apontando o concurso püblico como a 

solucao mais adequada para o recrutarnento, aberto em igualdade de condicOes a todos que 

preencham certos requisitos fixados em lei, excluida qualquer possibilidade de privilegio ou 

discriminaçao. Afirma Dallari (1997:24-25): 

"Desde que a Constituiçao preveja esse modo de esco/ha e uma vez que os juizes, regularmente selecionados, atuem 

nos limites de sua competéncia legal, Mo ha como pôr em dth'ida sua legitimidade. Esta decorre da Constituicdo e Mo 

é menor do que a resultante do processo eleitoral," 

Também para Raül Zaffaroni (1993), o concurso 

o z2nico procedimento democratico conhecido para selecionar os candidatos tecnicamente mais qualificados 

para qualquer fun çao que requeira alto grau de profissionalismo." 

Quanto a possibilidade de faihas e fraudes nos concursos püblicos, Zaffaroni afirma que, 

corno procedimentos democrãticos, des tern os mesmos defeitos e riscos da democracia, estando, 

portanto, sujeitos a deforrnaçOes e desvios. 

Para Dallari (1996:25), a prática brasileira tern confirmado as vantagens da se!eçâo mediante 

concurso püblico e posterior integração numa carreira, merecendo, contudo, constantes 

aperfeiçoamentos, os quais, todavia, parecem não estar otorrendo. 

0 tema dos atuais concursos de ingresso na magistratura foi urn dos que rnais mobilizou os 
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participantes do workshop. Em linhas gerais, des constataram que é preciso melhorar o 

recrutamento, mas nao sabem como. Esta perplexidade foi assim expressa por P-DC: 

"Eu gostaria de ouvir alguma coisa que nos induzisse a consertar, a meihorar. Corn essa matéria-prima que nós ternos, 

corn esta realidade, qual é o caminho que nós podernos tornar para rnelhorar isto, nem que seja corn recursos 

exteriores? Sempre será, basicarnentefora da esfera do Judiciário. Não ad! anta criticar o Judiciário." 

P-Il qualificou de "inadequados" Os recrutamentos que a magistratura vem fazendo, por 

priorizarem apenas a memorização de textos legislativos, doutrinários e jurisprudenciais, tratando 

assim os candidatos como "banco de dados". Em suas palavras: "Vão ha nenhuma técnica mais 

aprimorada de se selecionar alguém que, a/em de trabaihar, seja vocacionado para ser urn transformador do 

sociedade e não so urn mero cumpridor de tarefas. (..). 

Reiterando esta idéia, P-VIII afirmou que não ha nos concursos de ingresso uma busca 

efetiva de urn "Juiz-ator-social ", no que foi complementado por P-X: "Será necessário que se introduza no 

si sterna de selecao dejuIzes a/gum outro critério (..) para que esta wa/iacao do serjuiz seja liii!. 
(..)". 

Comparando a recrutramento de juizes corn os realizados em empresas privadas, P-Il 

afirmou que muitas dessas encontraram formas eficazes de seleçao, pois contam corn headhunters 

para recrutar seus executivos. E acrescentou que estes, scm maiores dificuldades, tern selecionado 

operadores técnicos competentes dentre o universo enorme de bacharéis produ.zido a cada semestre 

no Brasil. P-Il reafirmou: "[A magistratura] tern dispensado a experiència, tern dispensado a vocacao para 

recrutar aquele que sabe responder Os indagaçOes que, rnuitas vezes, ndo são indagaçOes pertinentes, mas são prova 

ou uma exteriorizacdo da erudição do examinador 
(..). Está-se indo empiricamente, recrutando de acordo corn a 

vontade dos cursinhos ". 

P-X argumentou, ainda, que melhorar a processo de seleçao implica pensar avaliacoes mais 

cuidadosas de suas qualidades pessoais e não apenas da capacidade técnica do candidatos. 

Vejamos, em detaihes, coma e o atual concurso de ingresso, coma foram alguns dos 

anteriores e que opiniOes as entrevistados expressaram a seu respeito. 

4.1.1 - Previsôes Legais 

Conforme já expusemos no item 2.4.1, as vigentes Constituiçao Federal, Lei Orgânica da 

Magistratura Nacional 26, regimentos do Tribunal de Justica de São Paulo (regulamentos e portarias) 

e algumas passagens da Constituiçao Estadual prevêem duas possibilidades de ingresso na 

magistratura estadual: a aprovaçäo no Concurso Páblico de Provas e Thu/os, que permite o 

ingresso no 10  patamar da carreira, e a indicaçao através do Quinto Constitucional, que permite a 

ingresso em Tribunais de Alcada Criminal ou Civil. 27  

26 - art.93, I e arts.78 e 79, respectivamente. 
27 

- 0 caráter obrigatôrio do concurso püblico para juiz foi uitroduzido pela Constituicäo Federal de 1934, art. 104, 
alinea a, enquanto o chamado "Quinto Constitucional", acompanhando a grande yoga da organizacão social corporativa 
dos anos 30, foi consagrado no parágrafo 6° desse mesmo artigo. 
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Na esfera estadual, uma Iei decretada pela Assembléia Legislativa e promulgada pelo 

Governador do Estado de São Paulo 28  dispöe sobre o concurso de ingresso na Magistratura da 

Justica Comurn do Estado, sendo complernentada por urn Regimento do Concurso de Ingresso na 

Magistratura, elaborado pelo Tribunal de Justica de São Paulo - TJSP. 

4.2 - CoNcuRso DE PROVAS29  

4.2.1 - Abertura do Concurso de Provas 

Compete ao Presidente do Tribunal de Justica determinar a abertura do concurso, desde que 

seja comunicado pelo Conseiho Superior da Magistratura da ocorréncia de pelo menos 30 vagas no 

quadro de juIzes substitutos. Neste caso, o Presidente do Tribunal, a qualquer tempo, poderá 

autorizar, em sessão plenária, que novo concurso seja aberto. 

Desde 1993, apesar do deficit crônico de vagas - tema que abordaremos no item 4.2. 12 -, 

havia urn intervalo regular, praticamente anual, entre urn concurso e outro, o que se rompeu, 

recentemente, em relaçao ao ültimo concurso concluIdo e ao que está em andamento: mal foram 

divulgados os resultados do ültimo, publicou-se edital abrindo as inscricOes para o atual. De acordo 

corn funcionários do Setor de Concursos do TJ, isto se explica por ser 1998 urn ano eleitoral, em 

que cargos dos Poderes Executivo e Legislativo, tanto federal quanto estaduais, estarão em disputa, 

não podendo o concurso se sobrepor a esse periodo. 

4.2.2 - Requisitos para Lnscrição 

No edital do concurso em andamento 30, exigiu-se para a inscrição dos candidatos que eles 

comprovassem, regularmente: 

a nacionalidade brasileira; 

nao terem completado 45 anos de idade ate o Ultimo dia do prazo para a inscrição; 

acharem-se no gozo dos direitos civis e politicos; 

terem exercido, por dois anos anteriores a publicacao do edital, flinção de estagiário junto ao 

Poder Judiciário, de estagiário ou cargo de carreira junto ao Ministério Püblico, de delegado de 

policia, de servidor da Justica, ou a advocacia, como advogado ou estagiario; 

estarern em condiçOes de sanidade fisica e mental; 

não terem antecedentes criminais; 

apresentarem cópias autenticadas de documento oficial de identidade, bern como do certificado 

de conclusão do curso de bacharel em Direito e 

28 - Lei no  9.351 de 30/04/96, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) em 1 °/05/96. 
- A maior pane do material que apresentaremos sobre Concuros foi obtida junto ao Setor de Concursos para a 

A'Iagistratura 
30 - publicado no Diário Oficial do Estado - Poder Judicirio, de 05/11/97, Caderno 1, parte 1, pg.3 
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h) recoiherem taxa de inscricão. 

Vários autores se manifestam favoráveis a fixaçao de uma idade minima mais elevada para os 

candidatos e a exigência de mais do que dois anos de experiência profissional. Dallari (1996:25), 

para quem a idade minima deveria ser de 30 anos e o tempo de experiéncia profissional de pelo 

menos cinco, afirma que: 

"Ndo ha davida de que urn bacharel corn inenos de trinta anos de idade pode, eventualmente, ter a experiencia 

necessária, como também pode ocorrer que urn juiz chegue aos setenta anos precisando de mais amadureciniento, nias 

esses casos sen am excepcionais e naojustificarzam uma regra thferente. "31 

Na opinião desse jurista, contudo, são trés outros os pontos de major re!evãncia a serem 

aferidos com rigor num concurso püblico para preenchirnento de vagas na magistratura: a 

honestidade do candidato, sua personalidade e seu preparo intelectual. 

Tern opinião bastante semelhante a de Dallari o atual presidente do Tribunal de Justiça de 

São Paulo, Desembargador Dirceu de Mello, para quem é impossivel sacrificar as exigéncias 

relativas ao piano cultural, ou transigir quanto a investigação acerca da honorabilidade do juiz, 

devendo tal pesquisa ser rigorosissima. Sugere que quanto a aferição dos conhecimentos do juiz, 

talvez possa haver alguma flexibilizacao. Diz ele: 

"Sou professor universitário ha muitos anos e o que eu noto e que a.ntigos alunos que no tempo dafaculdade pareciam 

tao pouco capazes, ao ingressarem na advocacia, no Ministério Püblico ou na rnagi.slratura crescem de maneira 

surpreendente. Quem sabe Se, nesse terreno da avaliaçao dos conhecirnentos, da porte teórica, se fossernos urn pouco 

mais flexIveis, talvez conseguissemos os resuitados desefados. Porque no tocante a parte prática, contamos corn a 

Escola Paulista da Magistratura ". (Mello, 1997: 13) 

Quanto a honestidade, tern-se tentado verificá-!a através do exame de documentos que o 

candidato, obrigatoriamente, apresenta. 

Para a verificação da personalidade do candidato, ha os chamados "Exames de Personalidade" 

realizados, durante o concurso de ingresso, por profissionais da psicologia. 

E finalmente, a afericão da capacidade intelectual do candidato é o que as provas deveriam 

constatar. 0 que Dallari especialmente questiona é se tais provas verificam, além de conhecimentos 

técnico-jurIdicos, tambérn o grau de consciéncia do candidato sobre o fato de que, submetidos as 
suas futuras decisOes, estaräo seres hurnanos. 

Especificamente em relacão a exigéncia de provas de inexisténcia de antecedentes crirninais, 

o Juiz-3 comentou em sua entrevista: 

"Corn relaçao a esses docurnentos, de certa for,na, o Judiciário tern acesso amplo, geral e irrestrito a todos eles. Eu 

acho ate conveniente que isso ocorra. Nào que haja fatos que, por deJinicao, impe cam o candidato de entrar. Mas, 

31 - Nos itens 7.2 e 7.3 discutiremos alguns resultados de pesqusas e opiniôes de entrevistados e de participantes do 
workshop sobre a "juvenilizaçâo" da magistratura. tanto no Brasil quanto em outros paises, ou seja, uma idade media de 
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upondo que tenha uma noticia de estelionato, ou coisas assim, nao seria adequado que, entre dois candidatos, 

passasse urn corn esse tipo de envolvimento criminal (..)" 

4.2.3 - Provas dos Ultimos Concursos 

Analisando os sete ültirnos concursos realizados, percebemos que sua estrutura básica consta 

de urn conjunto de provas eliminatórias cuja seqUência sofreu algurnas alteracoes nesse meio tempo, 

sern deixar, contudo, de avaliar os conhecimentos dos candidatos através de provas escrita e oral. 0 

conteüdo programático também pouco se alterou. Argumentou P-IT, durante o workshop, que, na 

verdade, desde o 10  concurso, quase nada rnudou. 

0 30  dos 3 concursos realizados em 1992 (n° 163) foi o ültimo corn 4 fases: Prova de Seleçao. 

Prova Escrita, Curso de Preparacao a Carreira de Juiz e Prova Oral. Nos concursos realizados entre 

1993 e 1995 (nbs164  a 166), a Prova Escrita foi suprimida. Nos antepenültirno, penültimo e atual 

concursos ( nS 167 a 169), a prova Escrita foi reintroduzida sendo eliminado o Curso de 

Preparacão. Estes mais recentes, portanto, desdobraram-se em três fases: Prova de Seleção, Prova 

Escrita e Prova Oral. Neles houve ainda alteracao quanto ao tipo de questOes das Provas de Selecão 

e Escrita. 

4.2.3.1 - 0 Extinto Curso de Preparacão da EPM 

Este curso no se confunde corn o curso-estágio preparatorio que já expusemos, pois enquanto 

aquele é oferecido a estagiários ainda nao bacharéis, este foi oferecido, entre 1992 e 1995, a 

bacharéis inscritos e aprovados na P fase do concurso püblico para ingresso. 

Segundo previsão legal de 199232,  os primeiros 265 aprovados na primeira fase do concurso 

daquele ano, ou seja, na Prova de Selecão, ficavam a disposicao da Escola Paulista de Magistratura 

durante urn periodo de ate seis meses, tempo em que recebiam preparo juridico e institucional para 

o futuro exercIcio da judicatura. Tais candidatos somente tinham acesso as fases subsequentes do 

concurso depois de obterem o Certificado de Conclusâo de Aproveitamento do Curso de 

Preparacão a Carreira de Juiz. Este Curso ocorreu durante 3 anos, sendo extinto em 1995. 

Ao longo do curso, os matriculados tinbam de fazer jus a uma bolsa de estudos no valor de 

50% dos vencimentos de urn Juiz Substituto não-vitalIcio. Publicado o edital para a realizaçao da 

Prova Oral, o candidato tinha o prazo de 5 dias para apresentar a Diretoria de Concursos o 

Cert/Icado de Aproveitamento cornprobatório da sua aprovacao no Curso de Preparaçao. Dos 

aproximadamente 300 candidatos que entravam no curso, pouco menos cia metade passava para a 

Prova Oral. Realizada esta, em que as notas podiam variar de zero a dez, cram declarados 

ingresso mais baixa, a cada concurso. e, consequentemente, ingressantes cada vez menos experientes. 
12 - Lei 78 18/92. 
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aprovados no Concurso de Ingresso os candidatos que, computadas as notas da Prova de Selecao 

e as do Curso de Preparacão da EPM, alcançassem media igual ou superior a 5 e tivessern obtido 

pelo menos media 4 no exame oral. 

A institucionalizaçao da Escola Paulista de Magistratura, entre 1992 e 1995, corno elemento 

constitutivo de seleção, e não simplesmente preparatóno, foi a unica tentativa, ate hoje, de 

implementar uma mudança radical no modelo de recrutamento de magistrados no Brasil, corn 

ôbvias repercussOes na composicão da corporação, avizinhando os processos seletivo e formativo 

do juiz brasileiro daqueles adotados em alguns paises da Europa Continental, como a Alemanha e, 

especialmente, a Franca. Tentou-se confiar a socializaçao do juiz, cada vez mais jovem, ao próprio 

Poder Judiciário. Em outras palavras, por urn lado, procurou-se reforçar urna identidade de 

corporação - a exemplo do que ocorre corn os niilitares - e, por outro, confirmar a hierarquia do 

Judiciário como agente executor da jurisdição sobre a carreira. Urna inovação desse porte, segundo 

analistas do IUPERJ, não se limitaria a operar transforrnaçOes no processo de recrutamento, 

implicando, também, uma alteraçao no formato atual do Poder Judiciário e das relaçOes deste corn 

Os demais Poderes (Vianna et a!ii,1997: 183). 

Opinam esses analistas que o perfil de urn magistrado socializado pela ação pedagogica de 

sua corporação, provavelmente é bastante diverso daquele que chega a magistratura corn urna 

identidade de jurista construlda em outras ocupacOes legais. 

Vale lembrar que as escolas da magistratura européias se acharn essencialmente vinculadas ao 

Ministério da Justica, institucionalizadas ao estilo da G.rande École francesa, corn uma abrangéncia 

curricular determinada por agentes do sistema politico, sendo, portanto, dissociadas da corporaçao. 

No Brasil e, mais especificamente em São Paulo, ao contrário, a tentativa de institucionalizaçao da 

Escola de Magistratura foi de iniciativa do Tribunal de Justica estadual. 

Concluem os analistas do IUPERJ que, devido a natureza dual da Justica brasileira - federal e 

estadual -, a institucionalizaçao de escolas da magistratura, tal como se tentou implantar em São 

Paulo, entre 1992 e 1995, podena importar, sobretudo para a Justiça Comum, situaçOes em que os 

notáveis da carreira, alinhados ou não aos notáveis da politica local, viessem a exercer urn serviço 

de severo controle sobre o acesso a magistratura, revertendo vantagens do sistema de rnérito e do 

concurso püblico (idem: 184). 

A JuIza-4 contou-nos de sua experiéncia no Curso de Preparacao, referindo-se a ele por 

"escolinha ", nomeação que, ate hoje, e usualmente dada pelos candidatos a própria EPM: 
"A gente se sente, naquela situaçdo, muito cobrado, muito observado. E como se você tivesse uma cdmera em cima de 

voce 24h/dia. Eu acho que isso, de certa forma, é importante paPa vocé avaliar o candidato em termos de pressão 

psicologzca, porque isso val ser uma constante no desempenho da fun ção, e também para avaliar comportamenlo, 
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destacada (a de juiz) e a pessoa tern que se comportar de acordo. Então, a maneira da pessoa se vestir, a maneira da 

pessoa se relacionar corn as outras pessoas, eu acho tudo isso importante e eu acho que isso foE avaliado na escolinha. 

A gente não fica sabendo 100% quais são os critérios deles de ova/ia ção, mas eu tenho por convicção que isso era 

levado em cons, deracdo." 

Questionados sobre os motivos que levaram o Curso de Preparacão a ser extinto em dois anos, 

alguns participantes do workshop rnanifestaram opiniôes variadas. Para P-VIll, o "naufrágio" se 

deveu, dentre outras razöes, pelo fato de desembargadores abnegados darem aulas scm quaiquer 

incentivo, scm contar que o Curso era tido como "elitista", por ser "urn curso dentro do concurso". 

Para P-VI, o Curso representava uma "triagem ideológica" exercida pela Escola e pelo TJ, ao qual 

cia estava - e está - estreitamente vinculada. E, para P-H, o Curso não prosperou porque a própria 

EPM foi tomada como "palanque eleitoral" do TJ, o que, na sua opiniao, não ocorreu corn Curso 

semeihante e sua respectiva Escola no Rio Grande do Sul, onde, por sinai, a 1 a  fase do exame de 

selecao é terceirizada, ficando sob a responsabilidade de uma fundaçao especializada em exames 

vestibulares, proposta defendida por Dallari para as futuras provas de seieção em São Paulo. 

4.2.4 - Provas de Seleçao 

4.2.4.1 - Provas de 1992 a 1995 

Ate 1995, o candidato, além de dissertar em, no máximo, uma página, sobre urn terna 

livrernente escoihido pela Cornissão de Concurso, tinha de responder a cinco questOes, tambérn 

dissertativas, referentes a cada uma das seguintes matérias: Direito Civil, Processual Civil, Penal, 

Processual Penal e Constitucional. Para se ter uma idéia, os temas escoihidos para dissertaçao, pela 

Comissão dos quatro concursos realizados, entre 1992 e 1995, foram: 

1992 - E de Aristóteles a parêmia: "Urn Estado é ma/s bern governado por urn ótimo hornem que 

por urna 61/ma leE '1 Concorda o candidato corn a afirrnacao? 

1993 - A garanhia do devido processo legal - Conceito - Aspectos substancial e processual - 

Conteudo. 

1994 - Arms: a) conceito, b) espécies, c) naturezajuridica, d)funçöes das arras. 

1995 - 0princ4pio da Reserva Legal: 1. Conce ito, 2. Fun6amentojuridico, 3. Alcance do princzpio, 

4. A expressão "leE ", 5. Retroari v/dade da leE, 6 LeE escrita, 7. Analog/a, & Tipo Aberto. 

A JuIza-4, quando prestou o concurso em 1994, submeteu-se a este tipo de prova. Contou-nos 

na entrevista: 

"Eu achei a questão dissertativa (a dissertaçAo, propriamente) mu/to especIfica. Muitas pessoas entregaram a prova 

corn esta questao em branco porque nao tinham noção do que se tratava. (..) Talvez seja urn born critérlo para 

selecionar, mas talvez nao tenha s/do o melhor. As outras 5 dissertajivas eu acho queforarn bern colocadas 
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Nos dois ültimos concursos concluidos, a Prova de Seleçäo constituiu-se de 100 questöes de 

mültipla escoiha, corn 4 alternativas cada, havendo 10 blocos, corn 10 questOes cada urn, referentes 

as seguintes disciplinas: Direito Constitucional, Administrativo, Tributário, Civil, Processual Civil, 

Penal, Processual Penal, Comercial, Conhecimentos Gerais e Português. 

Sobre a recente inclusão destas duas ültirnas disciplinas (desde o concurso realizado em 

1996), nosso entrevistado, Juiz-1, dernonstrou-se otimista por achar que esta medida representou 

urn avanço rumo a interdisciplinaridade, embora, na sua opiniäo, os elaboradores da prova 'ainda 
nao acertaram muifo bern..." 

No ültirno concurso cone luldo, em 1997 (n °  168), a expressão direitos humanos surgiu uma 

ünica vez, em urna das alternativas da pergunta 4, no bloco referente a Direito Constitucional: 0 
Presidente da Repüblica poderá adotar Medic/as Provisórias em caso de: 

calamiciade pzthlica 

ameaça grave a ordem publica on àpaz social 

violaçao de direitos humanos 

relevcincia e urgência (alternativa correta) 

Ainda neste concurso, numa das questOes sobre Direito Tributário (n °  27), perguntou-se aos 

candidatos se os tratados e as convençOes internacionais: 

nâo se aplicam a legislaçdo tributária interna. 

revogam on modficam a Iegislaçao tributária interna (alternativa correta) 

somente se aplicam aos impostos sobre comércio exterior 

somente se aplicam nos contratos de jmnanciamento do Banco Mundial e do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento 

0 direito de propriedade esteve presente em quase todos os blocos de disciplinas, surgindo em 

questOes sobre regras relativas a herança, regime de bens no casamento, crimes contra o patrirnânio, 

etc. Direitos coletivos nAo forarn abordados. 

Duas das 10 perguntas sobre Conhecimentos Gerais se referiarn a temas atuais (percentual do 

aumento do ültimo salário mlnimo e nome do pals em que foi derrubado o ditador Mobuto). As 

demais poderiam constar de qualquer prova elementar de História ou Geografia: nome do ponto 

culminante da orografia brasileira; nome do Papa que escreveu a Enciclica Rerum Novarum; nome 

do bandeirante chamado "Governador das Esmeraldas"; nome do navegador portugués que, pela la 

vez, dobrou o Cabo da Tormentas, etc. Constava do programa entregue aos candidatos que, dentre 

outros pontos, estudassem: Lógica, Psicologia, Sociologia, Atualidades, organi.zação sOcio-politica 

brasileira, além dos "grandes temas debatidos na Imprensa, Radio e Televisão". 



Nossa entrevistada, candidata ao ingresso na magistratura ou no ministério püblico, 

comparou as provas-teste de seleção de ambos os concursos e considerou-as muito parecidas: teste 

de mültipla escoiha, bastante técnicos, sem possibilidade de consulta. Achou mais fácil a prova u 

magistratura, mesmo tendo esta, diferentemente da do MP, 10 questOes sobre conhecimentos gera 

e 10 sobre português, as quais ihe pareceram insuficientes para avaliar a cultura do candidat 

Considerou que os testes, corn 4 alternativas, formulados para a prova da magistratura, tornararn 

avaliacao menos cansativa do que os testes, corn 5 alternativas, formulados para a prova do Mi 

Sobre a tecnicidade de ambas as provas-teste, acha que, apesar de näo ser esta a opcao ideal pan 

uma boa selecão de candidatos, é a mais adequada para uma primeira eliminaçao de parte dos 

inscritos, uma vez que são muitos (em torno de 3.000 na magistratura e 5.000 no MP). A candidata 

resumiu sua opinião sobre provas-teste da seguinte forma: 

"0 problema desse tipo de prova é que vocé não pode pensar muito sobre a questao(..). Isto facilita quem sabe mais de 

cor as coisas e não pensa tanto no que está respondendo." 

Durante o workshop, P-I , fazendo uma defesa da atual forma do concurso de provas. 

argumentou que os testes da Prova Seletiva "são necessários pam reduzir drasticamente a multidão de 

mscritos". 

A Prova de Seleção do concurso em andamento (n °  169), manteve exatamente o modelo das 

duas anteriores. No Setor de Concursos para a Magistratura, informararn-nos que foram distribuldos 

aos candidatos quatro modelos dessa prova, sendo a ordem das questäes a ünica diferenca entre 

des. As 10 perguntas do bloco de Conhecimentos Gerais versaram sobre: Filosofia (nome de uma 

das obras de Santo Agostinho); Filosofia do Direito (autor de "Teoria Tridimensional do Direito"); 

Lógica (identificaçäo de urn fenômeno logico numa oracao); Literatura (nomes de livros de 

Monteiro Lobato, A!exandre Herculano e Jorge Amado); História (qual a principal ciência dos 

egipcios antigos e a causa da Guerra dos Emboabas), Atua!idades (três ganhadores do Prémio Nobel 

da Paz) e Müsica (periodo da obra do compositor Wagner). 

Puderarn ser dispensados das trés ültimas Provas de Seleção, passando direito para a Prova 

Escrita, Os portadores de Certificado de Conclusão do Curso de Preparação a Carreira de Juiz33 , 

obtido ate 2 anos antes da prova. Como o ültimo Curso de Preparacao foi oferecido pela EPM, em 

1995, candidatos que nele foram aprovados puderam se valer dessa prerrogativa, pela ültima vez, no 

atual concurso em andamento (aberto em 1997). 

Excetuado este caso, a Prova de Selecao e obrigatória e c!assificatória para a Prova Escrita. 

Para esta, passam candidatos em nümero correspondente ate ao dobro de vagas oferecidas pelo 

edital do concurso, so se ultrapassando esse limite se houver ernpate no ültimo lugar de 

33 -. Lei no 7.810 de 23/04/92 e 8.3 18 de 17 dejunho de 93. 
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classificação. Todos os classifleados, então, são convocados, novamente por edital, e tern 5 dias 

para indicar fontes de referência e completar sua documentaçao. 

Publicada a lista dos aprovados na Prova de Selecao, a Comissão de Concurso fixa normas 

relativas a Prova Escrita. 

4.2.5 - Provas Escritas 

Em 1992, conforme ja mencionamos, a Prova Escrita tinha a seguinte estrutura: I tema para 

dissertar e 5 questOes para responder. No penültimo concurso concluldo, realizado em 1996, esta 

prova mudou, passando a constar de duas dissertacoes, uma sobre matéria cIvel e outra sobre penal, 

além de questöes discursivas a respeito de cada uma das dernais disciplinas juridicas, näo sendo 

mais incluidas nesta fase, nem nas subsequentes, as disciplinas de Conhecimentos Gerais e Lingua 

Portuguesa. Esta estrutura foi mantida no iiltirno concurso concluldo e permanece válida para o 

concurso em andamento. 

No ültimo concurso concluldo, os dois temas para dissertaçao foram: "Desconstituição dos 

negócios juridicos un/laterals e b/laterals por renzncia, revogação, distrato, denüncia, resolução, 

resEll çäo e rescisâo. Jonceitos, generalidades e eficácia. ExemphjI car (tema dye!) e "Do concurso 

de pessoas: artigos 29 a 31 do Cod/go Penal Brasileiro "(tema penal). 

Segundo nossa entrevistada, candidata ao ingresso, neste tipo de prova 

"Você tern mais tempo para pensar. Mesmo que voce ndo saiba (..) dar direitinho a resposta, dá para vocé desenvolver 

urn raciocinio." 

Comparando, novamente, as provas, agora escritas, da magistratura e do MP, esta 

entrevistada apontou algumas diferenças entre elas. Enquanto a prova do MP consta de urna 

dissertacao sobre tema da area penal e de uma peca prática (em 1996 esta peca foi uma denüncia e, 

em 1997, alegacoes finais), além de 5 questOes referentes a outras matérias, a prova da magistratura 

consta de duas dissertaçoes (uma sobre tema cIvel e outra sobre penal), mais 6 questoes, sendo urna 

prova mais extensa. Em sua opiniAo, na prova escrita da magistratura ha perguntas sobre a atuacão 

do juiz, para as quais nem sempre ha uma so resposta. Acredita que a mesma pergunta, se 

formulada na prova do MP, poderia, e ate deveria, ser respondida corn diferente ênfase. Quanto as 
matérias exigidas para urn e outro concurso, acha que a magistratura tern urn leque mais amplo, 

porque inclui toda a parte de Civel (Contratos e Obrigacoes), o que nAo se dá corn o MP, devido a 

ele não atuar nessa area. 

Enquanto na Prova de Seleçao não é admitida consulta a livros ou anotacöes de qualquer 

natureza, nas provas Escrita e Oral é perrnitido o uso de codigos e textos de lei, desde que sern 

anotaçOes e comentários. Cada uma das provas e corpgida por dois mernbros da Comissão de 

Concurso, a qual também cabe a apuração da nota final. 
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Durante o workshop, P-I nos contou que ha juIzes incumbidos de vigiar as salas onde ocorre 

a Prova Oral. Fazendo parte dessa vigilância, a anotacão de comportamentos denominados 

"exOticos", tais como homens usando brinquinhos e muiheres corn blusas decotadas. 

As provas de Selecao e a Escrita, segundo o edital, devem ser corrigidas nos prazos máximos 

de 10 e 30 dias üteis, respectivamente, e nelas não é admitida a identificaçao do candidato, sendo as 

mesmas assinadas através de cartäo numerado e destacável. A idéia desta medida de anonimato é 

reivindicada pela Associaçao JuIzes para a Democracia, tendo por objetivo, segundo urn de seus 

membros, "acabar corn a here ditariedade ". 

Este tema do recrutamento "hereditário" de juizes foi tratado pelas pesquisas do IUPERJ e do 

Idesp sob a denominaçao de "recrutamento endógeno". Retornemos, brevemente, as conclusöes a 

que chegaram. 

4.2.5.1 - Recrutamento Endógeno 

A categoria endogenia foi definida pelo pesquisadores do IIIJPERJ (Vianna et alii,1997:204) 

corn base em urn duplo critério. 0 pnmeiro, estrito, referiu-se ao recrutamento de flihos, netos ou 

sobrinhos de magistrados. Segundo este, a pesquisa verificou 12,4% de recrutamento endógeno, 

corn apenas 8,2% dos juizes descendendo diretamente de magistrados. 0 segundo critério, mais 

amplo, incluiu o conjunto da "farnilia judiciária", isto é, além de magistrados, também promotores e 

defensores püblicos. Tal perspectiva elevou o recrutamento endógeno de 12,4% para 15,4%. 

A pesquisa do Idesp (Sadek, 1995), investigando o mesmo aspecto, chegou a urn percentual de 

20% de recrutamento endogeno, mas esta diferenca se deveu, provavelmente, ao fato de que o Idesp 

considerou uma "farnIlia judiciária" mais extensa do que o [UPERJ, nela incluindo flihos de pais 

corn formaçao em Direito, mas que não, necessariamente, exerciarn uma ocupacão legal. 

Segundo o IIUPERJ, dos magistrados concursados em atividade, 26,6% declarararn ter algum 

parente magistrado, 14,1% afirmararn ter algum promotor na familia e 4,3% algurn defensor 

püblico. Mesmo em regiOes como o Nordeste, onde, tradicionalmente, foi rnais forte o controle 

sobre os postos da alta administraçao püblica por parte dos notáveis locais, não se verificou urn 

padrao significativamente discrepante do restante do pais: 69,9% dos juIzes nordestinos declararam 

não vir de farnIlias corn outros magistrados, em qualquer grau de pa.rentesco, Indice prOximo a 
media nacional de 73,4%. 
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Magistrados na Familia por Ramo da Justiça 

Magistrados na FamIlia J. Cornurn J. Federal J. do Trabalho J. Militar 
Não 73,8% 73,2% 72,3% 70,6% 
Sirn 15,4% 20,3% 15,8% 23,5% 
Sirn, mais de urn 10,8% 6,5% 11,9% 5,9% 
Total 2287 153 595 17 

(ronte: Vianna et all: 1997:206) 

Magistrados na Famiia por Estado da Federaçao 

Magistrados na 
farnilia 

São Paulo RG do 
 Sul 

it 
Janeiro  

Pernamb. M. Gerais 

Não 71,5% 77,2% 76,3% 68,2% 77,1% 
Sirn 16,8% 13,4% 17,2% 13,6% 11,7% 
Sirn. mais de urn 11,8% 9,3% 6,5% 18,2% 11,2% 
Total 519 246 325 154 367 

(Fonte: Vianna et ahl,1997:207) 

Vale registrar que estes dados auferidos pelo ITJPERJ se referem a, aproximadamente, 30% 

(3.927) do total de questionários (12.847) por eles remetidos a todos os magistrados cadastrados na 

Associação de Magistrados Brasileiros. Os juizes não cadastrados nessa Associaçao e os que 

receberam o questionário mas não o responderam formam urn conjunto (8.920) que poderia alterar 

completamente os quadros acima. Afinal, quem são esses "não respondentes"? Em que estados da 

federacao atuam e em que instâncias do Judiciário? E se forern eles, justamente, os mais inseridos 

em "familias judiciárias"? Não encontramos respostas para tais perguntas no relatório final da 

pesquisa realizada pelo IUPERJ, publicada em livro, no qual, em mornento algum, os autores 

mencionam que controle realizaram do grupo de magistrados "nAo respondentes". 

Durante os debates do workshop, flcou claro que a endogenia ou hereditariedade, 

compreendidas de forma ampla, ainda tern vez no Judiciário enquanto procedirnento de seleção de 

novos magistrados, tanto que, embora tendo crescido a ponto de ser comparado, em termos de 

nümero de funcionários, a uma grande empresa multinacional - cerca de 52 mu -, o Judiciário 

mantém uma estrutura administrativa que se poderia denominar "doméstica e tradicional", 

centralizada na figura do Presidente do Tribunal de Justica cercado pelos mais antigos 

desembargadores. Opinando sobre este terna, P-V1 afirmou: "[a hereditariedade] "(..) faz corn que pessoas 

que nao tern nenhurna vocação, por vezes, acabern virando juiz, acabern sempre dando problernas na magistratura (..) 

e acabem sendo protegE das pelo Tribunal de Justica ate chegarern a aposentadoria, as vezes ate aposentadoria precoce 

(..) o que, obviarnente, nao constitui urn born sinai de adrninistraçao pübiica, ndo é verdade? ". 

4.2.6 - Exarnes de Personalidade 

Os candidatos aprovados na Prova Escrita e portanto habilitados para a Prova Oral são 

submetidos a exames de personalidade que compreendem o teste psicotécnico e o exame 
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neuropsiquiátrico, "na forma que a Comissão de Concurso estabelecer", sendo que os resultados 

desses exarnes são remetidos, diretamente e em carãter sigiloso, a Comissão de Concurso. 

As informaçOes que conseguirnos obter a respeito desses exames nos foram passadas através 
• 

	

	da candidata que entrevistamos, pois eta os havia feito recentemente. Junto ao Instituto Oscar 

Freire, responsável pela realizaçao dos testes, não foi possIvel obter nenhurn dado. 

Sempre comparando os concursos para a magistratura e para o M1P, essa candidata nos 

informou que, enquanto os exames psicotécnicos para a magistratura duram 4 dias, os exames para 

o MP duram uma tarde. 

Resumidamente, quanto a magistratura, contou-nos que, no 10  dia, é pedido ao candidato que 

avalie 300 afirrnaçOes para dizer, através de certo[C] ou errado[E] se elas se aplicarn ou não a ele 

próprio. Nenhuma das 300 questoes pode ficar em branco e o candidato tern duas horas para 

respondé-las. Lembrou-se de algumas que nos deu como exemplo: 

"Gosto de ravE stas de mecánica.[ ] 

Vou mais ao banheiro do que as outraspessoas.[ J 

Quando encontro a/gum conhecido, espero qua elefa/e comigo.[ ] 

Eu gostaria de serflorista.[ J 

Queria sair de casa. [ ]" 

No 2°  dia, pediram-Ihe que opinasse sobre o seguinte caso: "vocé está corn uma amiga, 

numa loja, da qual eta furta uma jaqueta, saindo scm pagar. Vocé fica na loja e o gerente ihe pede 

que revele o norne de sua amiga, caso contrário, vocé não sairá da loja. Qual sua atitude?". Lembra-

se de que teve aproximadarnente 30 minutos para responder. Contou-nos que, em sua resposta, 

propôs-se a pagar a jaqueta pela amiga e, posteriormente, entender-se corn ela. Outros candidatos, 

ao saIrem do teste, todavia, alegaram ter opinado pela denüncia da amiga e pelo rompirnento da 

amizade. Disse-nos a entrevistada: 

"Eu Jiquel pensando . . . Eles (Os outros candidatos) estão achando que o perfil que se quer(de juiz) é o de alguém que 

seja estritamente lega/ista, e eu acho que não e isto que deve ser avail ado 

Nesse mesmo 2 0  dia, foi-lhe entregue urn caderninho corn desenhos de dominós: havia 

seqUéncias para advinhar as pedras que ainda poderiam vir. Achou dificil. 

No 30  dia de testes, houve uma entrevista pessoal. Numa salinha, urn candidato por vez, 

durante uma hora e meia, conversou corn uma psicóloga. Ela perguntava sobre a vida, a familia e o 

por qué da escoiha pela Magistratura. 

"Eles perguntam o qua é ü mais gralificante a o qua é o mais dificil na carreira de juiz. (..) Eu disse que o mais 

gratijicante é a distribuicao dajust:ca e o mais dificil e a outro lado da moeda: saber quando vocé está certo e quando 

não está. Al ela (psicóloga) insistiu muito: C'omo e que vocë vai saber quando está certa? Al eu disse que a gente tern 

que se preparar ao rnàximo, porque o nosso parOmerro é a leE, mas também sem perder a dimensdo humana do caso.' 
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Ainda durante essa entrevista, a psicóloga ihe entregou urn papel corn o desenho de uma 

pirâmide, cheia de quadradinhos. Em seguida, entregou-lhe urna caixa corn vários quadradinhos 

coloridos para que corn eles preenchesse a pirâmide. A psicóloga ihe pediu que construisse 3 

pirâmides "bonitas", corn as cores de que mais gostasse e, depois, pediu-lhe que explicasse o 

porquê da beleza, e qual a mais bela. Repetiu o rnesmo procedimento, solicitando-ihe que 

construisse 3 pirãmides 'feias ". A entrevistada cornentou: '4 gente ndo sabe coma lidar corn esse tipo de 

teste.. .Eu privilegiei ofato de ser objeliva: montei logo, naoJiquei rnuito indecisa 

Por firn, a psicóloga ihe rnostrou uma gravura antiga, na qual estava retratado urn sapateiro. 

rodeado de sapatos e, ao seu lado, trés negros acorrentados, urn dos quais sendo punido pelo 

sapateiro corn uma palmada na mAo. A psicologa ihe pediu que, a partir da gravura, contasse urna 

história corn comeco, rneio e fim. 

Finalmente, no 4 °  dia, houve urna atividade em grupo: cinco candidatos, observados por trés 

psicólogas. Elas expuseram o caso de uma cidade que seria bornbardeada e na qual existia urn 

abrigo para proteger seis pessoas, embora dez Ia quisessem entrar. Quais, dentre as dez, deveriam 

ser as seis que se abrigariam?. A decisAo tinha de ser consensual. 0 grupo de candidatos discutiu e 

as psicólogas observaram os debates. Na opiniao da candidata, 

"Esse tipo de teste eu acho que avalia muito pouco da sua persona/i dade. Na próprza entrevista eu acho que se pode 

avaliar a sua postura. Essa coisa do grupo, por exemplo, querem avaliar se vocé consegue debater corn outras pessoas 

e chegar a urna so/u ção, se vocé cede, se voce se rnantemfirme." 

A JuIza-4, quando prestou o concurso, o fez no perIodo em que os exames de personalidade se 

rea!izavam durante o Curso de PreparaçAo oferecido pela EPM. NAo se lembra bern dos testes, mas 

se recorda de que entendeu a finalidade de alguns, especialmente dos que julgou serem testes de 

inteligência, mas nAo de outros. Quando de seu ingresso anterior na polIcia civil, como delegada, 

funçao na qual permaneceu por urn ano e meio antes de se tornar juIza, já havia feito urn teste que 

se repetiu no concurso para a magistratura: 

"Era urn exame de uns luminosos... Eu lembro de urn teste que envolvia muitas questóes, mais de 500, e eles repetiam 

as quesrOes. Você respondia a n°  1 e Ia para a 150 eles repetiam a n°1, corn as respostas invertidas, para ndo deixar as 

pessoas menti rem. E isso eu achei interessante. (..) Eu acho que muitas vezes eles aprovam pessoas que têm a/gum tipo 

de desequilIbrio psicológico," 

Ernbora mais distanciados no tempo, o Juiz-3 se lembrou de que os exames de personalidade 

aos quais se submetcu 

"(..}ocorreram durante 3 dIas inteiros. Eram compostos par, desde a ava/iação cldssica de Q.I. ate entrevistas, 

psicodrama e coisas assim. E a que me chamou a atençào, na rninha entrevista corn urna psi cóloga, foi a pergunta 

básica sabre se eu estava preparado para ser juiz, quer dizer, para todas as resrriçoes sociais e as restriçOes que 0 

rneio impoe. 
(..). E e umfaro, ou seja, vocë, quando vat para o interior, é umjuiz ánico de uma comarca pequena. de 
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urna cidade pequena do interior, voce é uma pessoa visada, voce e uma pessoa observada o tempo inteiro. Existe, de 

fato, o problema de uma visäo imaginária do que venha a ser urn juiz e, ao mesmo tempo, a sua própria percepção, 

enquanto pessoa, sobre o que voce deseja, quais são seus interesses e, muitas vezes, essas duas coisas podem estar en: 

conflito. E, eu lembro que a minha resposta tambérn foE de conciliacao. Eu acho que, se eu quisesse, evenrualmente. 

alguma coisa urn pouco mais ousada do que a rnagistratura, eu escolheriafazer outra coisa." 

Ficamos sabendo, durante o workshop, que o ültimo exame psicotécnico foi apelidado, pelos 

candidatos, de "exame psicotapa" e, parece ser consensual, dentro do próprio TJ, que cabe efetuar 

mudanças nessa fase do recrutamento. Para P-X, o psicotecnico deveria propiciar uma avaliacao 

mais cuidadosa das qualidades pessoais dos candidatos, justamente levando em conta cntérios de 

maturidade e equilIbrio, o que no acredita que vem sendo feito, uma vez que a maioria dos 

ingressantes, na sua opinião, näo possuem nem urna coisa nem outra. P-X contou-nos que tern 

acompanhado o ingresso de juizes que considera "malucos e preguicosos", muitas vezes porque são 

tao inseguros e se isolam a tal ponto que nao conseguem exercer o minimo que sua funçao exige: 

"Ha juizes que passarn dois anos do periodo experimental sern dar urna sentenca ou dando rarissirnas sentenças 

porque tern rnedo de deci dir. Ha casos de juIzes que se recusam ate a conversar corn os advogados, de lal modo eles 

ficam atemorizados corn a sua inseguranca (..). Eles nao se integrarn ao seu entomb porque entendem que é preciso 

que elesyiquem esranques. Enfim, ha várias deforrnacoes da atitude hurnana dessesjuIzes (..)". 
Quanto a possibilidade de que critérios subjetivos dos examinadores pesem muito nos 

exames psicotécnicos, P-VIll lernbrou de urn abuso ocorrido nurn concurso, do qual participou da 

banca. Contou-nos que, a época, estava em discussão o "Caso Eichmann" (seu sequestro na 

Argentina e o fato de ter sido levado para Israel). Nesse psicotécnico, o nIvel de reprovacão dos 

candidatos foi altissimo, o que muito estranho a banca. "Conversando corn a/guns candidatos, nós 

soubemos: a encarregada do Exame Psi cotEcnico era judia e ela perguntava, sistematicarnente '0 que é que você acha 

do caso Eichmann?' Se o candidato dissesse que aquilo foi antijuridico, urna violência, ela o reprovava ". Tal exame 

acabou sendo anulado e refeito. 

P-V afirmou ter conhecimento de casos de candidatos reprovados no psicotécnico em que 

não houve possibilidade de recurso por parte deles. Considera "inadmissivel" esse tipo de 

reprovaçao e lembra que caberia aos reprovados o direito de recorrerem, inclusive assistidos por 

profissionais da Psicologia. 

Chamou-nos a atencäo, no Congresso das Escolas da Magistratura, o fato de, na Holanda, 

fazer parte dos testes aplicados aos candidatos, urn de "resistência ao stress" que, conforme 

trataremos em item especIfico deste relatório - 9.1 - e urn dos males que mais assola os juIzes em 

inIcio de carreira em São Paulo. 

4.2.7 - Prova Oral 

Atualmente, habilitam-se para a Prová Oral os candidatos que na fase escrita obtém nota igual 
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ou superior a 5. Files são, neste caso, novamente convocados por edital, no qual são publicados 

seus nomes em ordem alfabética, corn indicacao do nümero da cédula de identidade e scm menção 

as notas obtidas. 0 edital convocatóno para a prova oral do tiltimo concurso concluido foi 

publicado no dia 02 de setembro de 1997 e as provas tiveram inicio 20 dias depois (22 de 

setembro), estendendo-se ate 31 de outubro, sernpre a tarde, das 13h as 17h, aproxirnadamente. 

Como são provas püblicas, tivernos oportunidade de acornpanhá-las, durante algumas tardes, na sala 

n°  2.000 do 200  andar do Forum Dr. João Mendes Jr. 

Esta sala é urna das mais formais e ornamentadas do Forum. Deve medir em torno de 200 

metros quadrados (lOm X 20 m), tendo, numa das laterais, quatro janelôes dos quais se tern uma 

vista panorâmica privilegiada das zonas leste, nordeste e norte da cidade. Internamente, as demais 

paredes são revestidas de madeira nobre e o chão é forrado por urn carpete vermeiho que combina 

corn as cadeiras revestidas de couro, também vermelho, o que lernbra bern a pompa, hoje decadente, 

das salas da Faculdade de Direito da USP, no Largo São Francisco. 

Formando urna espécie de "U", ha urna longa mesa de madeira rnaciça que toma mais da 

metade da sala, atrás da qual ha várias cadeiras. A banca, composta por cinco rnernbros, ocupa a 

base desse "U". Atrás da banca ha uma porta de acesso a sala do setor de concursos. Numa das 

laterais do "U", de frente para os janelôes, sentam-se os quatro candidatos exarninados a cada tarde 

e, na outra lateral do "U", de costas para os janelöes (portanto, de frente para os candidatos), senta-

se urna funcionária responsável pelo controle do tempo de argUiçAo dos membros da banca e dos 

candidatos. No meio desse "U" está o lugar do candidato a ser argUido - uma pequena mesa corn 

urna cadeira. Alias deste, senta-se outro flincionário, responsável pela operacao do som. Na "boca" 

do "U", dispOem-se 5 fileiras corn 12 cadeiras cada (portanto, 60 lugares), para o püblico. Nas 

tardes em que lá estivemos, havia, em media, 15 espectadores, dos quais provavelmente 12 cram 

atuais ou futuros candidatos acompanhando os exarnes dos concorrentes. 0 acesso a essas fileiras se 

dá por uma porta, oposta ao ültimo janelão, ao lado da qual, dentro da sala, senta-se urn funcionário 

que, certamente, responde pela ordem no recinto, talvez se encarregando de bloquear a entrada de 

pessoas vestidas de modo não aceitável pelo Forum (por exemplo, muiheres trajando calca 

comprida). 

A banca, durante todas as mais de 30 tardes de exames orals, foi sempre a mesma, composta 

por urn desembargador presidente, por outros trés desembargadores e por urn representante da 

OAB, todos vestidos de toga preta e gravata. Os candidatos, por sua vez, apresentavam-se, no caso 

de muiheres, necessariamente de tailleur e, no caso dos homens, necessariamente de terno e gravata 

(conforme as dicas que os cursinhos preparatórios costumam dar aos candidatos). Nos altos 

espaldares das cadeiras, tanto dos membros da banca quanto dos candidatos, talhadas na madeira, 
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balanças em equilIbrio simbolizam a justica. 

0 exame comeca corn o candidato sendo chamado a ocupar sua mesinha no centro do "U", 

sobre a qual ha exemplares de códigos que ele poderá consultar. Cada urn dos quatro examinadores 

dispOe de 15 rninutos para argUir o candidato, tempo durante o qual este deverá responder as 
questôes formuladas, totalizando urna hora de argUiçao por candidato (quatro horas por tarde). A 

funcionária responsável pelo controle do tempo encarrega-se de acionar uma campainha caso o 

exarninador e/ou o examinado não concluam suas participaçOes nos 15 minutos previstos. 

Urn dos examinadores sempre formulava questOes de direito civil e processual civil; outro, de 

direito penal e processual penal; urn terceiro, de direito constitucional e urn ültimo, de direito 

falimentar e cornercial. 0 presidente não costuma arguir os candidatos, embora possa faze-b, se 

assim desejar, mas sempre ihes atribui nota. 0 primeiro examinador a arguir näo era 

necessariamente o mesrno. Os candidatos tratavam a todos por "Vossa Exceléncia" ao que des, 

geralmente, retribulam corn urn "Doutor", reverências tambérn ensinadas aos candidatos pelos 

cursinhos preparatórios. 

As questOes formuladas cram, basicamente, de dois tipos: ou muito objetivas, demandando 

respostas "sim", "näo", eventualmente urn "porque", corn uma breve conceituação - ou cram uma 

espécie de caso para o candidato analisar e dizer qual decisão tornaria a respeito de algum de seus 

aspectos técnico-jurIdicos. Como exempbo de pergunta objetiva e do modo como era conduzida, 

registramos: "Doutor, defina o conceito de antecedentes e explique o que são maus antecedentes". 

Depois de formular esta questâo, diante do silêncio titubeante do candidato, o examinador 

retrucou: 

"Varnos Ia, Doutor! Afinal o que são maus antecedentes? E ter s/do indiciado na polIcia como suspeito de corneter 

a/gum del/to? E ter s/do condenado corn sentenca transitada em julgado? E ter alguma dIvida na praça? Varnos Ia, 

Doutor! Se o senhor nao souber, ndo tern problema, a gente passa para outra. E então?" 

A situacão era de extrerna intimidação do candidato que, além do nervosismo, tinha de 

graduar o volume de sua voz ao microfone. 

0 Juiz-3, ao se remeter a Prova Oral, qualificou-a do seguinte modo, justamente mencionando 

o uso do microfone: 

"(..)a arguicdo oral é uma experiéncia urn pouco traumdtica, porque voce responde as questOes em püblico, perante 

uma banca de doutores, no microfone, quer dizer, qualquer erro crasso que voce venha a cometer é urn acontecimento 

püblico." 

Como exempbo de "pergunta-caso", elaborada por urn dos examinadores, vale destacar: 

"Doutor, imagine que o senhor tern, di ante de si, sendo juiz de uma pequena comarca do interior, o seguinte caso. Urn 

fazendeiro rico, dono de uma linda e premiada égua, de nome For,mosa, de cr/na branca e olhos azuis, deixa-a, certa 

noite, pastando em sua propriedade, próximo a urn rio que está praticarnente seco e faz cl/visa corn a pequena 
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propriedade de urn sitiante, possuidor de umfeJo e ye/ho cavalo pangare que por Ia também pasta, na mesrna noire. 

iVada separa as propriedades, além desse riacho quase inexistente. Urna testemunha ocular observou que, durante a 

rornOntica noite enluarada, Formosa e o pan garé tiverarn urn caso de amor, do que decorreu a égua ficar prenhe. 0 

dono de Formosa é pelo aborto dofeto, no que é barrado pela sociedade "SOS Bichos" e, alérn disto, entra corn urna 

açao indenizarória contra o dono do pan garé. A testernunha ndo sabe dizer se Formosa procurou o pan gare ou vice-

versa e em que propriedade se deu a conjunçdo carnal. 

E então, doutor? F procedente a ação indenizatOria do dono da egua? 0 que o senhor decidiria? E corn que 

fundarnentacao?" 

0 candidato mal conseguia se expressar ao terminar de ouvir esse relato que, segundo o 

exarninador, havia sido extraldo de urn repertório de jurisprudéncia. 

Este tipo de prova oral nos pareceu mais urn teste de resisténcia a tensão do que de verificaçao 

de conhecimentos juridicos. Tinha-se a irnpressão, o ternpo todo, de que estava sendo observado 

pelos examinadores mais o comportamento do candidato do que suas respostas, ou seja, o seu modo 

de se encarninhar para a mesa, sua roupa, sua voz, sua postura, ate, e principalmente, seu auto-

controle. 

A candidata por nós entrevistada, novamente comparando os concursos para magistratura e 

para o MP, destacou corno diferenças entre os dois que, na prova oral do MP, os cinco 

examinadores formulam perguntas aos candidatos, incluindo o presidente da banca. Além disto, os 

candidatos podern chegar apenas para o horário de sua prova e ir embora, näo precisando 

permanecer, au, separados da audiência, assistindo as provas dos demais candidatos do periodo, 

como ocorre na Prova Oral da magistratura. Na opiniao desta entrevistada, o grau de dificuldade das 

perguntas varia de candidato para candidato: 

"Claro que ha algumas d.istorcOes. Hoje, por exernplo, eu vi (as provas orais) de 2 candidatos (a masatura). As 

questöes que fizerarn para urn foram bern mais dificeis do que as que jizerarn para o outro. Então, acho que existe 

tambérn essefator da sorte no exarne. No exarne escrito näo, porque e igual para todo mundo, agora, no oral, as vezes, 
é muito desigual. (..) ' 

Sobre a banca de exarninadores, assirn expressou sua impressão o Juiz-3: 

"Eu crew que existe urna relacao entre visão de mundo dos exarninadores e urna visdo de mundo do candidato. Isso é 

urna quesrao relevante. Mas eu acho que, mais do que isto, o que rnais influencia, talvez, (..), é a demonstracao de urn 

rnInirno de capacidade técnica, rnesrno. Eu acho que esta é a grande quesrao a ser exarninada. Porque existe urna 

deficienc:a de pessoas corn formacao adequada, dentro dos nIveis de e)dgência da rnagistralura paulista, para poder 

cornpletar os quadros. (..). Eu irnagino que, se urn candidato se expuser, frontalrnenre contra urna ideologia mais 

tradicional, ou liver uma v:são de mundo rnuito aberta, eu penso que ele encontrará dificuldades(..). Uma visão 

frontairnente contrár:a aos membros de urna banca exarninadora cri aria problernas. Ou, entre dois candidatos, urn corn 

esta visão mais de confrontaçao e outro que tern urna visão urn pouco rnais adequada, certarnente aquele corn a visdo 

rnais adequada teria rnais chance de ingresso." 

0 Juiz-1 também teceu consideraçoes sobre o exame oral enquanto uma avaliação 
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comportamental do candidato: 

"No alt/mo concurso de ingresso na magistratura, foE dito. publicarnente, (..), por urn membro da Comissdo do 

Concurso, que o candidato que manifestasse simpatia pela Associacao Juizes para a Democracia seria reprovado. 
... 

Apesar de que, havia urn outro membro, na Comzssão, que tambérn disse que nao hay/a nada de errada ern parri cipar 

da Associaçao. Ele ate disse que "dernocracia nunca far/a ma/a ninguém ". (..)AIas tern mu/ta coisa que eles observant 

ai que, eu acho, e de natureza educacional. Por exemplo: urn candidato pode estar dando a resposta certinha, mas se 

ele falar "prá rn/rn fazer ", ou usar gin a, se ele for grosseiro... A banca examinadora ndo fala nada e dispensa, porque 

esse é o tipo do comportamento que ndo se espera de urn juiz. Urn juiz ndo deve fazer consideraçoes adjetivadas. Eu 

acho que, dependendo da banca, vocè tern urn perjll de juiz 

A Prova Oral foi considerada, por vários dos participantes do workshop, urn meio 

importante de "sentir o candidato" e de avaliar sua capacidade de aplicar e concatenar conceitos 

(princIpio da Imediatidade"), apesar dessa prova tambérn ser considerada urn "teste de 

performance" ao qual os cursinhos preparatórios dedicam alguns "ensaios". 

Quanto a possibilidade de que as banca proteja algum candidato, nesta fase, foi 

argurnentado, por P-I, que sornente se houvesse urn "conluio de examinadores" a protecão 

prevaleceria sobre critérios objetivos. 

Em suma, a Prova Oral é considerada, por muitos, uma boa forma de avaliar candidatos ao 

ingresso na magistratura, embora o modo como vem sendo aplicada, especialmente "o cerimonial 

intirnidatóno e amedrontador"(P-Vfl) e a possibilidade de "proteger os protegiveis"(P-X) mereçam 

revisão. 

4.2.8 - Entrevistas Pessoais 

Terminadas as quatro argUiçOes da tarde, a Comissão chama os candidatos, individualmente, 

logo após a iltima arguição, para entrevistas pessoais. Depois das quatro entrevistas, a cornissão se 

reüne para o julgamento definitivo da Prova Oral, computando o resultado segundo a media das 

notas atribuIdas pelos cinco examinadores. 

Quanto a essas entrevistas pessoais, esclareceu-nos a candidata, por nós entrevistada, que 

tambérn no M1P elas ocorrem no mesmo dia das provas orals e que ha polémicas sobre o quanto são 

ou nao decisivas para o ingresso: 

"Dizem que já hO uma seleçao prey/a no prova escrita (..)JO hO urna classificaçao. (..)Dizem que essa prova oral é 

mais para ver a cara do candidato, ver a postura dele, por isso que, muitas vezes, elesfazem pergunras ate impossiveis, 

mesmo porque, acho que e para testar a reaçdo, se vocefica muito nervoso, como reage a esse tipo de pressdo(..). Has 

eu nao seE ate que ponro isso e verdade. E claro que se voce for mu/to bern na prova oral e tiver Edo mal na escrita, 

voce passa." 

Outros entrevistados são da mesma opiniao da candidata. Urn juiz que, informairnente, certa 

vez, conversou conosco a este respeito, cornentou: 

"Eu acho que a entrevista corneca corn o exarne oral, pela postura que vocE tern no exame oral face ao inusitado das 
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A candidata que entrevistamos, já tendo sido aprovada nas provas de seleçao e escrita e 

passado pelos exames psicotécnicos, ainda não se havia submetido a prova oral e a entrevista 

pessoal quando colaborou conosco, não conhecendo ninguém que já tivesse sido entrevistado peia 

banca de magistrados que acompanhamos; ouvira dizer, porém, que os examinadores estavam, 

basicamente, elaborando questôes sobre "cultura geral" - livros e jomais ultimamente lidos pelos 

candidatos -, de modo a avaliar suas opiniOes a respeito da situação poiltica mundial (guerra na 

Bosnia, fome na Etiópia, etc.). E acrescentou: 

"Porque é dentro desta linha que eles querem, supostamente, ter projiss/onais de urna elite cultural." 

Parece ser de conhecimento de todos, no entanto, que na entrevista pessoal a banca também 

fa.z perguntas de caráter Intimo, o que é unanimemente tido como indevido. Nossa entrevistada 

candidata acredita que, inclusive este tipo de pergunta é feito para testar reaçOes, para ver se o 

candidato flea envergonhado, chocado e/ou agressivo: 

"Na verdade, nao interessa tanto o que vocé vol responder( 
... ). Para mu/her, elesfazem perguntas do tipo: Se voce for 

para outra comarca e seu namorado for te visitor, vocesficariam hospedados no mesmo quarto? (..) E complicado. 

Eles tern uma visão meio assim (..), de missdo div/na, de serju/z 24 horas por dia..." 

Antes de se submeter a entrevista pessoal, a JuIza-4 também ja tinha ouvido boatos sobre o 

tipo de perguntas comumente formuladas pela banca (outro tema bastante explorado pelos cursinhos 

preparatOrios para o ingresso): 

"A gente tinha notIcia de perguntas estapafürdias a respe/to da v/do pessoal, umas co/sos ass/rn totalmente sem 

fundamento, mas, no meu caso, elesflzeram umasperguntas muito-objetivas, mu/to face/s de serern respond/dos. (..) Me 

perguntaram, se eu estivesse nurna situaçdo X envolvendo urn problema corn advogados, se eu tomar/a a in/c/at/va de 

procurar por eles. (..) Eu fu/ sincera, nâo foi exatamente o que eles quer/arn ouvir, mas eu dei a minha resposta. E al o 

presidente da Com/ssão (do concurso) (..) falou: se isto acontecer corn você, faca assim 
... E inclusive me orientou, 

então eu não me sent/ pressionada. (..) E fizeram outras perguntas a respeiro da vida pessoal, acho que de 

re/acionarnento. Eu ja era casada. (Perguntaram) Se o meu mar/do ace/tar/a ou nao o exerdcio dos flençoes, se 

entender/a, se respe/tar/a..." 

Para aprovaçAo no concurso, a media final, resultante das 3 provas (de Selecao, Escnta e 

Oral) deve ser igual ou superior a 5. 

As médias dos aprovados no Oltimo concurso concluido em 1997 vanaram de 7,35 (10 

coiocado) a 5,00 (48° colocado). Reproduzimos, a seguir, parte do texto publicado no Diário Oficial 

da Justiça por ocasião da divulgaçao dos nomes dos aprovados: 

"As med/as não foram elevadas, mas os cand/datos que at/ngiram notas ma/s altas nas elim/natór/as, princ/palmente 

no prova escr/ta, t/veram precedência na ordem c/ass/fl catória. Na hipotese de ocorrer empate, apOs a api/ca çdo desse 

mecanismo, passou a preva/ecer a mawr idade do candidato, seus encargos de familia e, s'ubs/diar/amente, a 

impressdo deixada no enirevista individuaL (..). Com breves pa/avras dir/gidas aos aprovados e de es/fm ulo aos que 
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saüdefisica e mental pelo Departamento Medico do Estado ()34  

4.2.9 - Comissão do Concurso de Provas 

Cabe esciarecer que esta cornissão é presidida pelo desembargador decano, por três 

desembargadores, urn de cada secão, e por urn advogado indicado pela Secao de São Paulo da 

OAB. Os quatro desernbargadores e os suplentes eleitos para esta comissão são afastados 

temporanamente de suas funçOes e tomam decisOes por maioria de votos, cabendo ao presidente 

votar para desemp ate. 

A Comissão tern arnpla autonomia para solicitar ou requisitar, de quaisquer fontes, 

inforrnaçOes sigilosas, escritas ou verbais, relativas a personalidade e a vida pregressa do candidato. 

O Presidente da Cornissão, dentre outras solicitaçoes, pode, por exemplo, pedir aos JuIzes de 

Direito das Comarcas onde reside ou tenha residido o candidato inforrnaçoes urgentes, e de caráter 

reservado, sobre sua idoneidade moral. Ate o julgamento final do concurso, o candidato pode ser 

dele exciuldo por deliberaçao ftindamentada da Comissão de Concurso, caso em que poderá 

recorrer para o Conseiho Superior da Magistratura no prazo de 5 dias. Não ha possibilidade, 

todavia, de pedido de revisão de quaisquer das provas e de recurso relativo ao resultado das 

mesmas. 

Para a JuIza-2, a composição de forcas de uma determinada Cornissão de Concurso 

representa, de certa forma, a composição de forcas do próprio Tribunal Justica naquele momento, 

porque a Comissão é escoihida segundo critérios de antiguidade e de lideranças, o que também 

ocorre entre os próprios advogados, uma vez que os mais antigos adquirern o direito de ter acesso a 
diretoria da OAB, a sua presidência, etc. Estas opiniOes de nossa entrevistada foram reiteradas, 
durante o workshop, tanto por P-il quanto por P-VIil. 0 primeiro mencionou que a magistratura - 

por não saber o que pretende, ou meihor, por apenas pretender preencher vagas -, deixa o perfil dos 

ingressantes na dependéncia das ComissOes de Concurso e do que é decidido pelo Presidente do TJ, 

ou seja, nas rnãos de desembargadores "em final de carreira", cujos valores éticos podem estar em 

"desuso". 0 segundo, afirmou que as bancas de concursos são erroneamente montadas, dentre 

outros motivos porque o examinador representante da OAB, muitas vezes, também é candidato ao 

ingresso na Magistratura através do Quinto Constitucional. 

Ainda comentando a formaçao das bancas examinadoras, P-il argumentou, durante o 
workshop: "Escoihe-se uma banca dependendo não do talento que o desembargador tenha para recrutar, não da 

experiència docente, nao do relacionamento humano e de sua capacidade para detectar vocaçoes, mas os critérios são 
outros. E um de uma seção, outro de outra e, mais ou menos, é urn S sterna hereditário. Todos terão sua vez ". 

- DOE - Poder Judiciáno - SP, 67(208) - 2 a feira, 3/11/97- Cad 1-parte I-pg.6. 
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, L.AptLLvz1Le uo onseino upenor cia rviagistran - Divisäo de Promoção e Destgnacão da Magistratura - DEMA-2) 

Ano no  do Inscrito Aprovados Homens Muiheres 
Cone. s (N.A.) 	% (N.A.) 	% (N.A.) 

1983 149 1.154 91 	7,89 89 	97,81 2 	2,19 
1984 150 1.294 95 	7,34 91 	95.78 4 	4,22 
1985 151 1.186 39 	3,29 36 	92,31 3 	7,69 
1985 152 1.204 38 	3,16 38 	100,00 0 	0,00 
1986 153 1.499 62 	4,14 57 	91,93 5 	8,07 
1987 154 1.782 46 	2,58 37 	80,43 9 	19,57 
1988 155 1.676 48 	2,86 38 	79,16 10 	20,84 
1988 156 1.671 43 	2,57 38 	88,37 5 	11,63 
1989 157 2.060 34 	1,65 28 	82,35 6 	17,65 
1990 - 158 2.008 45 	2,24 32 	71,11 13 	28,89 
1990 159 1.975 58 	2,94 36 	62,06 22 	37,94 
1991 160 1.450 57 	3,93 41 	71,92 16 	28,08 
1992 161 2.654 57 	2,15 49 	85,96 8 	14,04 
1992 162 1.689 77 	4,56 42 	54,54 35 	45,46 
1992 163 2.320 92 	3,97 57 	61,95 35 	38,05 
1993 164 2.594 64 	2,47 39 	60,93 25 	39,07 
1994 165 3.318 41 	1,23 23 	56,09 18 	43,91 
1995 166 3.232 71 	2,18 40 	56,33 31 	43,67 
1996 167 3.233 40 	1,23 27 	67,50 13 	32,50 
1997 168 3.210 48 	1,49 29 	58,33 19 	41,67 
1998 169 2.833 ____________ 
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E finalizou, acrescentando que as faihas cometidas pela banca, ou seja, o recrutamento de 

juIzes inadequados para o exercicio das funçöes, são absorvidas pelo Judiciário, pois questioná-las 

seria por em xeque a prOpria cüpula da instituição. Comentou P-il: "0 Tribunal vai admitir que errou? 

Depois desse concurso que dernora tanto, que é tao custoso, (..), corn nornes respeifabilissimos na banca, val admitir 
que errou? Não! Então absorve. 

4.2.10 - Calendário do Ultimo Concurso de Provas Concluldo na Capital e do em Andamento 
o concurso realizado em 1997 teve suas inscriçOes abertas de 5 a 14 de maio e o resultado 

final foi divulgado em 31 de outubro, dia em que ocorreu a ültima série de provas orais. 
Inscreveram-se 3.210 bacharéis para concorrer a 171 vagas. A Prova de Seleçao ocorreu no dia 15 
de junho, a Prova Escnta no dia 3 de agosto e as Provas Orais nas tardes de 22/9 a 31/10. 

o concurso em andamento teve suas inscriçOes abertas no penodo de 5 a 14 de novembro de 
1997 e a prova de Seleçao ocorreu em 21 de dezembro. Para este concurso, inscreveram-se 2.833 
bacharéis e estão abertas 195 vagas. Passaram para a Prova Escrita 395 candidatos. 

4.2.11 - Recrutamento de Juizes nos 20 Ultimos Concursos de Provas 

35 - Durante o workshop, o Deseinbargador Ary Belfort nos informou que dois desses 48 ingressantes também passarain 
no concurso para a magistratura federal e optaram por esta. 
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Esse quadro revela que, apesar da tendéncia ao crescimento do nümero de candidatos 

inscritos, em especial entre os concursos 162 e 168, vern decrescendo o percentual de aprovados, o 

qual atingiu seu mais baixo Indice nos anos de 1994 e de 1996 (1,23%). 

A dificuldade de aprovação nos concursos realizados entre 1983 e 1992 para a Justiça Comum 

do Estado de São Paulo é atestada por Nalini, que constatou a aprovação, em media, de apenas 

3,4% dos candidatos por concurso, dentre os 14 ocorridos nos tiltimos 10 anos (Nalini, 1992a: 88). 

E comum que os candidatos sofrarn repetidas reprovaçOes ate conseguirern passar num 

concurso para a magistratura. Tais reprovaçöes podem indicar, segundo analistas do IUPERJ, a 

existéncia de não poucas dificuldades enfrentadas pelos candidatos. De acordo corn a pesquisa 

realizada por este instituto (Vianna, 1997: 171-175), ha urn progressivo aurnento do nümero de juIzes 

que se candidata a magistratura mais de uma vez. Enquanto em 1975-76, 81% entraram na primeira 

tentativa e apenas 2,5% dos aprovados ja tinham tentado por trés ou mais vezes, em 1993-94 

sornente 27,3% foram aprovados em sua primeira tentativa e 24% já tinham prestado outros trés ou 

mais concursos. Em termos de Brasil, essa pesquisa constatou que a Justica Comum é o ramo do 

Judiciário corn mais alto indice de participação num so concurso (58,8%) e a Justica do Trabalho o 
ramo corn mais baixo Indice (38,6%). 

Nürnero de Concursos Anteriores ao do Ingresso por Estado da FederaçAo 

Concursos São Paulo I_R. G. do Sul R. de Janeiro Pernambuco Minas Gerais 
Nenhum 50,8% 55,5% 46,0% 60,1% 49,5% 
Urn 25,4% 27,3% 23,5% 20,9% 22,4% 
Dois 
Trésoumais 

15,0% 
8,8% 

12,2% 
4,9% 

14,0% 
16,5% 

13,7% 
5,2% 

15,1% 
13,0% 

Totat 
-- 

520 
- 	 -I ..  

245 328 153 	1 370 
.111'.'-. V taluta VA aul, I 7i. 1 /i) 

Como seria de se esperar, quando os analistas do IUPERJ cruzam a informaçao relativa a 

concursos anteriores corn a formaçao universitaria, notam que estudantes irregulares apresentam 

Indice superior de participação em mais de urn concurso. Apontam, ainda, que tern aumentado, nos 

ültirnos concursos, o percentual de aprovação de candidatos corn uma trajetOria "padrão". Sobre 

isto, concluern: "Se o deslocamento dos notaveis foi obra comum das camada.s médias e dos setores subalternos, 

operada no auge da democratizaçao social, os dados, hoje, parecem indicar a tendência a apropriaçdo da carreira por 

parte daquelas familias que estocaram recursos para garantir a reproduçao, em seus flihos, de sua conducao de 

status. "(Vianna et alii, 1997:177) 

Diferentes pesquisadores também vérn avaliando o significativo aurnento do nOmero de 

muiheres dentre os candidatos aprovados. Como podernos observar no 10  quadro deste item, nos 

sete ültimos concursos, elas passaram a representar .sernpre mais de 30% do total de juizes 

Ingressantes. 
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Abordemos, primeiramente, a questao das vagas não preenchidas. 

4.2.12 - Não Preenchimento Crônico de Vagas e Quadro Atual de Cargos e Juizes 

Para a candidata que entrevistamos, dividida entre os concursos de ingresso na magistratura e 

no MP, näo ha uma explicaçao transparente e Iógica para o fato das vagas na magistratura nao 

serem preenchidas e as do MP o serem. 

"Eu acho que isso se deve menos a falta de preparaçdo dos candidatos e mais a uma tãtica de/iberada, deles 

mesmos, (.)Porque Jica urn certo comentário de que na magistratura não entra todo mundo (..) Eles são muito ciosos 

de serem urna elite e querem manter tudo dentro do seu grupinho, embora vivam reclamando de que tern muito 

trabaiho, de que faltarn juIzes.. .Ivlas eu vejo pelo ano passado: no MP eram 100 vagas e na Magistratura eram 160. No 

MP passaram 100 canthdatos, na Magistratura passararn 40. Entdo ndo é tanto por falta de preparaçao, porque os 

concursos são nivelados." 

Na opinião da Juiza-4, o major motivo para a vacâ.ncia é ø necessário ngor na selecao: 

"Eu acho que eles tern urn critério rIgido de selecao, mas eu ndo posso dizer que eu nao concordo corn esse critério, 

porque vai se exigir tanto do juiz recérn-ingresso, que se ele nao tiver uma razothvelformaçao teórica e uma estrutura 

psicológica boa, ele não vai agüentar: é muita pressdo, é muita cobranca, é urn trabaiho exaustivo, psicologicarnente 

estressa, é muito complicado. Eu acho que o problema de não preencherem essas vagas é a insisténcia de selecionarern 

bern os candidatos, ernbora isto seja prejudicial a mirn mesma, porque me sobrecarrega de trabalho. (..)". 

Concordando corn a JuIza-4, o Juiz-3 aponta como razão para o não preenchimento crônico de 

vagas a ma formaçao dos candidatos: 

"Insuficiencia, total e absoluta, de capacidade dos candidatos. Não existe outra explicaçao. Quer dizer, eu, quando 

entrel na magistratura, vejo hoje, eu não sabia muita coisa que deveria saber. Entäo, eu suponho que aqueles que nao 

tenham sequer passado na ja 
 prova, não ten am condiçoes mInimas para poder exercer, tecnicamente, a profissao. Na 

ja 
 prova que eufiz erarn mais de 2.000 candidatos. Suponho que tenharn passado 200 para a ? prova e essa prova não 

tern nenhum critério, a/em de urna tniagern básica sobre a capacidade dos candidatos. Não ha nenhuma outra 

possibilidade de influencia nesse aspecto." 

A JuIza-2 acha que o problema decorre de uma mescia do que os entrevistados anteriores 

apontaram, pois na sua opiniao, a tentativa de preservar urn perfil determinado de juiz, corn born 

conhecimento técnico e possuidor de critérios de vida e de moralidade tradicionais (casarnento, 

flihos) não é uma combinaçao fácil. 

Em entrevista a Revista da Escola Paulista da Magistratura, o Desembargador Dirceu de 

Mello, atual presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, afirrnou que, na sua visão de 

administrador, os problemas rnais sérios, hoje, do Poder Judiciário Estadual, são aqueles ligados ao 

acürnulo de processos aguarda.ndo distribuiçAo e a falta de juIzes. Questionado sobre as solucoes 

que, de imediato, dana para estes problemas, afirmou que o acümulo de processos exige urna 

resposta de ordem legislativa. Já a questão da falta de juizes se relaciona corn o recrutamento de 

magistrados, havendo necessidade, na sua opinião, de uma reformulacao no sistema de concurso, 



60 
para permitir o preenchimento de mais vagas scm comprometer a qualidade dos novos quadros. 36  

Cabe acrescentar que, no Estado de São Paulo, além do que se consideram "cargos vagos 

normais", as Leis 6.166/88 e 762/94 cnaram novos cargos de juiz de 1a  instància, os quais, ate o 

presente, mantém-se majoritariamente desocupados. Segundo o diretor do Departamento de 

Promoçäo e Designaçao para a Magistratura, DEMA-2, o não preenchimento das novas vagas 

criadas por essas leis se deve a falta de verbas para os necessários recursos materiais e humanos que 

precisam acompanhar a criacão de uma nova comarca ou mesmo de mais uma vara em comarca jd 

existente. Afirmou-nos este diretor: 

"Falta dinheiro para tudo: aluguel ou compra de imôveis, mobiliário, maquinárw e, principalmente, nao se abrem 

novos concursos parafuncionarios. Corno urn juiz pode trabaihar sem eles? Isto sem contar que, nos concursos para a 

magistratura, são preenchidas, em media, somente 20% das vagas abertas. De que adiantaram essas novas leis?" 

A Juiza-4, comentando por que a vara em que atualmente trabaiha é pesadIssima, confirmou 

que, somado ao problema da falta de juizes, ou seja, a sobrecarga de trabaiho para os que se 

encontram em atividade, ha o problema da falta de novos concursos para funcionários: 

"A minha vara tern 6.300 processos. (..). La está faltando instalar urn foro distrital e a 3a  vara; corn urgência. 	0 

problema Ia é politico (..): eles alegam que não tern verba, porque o governo do Estado nao dá. (..). Acrediro que o 

menor problerna, neste caso especijico, como em algurnas outras cidades mais pesadas, seria a falta de juiz, porque. 

para cada juiz que você coloca numa vara nova, vocé val deslocar uns 20 funcionarios. Isso custa para o Ti e, por 

consequência, para o Estado. (..). Eujá soube de muitosjuIzes que forarn ao Tribunal, pedindo para instalar urn foro 

distrital, urna nova vara, por causa de sobrecarga e, simplesmente, disseram que nao tern condIcOes e ponto fina. 

Infelizmente, foi essa a resposta." 

Obtivemos a seguinte relaçao, junto ao DEMA-2, da situação ftzncional dos juizes na 

magistratura paulista ate 18/12/1997. 

Relação Geral de Cargos Vagos e Preenchidos na Magistratura do Estado de São Paulo por 

Instãncias 

Quadro Quadro Cargos Cargos Total de Total 
Geral 	de de Vagos Vagos Cargos de Cargos 
Cargos Cargos (Leis 6.166 e Normais Preenchidos Vagos 
(normais + Normais 762/94) 
criados pelas 
Leis 	6.166/88 
e 762/94)  

1aIflSt. 1.888 1.541 347 220 1.321 567 
2*inst. 338 338 0 5 333 5 
Total 2.226 1.879 347 225 1.654 572 

Ate 18 de dezembro de 1997, do total de cargos previstos para a Magistratura Comum do 

36 - Conforme já mencionamos no item 4.2.2, este desembargador 6 pela flexibilizacao de critérios teórico-técnicos para 



Estado de São Paulo (2.226), 74,3% (1.654) estavam ocupados e 25,7% (572) vagos. Desse total 
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(2.226) de cargos existentes, 84,8% (1.888) eram de juizes de la instância e 15,2% (338) de juizes 
de 2  instància. Considerando somente o total (1.888) de cargos de juIzes de Ia  instäncia, 81,6 1N 
estavam ocupados, enquanto, do total (338) dos cargos de juIzes de 2 '  instância, 98,5% estavam 
preenchidos. A explicaçao para o major nUmero de cargos vagos na 10 instancia, segundo o diretor 
do DEMA, é a constante promoçAo desses juIzes, o que, no caso dos substitutos, que estão "na base 

da pirãmide", significa que suas vagas sO serão preenchidas apOs novos concursos. E, estes 

concursos, além de abrirem vagas em nümero sempre aquém do de cargos desocupados, sequer 

aprovam candidatos para preenché-las. 

Relação EspecIfica de Cargos Vagos e Preenchidos na Magistratura do Estado de São Paulo 

por Entrâncias e Instâncias 
la 

Quadr Cargos Cargos Cargos Cargos Cargos Cargos em 
Instãncia o Geral Nor- Preen- Vagos Vagos Vagos Disponibil 

mais - chidos Normais (Lei 6166) (Lei 762) idade 
Substitutos 295 266 92 174 0 29 0 
VEntrãnc. 159 120 - 107 12 1 38 0 
20 Entrânc. 258 204 183 21 0 54 4 3 Entrãnc. 
(Interior) 456 363 360 4 0 93 2 3 Entrãnc. 
(Auxiliares 327 287 281 6 0 40 2 
da Capital)  
Entrãncja 
Especial 308 1 216 214 2 31 61 0 
Substitutos 
em 	20  85 85 84 1 0 0 0 
Grau 
Subtotal 1.888 1.541 1.321 220 32 315 8 2a 

Instãncia  
Tribunals 
de Alçada  206 203 5 
Desembar- 
gadores  132 130 0 
Subtotal  338 333 5 
TOTAL 1.888 1.879 1.654 225 32 315 8 

4.2.13 - Perfil Detaihado dos Ingressantes no Penültimo Concurso de Provas 

Os dados mais recentes e detaihados de que dispomos a respeito do perfil dos ingressantes 

na Justiça Comum de São Paulo se referem ao concurso realizado em 1996. São Os seguintes: 

o ingresso e pela intransigencia quanto a critérios relativos a honorabilidade do candidato. 
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masculino feminino 

sexo 67,5% 32,5% 

solteiros casados divorciacios 
estado civil 75% 25% 0% 

entre 23 e 30 entre 31 e 35 entre 36 e 45 
idade (em anos) 80% 12,5% 7,5% 

I 	faculdade USP PUC-SP UNESP FD-Bauru I 	outras 
Lde origem 1 	52,5% 15% 7,5% 5% 20% 

Profis- Advo- Serv. Bacha Proc. Proc. 2° Deleg. Anal. Bancá Anal. 
São gados da - do da Sarg. de Contr. - De 

Justiça réis Estado Faz. Exerc. PolIc. Fiscal rio Sist. 
42,5% 25% 12,5% 5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 

Quanto ao concurso realizado em 1997, apenas soubernos que do total dos candidatos que 

fizeram a Prova de Seleção (3.210), 10,6% (339) seguiram para a Prova Escrita. Outros 22 já 

estavam habilitados para essa fase por terem o CertijIcado c/c Conclusâo do Curso de Preparaçdo a 
Carreira de Juiz, somando 361 candidatos (29 a mais do que o dobro das vagas disponiveis). 

Destes, contudo, 330 compareceram a Prova Escrita e 114 passaram para a Oral: 57% do sexo 

feminine e 43% do masculine (niimero já inferior ao total de 171 vagas abertas). 0 concurso, 

finalmente, aprovou 48 candidates: 58,% do sexo masculine e 42% do feminine. Inverteu-se, 

portanto, a participaçAo de homens e muiheres. Majoritárias na prova oral (57%), elas passaram a 

ser minoria dentre os aprovados para o ingresso na carreira (42%). 17 

Vale ressaltar que, embora este tema fizesse parte do rol de perguntas que orientou o 

workshop, ele não foi abordado pelos participantes, todos do sexo masculino. 

4.3 - Corcuiso DE T1TULOS E VITALICIAMENTO38  

4.3.1 - Comissão do Concurso e Criténos para AprovaçAo 

Para prestar este concurso, exige-se que o Juiz Substituto não vitalIcio (primeiro cargo 

exercido pelo ingressante na carreira da magistratura, conforme virnos no item 2.4.1) tenha exercido 

esta função por no mInimo 3 e no rnáxirno 24 meses, depois do que poderá apresentar urn 

prontuário para apreciaçAo pela ComissAo do Coneurso de TItulos. 

Esta Comissão e constituida por membros do Conseiho Superior da Magistratura e per urn 

advogado designado pela Ordem dos Advogados do Brasil, SeccAo de São Paulo. 0 Concurso far 

31 
- Discutiremos no item 7, corn malor detathamento. outros dados' sobre gênero, idade e dernais aspectos relativos ao 

rrfiu de juizes tanto da Justiça Comum de São Paulo quanto do Brasil e de outros paises. 
- Regimento do Concurso de Ingresso na Magisiratura. cap. IX, arts. 40 a 43. 
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pane integrante do processo de vitaliciamento do juiz e baseia-se, essencialmente, na análise de 

urn prontuário que o próprio Juiz, ainda Substituto e nao vitalIcio, deve preparar e apresentar a 
referida Cornissão. Corn base nesse prontuário, a Comissão apresentará as conclusOes relativas a 
capacidade, aptidao e adequaçao ao cargo dernonstradas pelo candidato. Caso este sofra qualquer 

restriçao, the é facultada a apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 dias, instruIda corn 

documentos e rol de testemunhas cujo ntmero não poderã ser superior a 8. 0 processo correrá 

perante a Corregedoria Geral da Justiça. 

Do prontuário de cada Juiz Substituto, para a partieipacão no Concurso de TItulos, devern 

constar: 

documentos, encaminhados por ele, incluindo, obrigatoriamente, cópias de suas decisOes; 

referências consignadas no Concurso de Provas e as constantes de acórdãos ou votos; 

informaçOes colhidas pelo Conseiho Superior da Magistratura durante o biênio; 

informaçöes reservadas sobre sua conduta moral, capacidade funcional e produtividade, 

obrigatoriamente remetidas, em cada semestre, pelos Juizes de Direito das sedes de 

CircunseriçOes Judiciárias, bern como pelos JuIzes Titulares de Comarcas ou Varas onde tenha 

servido (grifos nossos); 

parecer da Diretoria da Escola Paulista da Magistratura sobre seu desempenho; 

0 Tribunal de Justiça, em sessAo secreta e por maioria dos Desembargadores presentes, 

apreciará a conclusão da Comissão do Concurso de Titulos, aprovando ou não o vitaliciamento do 

Juiz Substituto39 . 

5- CURSOS DE FORMAçA0 PROFISSIONAL 

5.1 - CuRsos DE APERFEIç0AMENTO 

Os juizes recém ingressos na carreira - Juizes Substitutos não vitalicios - são inscritos, de 
oficio (Ou seja, obrigatoriamente) na EPM para o Curso de IniciaçAo Funcional Fase I. A frequéncia 

e aproveitamento, segundo a Constituiçao Federal, serão levados em conta nas futuras promoç6es 40 . 

A Fase II, por sua vez, será obrigatoria para todos os que ja tiverem assumido a titularidade de urna 
vara de comarca de 1 a  entrância. 

Segundo Dallari (1996:33-34), na prática brasileira, cursos sistemáticos de aperfeicoarnento 

para magistrados estão sendo simplesmente ignorados, sendo pouco provável que flovos venham a 

ser instalados. 0 autor atribui isto ao fato de acharem os próprios juIzes, de modo geral, que tais 

39 

40 
- No item 6.2.1 a vitaliciedade esth especificamente tratada. 
- art.93. inc. IV da Constituiçâo Federal: art. 3 0, caput da Lej 9.35 1 de 30/04/96, e cap. VII - arts 32 a 35 do 

Regimento do Concurso de Ingresso na Magistratura. 
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necessário ou a vida familiar. 

P-Il, durante o workshop, considerou que os Cursos de Iniciação Funcional são tentativas. 

ainda que "insipientes", de fazer da vitaliciedade urn perIodo, de fato, probatório. Na sua opinião: 

'4 situaçao de hole é expressivarnente meihor do que quando ingressarnos na carreira (....'. Atualmente, por 

iniciativa do Desembargador-Corregedor, os juIzes recém nomeados recebem "tutores" - juizes de 

2°  grau - para acompanhá-los nos percalços cotidianos do exercIcio profissional, sendo assim uma 

espécie de "( ... )ponto de apozo, urn pronto socorro, urna (ITljurIdica e, nao so juridica, mas existencial (..), alguern 

corn quern possa se abrir, porque ojuiz é muito sozinho 

5.1.1 - Curso de Aperfeicoamento - IniciaçAo Funcional Fase I 

A previsao é que a duraçAo minima deste curso seja de 3 meses, prazo que pode ser dilatado 

pelo Conseiho Superior da Magistratura. 0 curso abrange aulas teóricas, a cargo de magistrados e 

professores escoihidos pela Escola, além de prática forense, junto aos Tribunais de Justiça Comum 

e as Varas da comarca de São Paulo. A Diretoria da Escola poderá, ainda, mediante entendimento 

corn o Presidente do Tribunal Regional Eleitoral, promover estágio de JuIzes Substitutos, junto a 

órgãos da Justica Eleitoral sediados na Capital do Estado. 

Durante o Curso de Iniciaçao Funcional Fase-I, o Presidente do Tribunal designara os JuIzes 

Substitutos, como estagiários, de preferéncia nas Varas Civeis, Criminais, do Jiiri, da Infancia e 

Juventude, da FamIlia e SucessOes e da Fazenda PiThlica. 

Terminado o Curso, o Juiz Substituto, no prazo de 5 dias tzteis, apresentará a Escola relatório 

de suas atividades, instruldo corn cópias de despachos e sentenças. Os JuIzes Titulares e os 

Coordenadores que acompanharam o Substituto, em igual prazo, prestarAo inforrnaçOes reservadas 

ao Presidente do Tribunal e ao Diretor da Escola sobre sua conduta e produtividade. No prazo de 10 

dias, após o término do Curso, a Diretoria da Escola emitirá parecer sobre o desempenho de cada 

Juiz Substituto, corn vistas ao Concurso de TItulos, por ocasião do vitaliciamento. 

A experiéncia da JuIza-4 a respeito desse curso de aperfeiçoamento, foi por ela resumido da 

seguinte forma: 

"Depois da 1" esco/inha (extmto "Curso de Preparação" da EPM), depoisjá de aprovada, feve a 2a escolinha (Curso de 
Formaço Fuiicional - Fase I). Durante o perlodo da rnanhã erarn ministradas as au/as e no perlodo da tarde nOs 

acornpanhavarnos osjulzes aqui, na Capital. Isso foi Oti,no, porque a gente viu, no dia-a-dia, corno funciona. Então, 

perde-se urn pouco do medo, porque saber as coisas na teoria é urna coisa e vocé chegar na prOtica (...) é outra 

diferenre. Já érarnos todosjuIzes substitutos e estOvarnos auxi Ii ando jufzes, aqul da Capital. Era urn estOgio. 

Confirmou-nos que a duração do Curso de Iniciação Funcional Fase-I foi de 3 rneses e que, 

concluIdo, cada juiz foi para a sua comarca. 
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o ingresso na carreira, sendo sua duracao, aproxirnadamente, de urn més. Lembra-se de que, pela 

manhã, havia palestras na recém inaugurada EPM e, a tarde, havia experiências práticas em varas 

ou em departamentos dos tribunais da Capital. 

110 que mais, pessoalmente, me agradou nisso, foi ter mudado urn pouco a perspectiva do trabaiho juridico. ;1 visao 

que a gente tern como parte é muito setorizada, é mu/to parcial em relaçao a complex/dade da administraçao da 

Just/ca. E esse 1° contato que eu live, aqui nas varas da Capital, que foE urn panorama geral dos diversos se/ores e das 

diversas varas, abriu, ass/rn, urna outra vi são da questao da Just/ca, uma visão ma/s completa (.)" 

Ouvimos, informalmente, numa reunião de juIzes que, assim como o Juiz-3, estão corn 

aproximadamente 8 anos de carreira e são auxiliares na capita!, que suas experiéncias como 

participantes da 1 a 
 turma da EPM, em janeiro de 1989, logo após ingressarem, foi a de terem de 

acompanhar urn curso obrigatorio, muito teórico, de urn més de duraçao, corn aulas que, 

basicamente, repetiarn o que já haviam estudado para o concurso de ingresso. Depois, não se 

lernbrarn de terern sido convocados para nenhum curso. Souberarn de turmas posteriores que seque: 

tiveram essas aulas teóricas. 

5.1.2 - Curso de Aperfeiçoamento - Iniciação Funcional Fase II 

Dos JuIzes que assumiram a titularidade de uma vara ern uma cornarca de 1a  entrãncia, 

exigem-se, a princIpio, leituras programadas de sentencas e jurisprudéncia 41 . Esta nova etapa do 

Aperfeiçoamento tambérn é obrigatória para o futuro vitaliciamento, mas quase nada conseguirnos 

aferir sobre a prática e a eficácia desta exigéncia. 

5.1.3 - Cursos oferecidos pelos CEDES (Cursos de Aperfeiçoamento no Interior) 

Em portaria recente 42, o Diretor da EPM resolveu que os CEDES deverão, obrigatoriamente, 

apresentar calendário de datas anuais, para urn mInirno de 3 eventos por semestre, comunicando-os 

a EPM e a APAMAGIS, sendo que qualquer evento para o qual seja necessária a presenca de 

representantes destas e que nAo esteja previsto no calenda.rio anual deverd ser comunicado corn 

antecedéncia minima de 20 dias. Ficou estabelecida a divisão do Estado de São Paulo em seis 

regiöes para a concretização de dois cursos oficiais e semestrais dos CEDES, sendo obngatória a 

frequéncia de todos os respectivos juIzes. 

A sisternática prevista para estes cursos oficiais é a seguinte: 

aula expositiva de 50 minutos; 

elaboraçao de questOes prévias pelo expositor a serem distribuidas corn antecedência aos 

participantes; 

41 
- Näo conseguimos averiguar a que se referem, exatamente essas Ieituras programadas, apesar de termos lido 

relatónos e conversado corn algumas pessoas a este respeito. 



66 
constituicão de grupos monitorados para discussao; 

retorno ao plenário para apreciação do expositor e formulacao de conclusOes a serem 

encaminhadas a publicaçao e distribuiçao entre os juIzes do Estado. 

As reuniOes regionais ou as realizadas pelos dernais CEDES, do interior ou da Capital, que 

seguirem essa mesma sistemática, poderão ser oficialmente reconhecidas e o aproveitamento e 

frequéncia dos juIzes participantes serão analisados pelo representante da Escola e comunicados ao 

Conselho Superior da Magistratura para lançamento no prontuário, Numa Ata de Congresso, datada 

de 03/12/93, já constava a 'flrme proposição" de que nas rernoçOes e prornocOes de juIzes fosse 

considerado obrigatorio o aproveitarnento dos mesmos junto a Escola e seus CEDES. 

Corn relacao aos trabaihos desenvolvidos quando da realização de cursos e seminários dos 

CEDES, desde 1993, ha a proposta de que sejam publicados na Revista da EPM, cujo n °  "zero" saiu 

apenas em dezembro de 1996. 

A afericao de aproveitamento em cursos, estabelecida em 1993, previa pontuacão igual a 1 

(urn) para a sirnples presença em curso regular do CEDES, extinguindo a pontuacão 2 (dois) para os 

participantes que tivessern atuacão relevante, uma vez que se considerou tal averiguação muito 

subjetiva. Em substituiçao a esta, foi criada a "pontuacão de bonificacao", ou seja, para o juiz que 

frequentar 75% dos cursos, durante urn ano, é dado mais urn ponto de aproveitamento, e para os que 

freqUentarem 100% são dados mais dois pontos. Auséncias por motivos de trabaiho jurisdicional 

são abonadas desde que justificadas e que o juiz tenha freqUentado de forma regular as reuniOes 

anteriores, ficando a critério do Juiz Diretor e do Juiz Secretário de cada CEDES julgá-las. 

Para se ter urna idéia, dos relatórios recebidos pela EPM consta que, no CEDES de Santos, 

considerado urn dos mais ativos, foram as seguintes as atividades realizadas nos ültimos anos: 

1992 - exposição de 3 temas, em outubro e novembro: 1 °)Aspectos Relevantes sobre Juizados 

Especlais; 2°)Juizados Especlais Criminals e o Direito Europeu - Aspectos Constitucionais dos 

JEPEC; 3°)Ivlagistratura e Imprensa. Está registrada a presenca de 3 juIzes a la  exposicão; 

1993 - exposição de 5 temas, entre rnaio e outubro: 1 °)A'Iagistratura e Meio Ambiente; 

2°)Autonomia e Independência do Judiciário; 3 °) Problemas ligados a Egrégia Corregedoria Geral 

da Justiça; 4°)Trajico de Drogas e a LeE dos Crimes Hediondos; 5°)Agilizaçao do Processo. Consta 

que compareceram 13 juIzes A 3 exposição e 19 a iiltima. 

1994 - exposiçäo de 5 ternas, entre abril e dezembro: 1 o)A Teoria Geral dos Contratos no COdigo de 

Defesa do Consumidor - CDC; 2°)0 Processo de C'onhecimento no CDC; 3°)Interpretacão das 

Normas Processuais no CDC; 4°)Estatuto cia Advocacia; 5°)0 Papel Politico do Jziiz. Juizes 

presentes as exposiçOes: 11 a 2a,  14 A 3  18 a 4' e 14 a Y. 

42 - ,,° Al iOc 	)/g/Qf 
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1995 - exposição de 8 temas, entre fevereiro e agosto: l °)Pontos Polêmicos das Recentes 

Alteraçöes ao CPC (17 juIzes presentes); 2°)Alteraç6es do CPC (10 presentes); 3 °)Princzios 
Processuals do art.50  da CF (16 presentes); 4°)Compromisso de Compra e Venda (27 presernes); 
5 °)('onexão de Causas (10 presentes); 6°)Alteraç6es do CPC (22 presentes); 7°)Refor,na do CPP e 

Juizados Especlais Criminals (19 presentes); 8°)Reforma Constitucional e a Magistratura (28 

presentes). 

Estes Cursos de Aperfeicoamento oferecidos pelos CEDES tendem a ser extensivos a todos os 

juIzes da região de abrangéncia do respectivo Centro de Estudos, nao importando em que momento 

da carreira se encontram. Por enquanto, são cursos que nao tern caráter obrigatório. 

A JuIza-4, que sempre trabalhou em comarcas do interior, na entrevista que nos concedeu 

referiu-se elogiosamente ao trabaiho dos CEDES, em especial aos cursos de aperfeiçoamento por 

des oferecidos a juIzes: 

"As palestras e reunu3es ndo so abordam determinado assunto, corno discutem a aplicaçdo de uma determinada lel, 

como (..) problemas que os juIzes tern sofrido na prOtica, trocam idéias. E urna oportunidade de urn entrosamento, 

porque se voce for esperar dosjuIzes que elesfacam isso eles ndo vão se reunir nunca, porque eles não tern tempo. eles 

tern suas vidas particulares. Se não for nessas reunjOes dos CEDES, eu acho muito dificil essa troca de idéias, eu nao 

consigo imaginar como seria." 

Esta juIza participou bastante das reuniôes dos CEDES, principalmente quando estava em 

sua 1 a  comarca. Quando passou para a 2a  que era muito distante do CEDES regional, não tinha 

condiçao de ir as reuniOes. Atualmente, nao participa mais de reuniOes por excesso de trabaiho. 

Assim se justifica: 

"Os CEDES normalmente são a noite, então rnuitos juIzes ja estão cansados, ou tern serviço para fazer, ou tern a 

farnIlia esperando, então nao vdo. Eu, sernpre que pude, fui. Agora, por exemplo, que para ir ao CEDES eu tenho que 

viajar e estou nurna comarca pesadIssirna, eu ndo you. Dificilmente eu you poder acompanhar urna palestra do 

CEDES. 0 que é urna pena, porque eu achava muito interessanre, mas é tudo em decorrência da sobrecarga nossa de 

trabaiho." 

Quanto a possibilidade dos CEDES organizarem, periodicamente, ainda que anualmente, 

uma semana de estudos jurIdicos, esta entrevistada pergunta: 

"Se fosse possivel, eu acho que seria interessante, mas como voce vai tirar, ao mesmo tempo, vários juIzes das suas 

fun çöes, durante uma semana, como sefosse urn seminário? Iria ser urn transtorno muito grande." 

Na época em que alguns juizes, hoje corn 8 anos de carreira, ingressararn, a frequencia as 
aulas dos CEDES contava pontos, em tese, para a afericão de promoção por rnerecirnento, o que foi 

duramente criticado, por se considerar que isso pouco avaliava a efetiva participacão do juiz. 

Alguns, inclusive, por estarem em regiöes distantes, em que nao havia CEDES ou em que o mais 

próximo era de dificil acesso, nao tinham como comparecer as aulas. Os cursos costumavam se dar 

nos fins de semana. 
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"Essa ide/a do CEDES era urna ide/a muito boa e eu acho que seria relevantissirna nesse processo deforrnacao dojuiz, 

mas, a ineu critério, o financiarnento dos CEDES era fe/to por parte da APAM4GIS, e o dinheiro que a APAMAGIS 

tern ela consegue de 1% dos cartOrios e eles associavam esses cursos a campanhas po/Iticas de urn certo grupo. Dai 

que, corn isso, elege-se urn deputado, elege-se urn vice-prefeito. (..) Voce não pode, textualrnente, falar que o cara estth 

fazendo carnpanha pout/ca se ele vai na regzão "X" a prerexto de dar urn curso sobre lei do inquilinaro. Agora, 

concomitantemente, ele faz urn churrasco, ou urn almoco, faz urna grande festa, traz as farnilias dos juIzes da região 

inteira, o presidente da OAB, a lideranca, o promotor, reüne todo mundo naquele negOcio e faz carnpanha pout/ca, (..). 
A pa/estra, a au/a, virou urn pretexto. (..) E esses projetos continuarn. Não sei se eu estou enganado... Os CEDES, 

talvez, sejam ma/s irnportantes que a Escola! 0 que produz mais? 0 que dth ma/s resultado? Em razão da infra-

estrutura da Escola ela teria de produzir mu/to ma/s/Mu/to rnais!(..)" 

6- PROM0cOES AO LONGO DA CARREIRA 

6.1 - CmTERI0s DE MOBILLDADE FUNCIONAL 

A Constituiçao Federal prev6 43  que lei complernentar, de iniciativa do Supremo Tribunal 

Federal, disporá sobre o estatuto da magistratura, observado o principio da promoção de entrãncia 

para entrãncia, alternadamente, por antiguidade e merecimento, atendidas as seguintes normas: 

é obrigatória a promoção do juiz que figure por trés vezes consecutivas ou cinco alternadas em 

lista de merecimento; 

a promoçâo por merecimento pressupOe dois anos de exercIcio na respectiva entrãncia e integrar 

o juiz a primeira quinta parte da lista .de antigUidade desta, salvo se nao houver corn tais 

requisitos quem aceite 0 lugar vago; 

a afericao do merecimento se fará pelos critérios da presteza e segurança no exercIcio da 

jurisdição e pela frequencia e aproveitamento em cursos reconhecidos de aperfeiçoamento; 

na apuração da antiguidade, o tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto de 

dois tercos de seus membros, conforme procedimento próprio, repetindo-se a votação ate fixar-se 

a indicaçao. 

A Constituiçao Federal também expOe que o acesso aos tnbunais de segundo grau far-se-a por 

antiguidade e merecimento, alternadamente, sendo que cursos oficiais de preparação e 

aperfeiçoamento de magistrados serão requisitos para ingresso e promoção na carreira. 

A Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMIN), além de reiterar os preceitos 

constitucionais', explicita, num tItulo e num capItulo especIflcos 45, que outra lei regulará o 

processo de promoção, prescrevendo a observância dos critérios de antiguidade e rnerecimento, 

43  - art.93, caput, mcli e alineas. 
44 

- artigo 80. §1°, mcisos I e H. 
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alternadarnente, e o da indicaçao dos candidatos a promocão por merecimento, em lista trIplice, 

sempre que possivel. 

Cabe registrar que, na magistratura de carreira dos estados, ao provimento inicial e a 
promoção por merecimento precederá a remoção. Enquanto a prornoção representa a possibilidade 

do juiz ascender na carreira, percorrendo-a "verticalmente" do topo a base, a remoção representa urn 

trânsito horizontal, dentro de urn mesmo patamar profissional. 

A rernoção se faz mediante escoiha pelo Poder Executivo, sempre que possivel, de nome 

constante de lista triplice organizada pelo Tribunal de Justica e contendo os nornes dos candidatos 

corn mais de dois anos de efetivo exercicio na entrância. 

A noticia da ocorréncia de vaga a ser preenchida, seja por promoção ou por merecirnento, 

deve ser irnediatarnente veiculada por órgão oficial próprio, corn indicacao, no caso de promoção, 

das vagas que devem ser preenchidas segundo o critério de antiguidade ou de rnereciment0 47 . 

Nenhum juiz poderá ser removido ou promovido senão corn seu assentimento, manifestado na 

forrna da lei, exceto quando o Tribunal ou seu OrgAo Especial determinar, por motivo de interesse 

püblico, em escrutInio secreto e pelo voto de dois tercos de seus membros efetivos, a remoção de 

juiz de instância inferior. 

QuestOes relativas a esses critérios de antiguidade e merecimento para a promoção na carreira 

parecem preocupar bastante os juIzes. Nossos entrevistados e os participantes do workshop, tanto ao 

nos explicarem meihor o alcance desses critérios quanto ao opinarem a respeito de como 

funcionam, demonstrararn que neles reside tema delicado. 

Em sua entrevista, o Juiz-3 nos explicou sua compreensão a respeito da mobilidade 

funciona!, deixando claro que não conhece todos os meandros do tema, mas apenas aqueles que já 

Ihe disseram ou lhe dizem respeito: 

"Existem, basicarnente, 3 mecanismos de mobilidade dentro da carreira: a prornocao por anti gilidade, a promo cdo 

por merecimento e a remoçdo. A promo ção por anti gui dade é urn critério objetivo, ou seja, a pessoa que está na lista 

de antiguidade ha mais tempo, ela acaba se promovendo. Voce se prornove por anti guidade por tempo de serviço na 

entráncia anterior. Corn re/a cao a promo ção por merecimento, no rneu tempo - eu nao sei se mudou esse critério, hoje - 

quando vocé va: de substituto para a ja  entrdncia, o critério do merecirnento é a sua ordem de colocaçao no 

concurso. Depois d.isso, eu nâo set exaiwnente, quais são Os critérios, mas é necessário, a principio, qué vocé se 

inscreva em todas as vagas de comarcas abertas por merecimento parafechar "a grade" efica a critério do tribunal te 

promover para urna dessas vagas. Vocé pode esco/her urna ordem de preferencia, mas não é necessário qué ela seja 

observada. Corn relaçdo ao merecirnento, depois desses crfrérios, eu ndo entendo, rnui.to bern qual seria o critério. 

Eu ac/to que é urn â,nbito de escoiha do próprio Tribunw do prOprio Conseiho a respeito disso. E tern a remo cáo. A 

- TItulo V (cia Magistratura de Carreira), cap.II (cia Promoço, cia temoço e do Acesso). 
46  Lei Orgâiuca cia Magistratura Nacional. art. 81 e §. 
41 

 - idem, arts. 82 e 83. 
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remocao pode ser voluntária ou cornpulsária. A remo cOo vo/untária é aquela que ocorre quando você completa doEs 

anos num cargo e você pode esco/her urna outra vara, urn outro cargo, dentro da mesma entrdncia. E a rernoçdo 

compulsOria é quando ocorrem problemas corn ojuiz nurna dada comarca, num dado ambiente, e então ele é removido 

para poder contornar essa situa cOo, eventualrnente." 

Reiterando algumas explicaçOes dadas pelo JuIz-3, a JuIza-4 aproveita para comparar a 

mobilidade na magistratura e no MP, considerando mais justa a forma como se dá no segundo. 

Além de deixar claro que o cnténo de promoção por antiguidade, na sua opiniao, é o meihor. 

"0 cr:tér,o da antigilidade, na verdade, é a idade. Quando o juiz é substituto, para ele ser promovido para a 

(entráncia), o critério é a idade. Eu acho urn critério razoáve/. Se exi stir uma yoga aberta e lOjuIzes concorrem, vai o 

que é o rnais ye/ho. A partir da 1  promo cOo, o critério é idade e antigui dade na carreira: passa a ser rnaisjusro. Da l 

para a 2a  promo cOo vai va/er o critério idade, mas vai va/er também o critério anhiguidade na carreira(..). Agora, o 

critério de merecimento, na 1  promoçOo, e a classificaçao no concurso. Que eu também acho razoavel. Alas na 

Magistratura é diferente do MP. Na Magistratura, o juiz é obrigado a se inscrever pam todas as vagas abertas nas 

comarcas, e ndo pode desistir. Se ele quiser alguma daquelas comarcas, ele tern que se inscrever para todas e ele nao 

sabe quais as preferencias dos outros JuIzes que se inscreverarn também, entOo ele pode Er para a la  ou para a sua 

thltima opcOo. Se ele nao desistir, antes de terminar o prazo para a inscri cOo, ele vai, obrigatoriamente. No IvIP nOo. 

Ele dá uma oportunidade para, depois de fechadas todas as inscriçoes, 1 dia ou 2 depois, as pessoas desistirem se ndo 

forem para o lugar que elas queriam. (..). Eu acho isso rnuito serb. (..) porque e urna mudança total na sua vida. Vocé 

tenta se promover para urn determinado lugar e, de repente, vocè vai para o outro /ado do Estado. As pessoas nao 

pensam se vocé tern familia, se nOo tern, se tern alguma dijiculdade ou nOo, se é casado, se a mu/her traba/ha, nao 

trabaiha. Quando vocé ingressa na Magistratura, vocé sabe que val passar por isso, rnas eu nOo seE porque nao dar a 

oportunidade de desistir se for extremamente inconveniente para a pessoa. NOo tern como desistir. Se a pessoa se 

afastar dasfuncoes ela vai perder o cargo, corn certeza. (..) Por antiguidade é urn cri.tério mais seguro, porque você so 
se prornove para as cidades que vocé escoihe e, na pior das hipóteses, você ndo vai para onde você quer, vocé fica 

onde vocé está. Ao contrario do merecLinento, em que você pode ir para quaisquer das suas opçOes e tern que se 

inscrever para todas. Por anti guidade, você escoihe as cidades da sua preferencia, pode ser sO uma. Se tiver alguém na 

sua frente, vocé nao vai, se ndo liver, vocé vaz. (..) Antiguidade nao faz rnuita diferenca nOo darern chance de desistir, 

porque vocé sO vai se inscrever naquelas que você já tern certeza de que serOo adequadas para você. Alas no 
merecirnento é injusto." 

Em artigo justamente intitulado "A prornoção por merecimento", urn desembargador do 

Tribunal de Justica do Rio de Janeiro registra que se lembra de sua campanha, "como se fosse 

politico", para prornover-se ao Tribunal de Alçada onde, após dois anos de promessas de votos, 

logrou entrar na lista e ser promovido, sem que, para tanto, fosse considerado qualquer elernento de 

merecimento. Clama pela mudança dessa prática que denomina "deletéria" e que, na sua opinião, so 
"deslustra" a carreira do juiz. Assim, elogia a iniciativa "corajosa" do presidente do Tribunal 

daquele estado ao indicar, numa comunicaçao aos magistrados, publicada no Diário Oficial em 08 

de maio de 1997, que tal praxe se está desintegrando, urna vez que os candidatos não estão mais 

obrigados a peregrinar pelos gabinetes para entregarem seus curriculos, pois a presidéncia disto se 



encarregará, encaminhando-os ao Orgão Especial do Tribunal que, alias, deve ter, 
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obrigatoriamente, conhecimento dos mesmos. Finalmente, aponta o desembargador, "Ja não se pode 

mais alegar que o colega nao foE votado porque se desconhecia sua pretensão a respeito!" 

A própria Associação de Magistrados responsável pelo informativo em que saiu publicado 

este artigo, numa nota, registra ter razão o desembargador que o escreveu ao se insurgir contra o 

que considera urn "costume anacrónico e atentatório da dignidade da prOpria funcao judicanre." 

(Wider, 1997:16). 

Ao debatermos este tema no workshop, ouvimos de alguns dos participantes que o criteria de 

promoção por merecirnento tern sido, na prática, urna averiguaçAo de desmerecimentos. 

desprezando-se as realizaçOes positivas dos juizes. P-X foi muito direto ao se colocar: 

"Estes juizes, ainda que ma/ucos, ainda que preguiçosos, ainda que despreparados corno seres hurnanos, c/es 

dependern, para serern acoihidos nos seuspleitos de prornoçdo, de urn grupo mu/to restrito de pessoas. Eles tern, corn o 

perdäo das senhoras aqui presentes, que puxar o saco' daqueles que vao dec/dir o seu destino, o conhecido 
(...) 

'trottoir do merecimento'. (..)não podernos ignorar essas realidades 

P-I voltou a lembrar que a jurisprudéncia, a princIpio representante de conflitos, é. 

paradoxamente, "urna espécie de mecanismo de dominaçao" sobre o novo juiz que, para garantir sua futura 

promoção, seleciona os acórdãos mais "convenientes", de instâncias superiores, e os reproduz. 

Parece-nos preocupante que atividades como supervisOes, estágios, interlocucão do novo 

juiz corn seu tutor não entrern para o cômputo do mérito, não pesando, positivamente, na avaliaçao 

do desempenho do juiz e na sua progressão na carreira. A nosso ver, esta postura ignora a 

necessidade das pessoas se sentirem reconhecidas por seus esforcos e o fato de que o constante 

aperfeiçoamento faz parte do "ser juiz". 

P-I lamentou a inexisténcia de uma avaliaçao mais cuidadosa dos topicos que compOe a 

denominado "merecimento". Em sua opinião, se as juizes fossern reconhecidos por sua dedicacão e 

se a isso se somassem mais recursos materiais para que desenvolvessem meihor seu trabaiho, as 

qualidades dos magistrados se multiplicariam. 

6.2 - GA1w'mts DOS MAGISTRADOS RELACIONADAS A MOBILIDADE FUNCIONAL 

Ha na Constituição Federal, na Lei Orgânica da Magistratura Nacional e no Regimento 

Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo (RITJSP) 48 , alguns tópicos referentes as garantias da 

magistratura, especialmente as relacionadas a mobilidade flincional. São estas: o vitaliciamento, a 

inamovibilidade e a irredutibilidade de vencimentos. 

6.2.1 — Vitaliciedade 

Conforme já mencionamos no item 4.3, a Juiz Substituto nao vitalicio pode adquirir a 
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nesse periodo, depende de deliberaçao do tribunal a que o juiz estiver vinculado. Aprovado no 

Concurso de TItulos, o Juiz Substituto de Circunscrição nao vitalIcio é nomeado, em caráter 
vitalIcio, para o cargo de Juiz Substituto de Circunscriçao vitalIcio ou, se for o caso, de Juiz de 1 

ou de 2a entrância, por ato do Presidente do Tribunal de Justica, perante o qual prestará novo 

comprornisso. Mesmo antes de adquirir a vitaliciedade, o juiz pode praticar todos os atos reservados 

por lei aos juIzes vitailcios. 

São vitalicios, a partir da posse, os desembargadores e os juIzes dos Tribunais de Alcada e, 

além destes, os juIzes dos Tribunais de segunda instância da Justica Militar dos Estados, os 

Ministros do Supremo Tribunal Federal, os do Tribunal Federal de Recursos, os do Superior 

Tribunal Militar, os ministros e juizes togados do Tribunal Superior do Trabalho e os dos Tribunais 

Regionais do Trabaiho. 

A lei prevé que o magistrado vitalicio somente perderá o cargo: em ação penal por crime 

comum ou crime de responsabilidade ou ainda em procedimento administrativo para perda do cargo 

nas hipóteses de: 

exercicio, ainda que em disponibilidade, de qualquer outra fiinçao, salvo urn cargo de magistério 

superior, püblico ou particular; 

recebimento, a qualquer tItulo e sob qualquer pretexto, de percentagens ou custas nos processos 

sujeitos a seu despacho e julgamento; 

exercIcio de atividade polItico-partidária. 

No caso de exercIcio de cargo de magistério superior, este somente é perrnitido se houver 

correlaçao de matérias e compatibilidade de horários, sendo vedado, em qualquer hipótese, o 

desempenho de funçao de direçao administrativa ou técnica de estabelecimento de ensino. Não se 

considera exercicio do cargo o desempenho de funçao docente em curso oficial de preparação para 

judicatura ou aperfeiçoarnento de magistrados. 

0 procedimento para a decretaçao da perda do cargo tern inIcio por determinaçao do Tribunal 

a que pertence ou a que esteja subordinado o magistrado. A instauração do processo pode ser 

precedida por defesa prévia do magistrado, no pra.zo de quinze dias contando da entrega da cópia do 

teor da acusacão e das provas existentes que Ihe rerneterá o Presidente do Tribunal, mediante oficio, 

nas quarenta e oito horas irnediatamente seguintes a apresentaçäo da acusacäo. Findo o prazo de 

defesa prévia, haja ou não sido apresentada, o Presidente, no dia ütil imediato, convoca o Tribunal 

ou seu Orgão Especial para que, em sessAo secreta, decida sobre a instauração do processo. Caso 

esta seja determinada, no mesmo dia distribuirá o feito e fará entregá-lo ao relator. A partir de 
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entAo, o magistrado poderá ser afastado do exercicio de suas funcOes, sem prejuIzo dos 

vencimentos e das vantagens, ate a decisão final. 0 julgamento é realizado em sessão secreta do 

Tribunal ou de seu Orgão Especial, depois de relatório oral, e a decisão, no sentido da penalização 

do magistrado, so pode ser tomada pelo voto de dois tercos dos membros do colegiado, em 

escrutInio secreto. Da decisão pub!icar-se-á sornente a conclusão e, se esta concluir pela perda do 

cargo, será comunicada, imediatarnente, ao Poder Executivo, para a formalizaçao do ato. 

Quando, pela natureza ou gravidade da infraçao penal, se tornar aconse!hável o recebirnento 

de denüncia ou de queixa contra magistrado, o Tribunal ou seu Orgao Especial poderá, em decisão 

tomada pelo voto de dois terços de seus membros, determinar o afastamento do cargo do magistrado 

denunciado. 

Conforme já apontamos, praticarnente inexiste, na históna do Tribunal de Justica de São 

Paulo, registros de juIzes que não se vitaliciaram por perda do cargo, urna vez que o próprio TJ 

absorve os chamados "casos problernáticos". Corno a evasão dos aprovados nos concursos é 

também quase nenhuma, pode-se afirmar que o vitaliciarnento, na prática, nao passa de uma 

formalidade. 

No decorrer do workshop, este tema suscitou as seguintes opiniOes. Segundo P-H, ha "uma 

explicação muito satisfatória, muito racional" para a processo do vitaliciamento que seria a do 

"regime de provas" ao qual se deve submeter o juiz ingressante durante dois anos. Na prática, 

porérn, a concepcão é a de que a vitaliciedade "näo é para valer", ou seja, de que é adquirida no 

momento da posse do juiz, assim que é aprovado no concurso, sendo muito raro deixar de se 

vitaliciar. Adquire-se, portanto, o vitaliciamento "por decurso de prazo". 

P-X, que por dois anos foi representante da OAB para questOes relativas ao vitaliciamento, 

comentou: "e autornthtico!" E mencionou o caso de urn juiz que, em vias de se vitaliciar, tinha cerca 

de 180 processos conclusos para sentença. Como representante da OAB, quis votar contra o 

vitaliciamento, mas o desembargador-presidente argurnentou que esse juiz "tinha urn problema 

psicologico e que prornetera se emendar". A votacão foi adiada para uma ocasião em que P-X nao 

pôde estar presente. 

A maioria dos juIzes pesquisados pelo IUPERJ (65,5%) adquiriu vitaliciedade em urna 

cornarca de menor importãncia, situada no interior do Estado e, corn grande ftequência, em juIzos 

ünicos, ou seja, tendo de exercer urna judicatura penal, civel, administrativa e, as vezes, ate relativa 

a matérias federal e trabaihista. Sua socializaçAo, corno magistrado, portanto, iniciou-se sob a marca 

da generalidade e sua confirmação como juiz vitalicio dependeu, pelo menos em tese, de seu born 

desempenho durante seus dois primeiros anos de atividade (Vianna et alii,212-217). 

Nas palavras dos analistas do IUPERJ, "especialmenre nessas pequenas cornarcas, mais do que viver urn 
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processo solitário em que ele internaliza os papéis adstritos e esperados da sua profissao, o juiz tern a sua 

experiéncia dramatizada pelo desenraizamento e pelo isolamento cultural e social" (idem:2 12). 

Nessa pesquisa, os analistas constataram que 49,9% dos juIzes adquiriram vitaliciedade em 

pequenas cidades do interior (comarcas de 1 a  entrância) e outros 13,4% em cidades urn pouco 

maiores, mas ainda fora da lógica urbana dos grandes centros (cornarcas de 2 '  entrância). 

Segundo os analistas do IUPERJ, "Ial forma de aprendizado e treinarnento, particularrnente para o jut: 

jovern e inexperlente, tern a sua cornpensacao no fato de que esse é urn terreno mais propicio para que se invista de 

uma posiçao de autonomia, desenvolvendo a ethos especifico da sua profissao." A singularidade do processo de 

formacao do magistrado brasileiro, para estes analistas do Rio de Janeiro, reside em dois pontos: na 

familiarizacao corn os diversos ramos do Direito e no estImulo a sua independéncia. "Longe da 

corpora cOo e da sua hierarquia, tudo na sua condi cOo robustece virtudes individuals, afastando-o da psi cologi a de urn 

funcionario submetido a urn ordenarnento burocrático, tipico aos sistemas da civil law: o juiz terá a identidade que 

construirpara si mesmo" (Vianna et alii,1997:212-213). 

Parece-nos que esta conc!usao dos analistas do HJPERJ pode ser equivocada porque, no 

entender de nossos entrevistados, essa autonomia de que gozanam é apenas aparente. 0 jovem juiz, 

especialmente numa pequena cidade do interior, não so se ye submetido a uma grande sobrecarga 

de trabaiho como, tambérn, a uma ininterrupta vigilância. Profissionalmente, ele deve prestar contas 

de todos os seus atos e, pessoalmente, aqueles que o cercam, inclusive subalternos e a comunidade 

local, tratam de observá-lo de perto. 0 que os analistas do IUPERJ entenderam por fortalecimento 

de virtudes individuais do juiz, talvez possa ser entendido como enfraquecimento de suas 

convicçOes diante do paradoxal isolamento a que é submetido, justamente por ser o centro de muitas 

atencôes. 

A JuIza-4 foi clara quanto a este isolamento do magistrado em meio a complexa rede 

institucional e social na qual se insere: 

"Ojuiz é 100% vigi ado pela sociedade. E muito dificil ele conseguir esconder das pessoas sua conduta social (..)Pode 

ate nOo sofrer uma representa cOo, mas ele rzOo tern mais sossego. A partir do momento em que ele é juiz, ele nOo tern 

mais urna vida particular própria. Pelo menos na cidade onde ele trabalha. (..)As pessoas controlam seu horário de 

trabalho, controlarn a roupa que usa, controlarn corn quem sal, corn quem nao sal, tudo, eles controlam ludo! EntOo, 

uma pessoa que nao tenha uma vida normal, que saia urn pouquinho dos pararnetros normals, vai sofrer thficuldades, 

val sentir aquela pressdo da sociedade e, rnuitas vezes, ate dos próprios colegas, infelizmente. (..). 0 juiz é uma pessoa 

muito iso/ada e, se ele nOo liver uma estrutura familiar boa, é muito complicado, porque o juiz é rnuito sozinho. A 

carreira nossa e mesmo solitária. Se você nao tiver sorte defazer algumas amizades, contar corn algumas pessoas para 

vocé, de vez em quando, trocar alguma idéia, voce fica totalmente sozinho." 

Portanto, jovens juIzes de comarcas do interior, em especial os ainda não vitaliciados, longe 

de viverem uma experiência profissional e pessoal d. autonomia, submetem-se a uma continua 

vigilância que estabelece limites bastante estreitos para a construçäo de suas identidades, tanto do 
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ponto de vista técnico-jurIdico, através do controle da producao de sentencas e utilizaçao de 

jurisprudéncia, quanto no que tange a sua conduta moral, sexual, religiosa, ideologica e poiltica. 

No dia de sua posse corno magistrado, P-IT, que já era promotor ha 4 anos, teve uma palestra 

corn urn juiz assessor da Corregedona que lhe mostrou as responsabilidades administrativas e 

correcionais do juiz: 

"Entdo ele come cou a dizer: Vocé nao é so juiz, voce é responsavel pela frequencia, pela assiduidade, pc/a producao, 

pelo carOter, pc/a conduta, pc/a vida privada e páblica dos teus funcionthrios e não sO dos teus funcionOrios. ocê é 

responsavel pelos cartórios de registro civil, de registro de tItulos e documentos, de protestos de titulos, de tab elionato 

e de registro de imOvezs. Se eles cobrarem a mais, e vocè nao souberfazer o cálculo de custas, a responsabilidade e tua 

e isto val ser cobrado de vocé. Você e responsavel pelos menores da sua comarca. Você e responsOvel pelo Conseiho 

penitenciário. Vocé é responsavel pelos presos. Elefalou, e depois de 45 minutos eu sat e 
(... ) fui 0 sala do Presidente 

e falei: Eu quero tornar sem efeito a minha posse ' Acabou tomando posse, mas demorou urn més para 

pedir a exoneração do MP. Por tudo isso, concluiu que a idéia de urn tutor para o juiz novo é boa 

iniciativa. 

Outros trechos de falas de alguns de nossos entrevistados retratam bern as impressöes 

deixadas por este periodo em que ojuiz substituto aguarda seu vitaliciamento. Na opinião da JuIza-

2, hoje no Tribunal de Alcada Criminal, o cargo de juiz substituto ao mesmo tempo representa e não 

representa urna "fase experimental". Para a instituição, esse juiz está em experiéncia, tanto que o 

vitaliciamento so virá mais tarde. Para a sociedade, de rnodo algum se trata de uma experiência, 

pois esse juiz decide e interfere na vida das pessoas, corn o agravante de que, em comarcas 

pequenas, decide desde questOes familiares a conflitos de terra, passando por todos os tipos de 

delitos. Esta forma do juiz inaugurar sua vida profissional, segundo esta juIza, é "danosa" tanto para 

o próprio recérn-ingresso quanto para a comunidade, pois costumam ser, incompativeirnente 

grandes, sua inexperiéncia (pessoal e profissional) e as pressöes que sofre para não cometer "erros". 

0 Juiz-3, gracas a sua boa classificaçao no concurso, comecou como juiz substituto não 

vitalIcio numa cidade industrializada e rica do ABC paulista. Como dava aulas nessa cidade, optou 

por trabalhar no Forum próxirno. Depois de trés meses, durante os quais vivenciou urna realidade de 

intensos conflitos trabalhistas, foi promovido para a região agrária e pobre do Alto Ribeira, onde 

assumiu sua 1a  entrância e permaneccu como juiz, ainda nao vitalicio, por urn ano e meio. Deparou-

Se, então, corn problemas estruturais graves como falta de juizes, de funcionários, de máquinas de 

escrever e de papel. Declarou-nos: 

"(..). Pela ja 
 vez, cu live a percepçdo do que eram pi/has de processos aguardando decisOo e do que é vocé não Icr 

tempo material para poder se dedi car a isso e ter que dar urn jeito 

Somente depois de ser promovido e assumir, sua 3" comarca, novamente numa cidade 

importante do litoral, vitaliciou-se. Sobre o processo de vitaliciarnento, comentou: 



76 
"Esse processo é uma decisdo do Conseiho da Magistralura. Existe urn controle das sentenças, que vocé rernete, 

mensalmente, as senrenças são lidas e ate canetadas, existern ate algumas recomendaçoes. 0 controle quanhitalivo é 

feito dentro da própria estrutura da organzzação da vara. Vocé tern que mandar uma planliha para o tribunal, onde 

constam os processos que estão atrasados, onde constam os processos que vocé fez as sentencas, as audléncias, esse 

tipo de coisa. Então, o controle quantitativojá e uma praxe para o resto da vida na magistrazura. isso é encaminhado 

para a Corregedoria. (..) No meu ternpo (de inicio de carreira, ha 8 anos) havia comentários sabre casos e siluacoes, 

mas não havia urna clareza sobre quais seriam os critérios. Por que não vitaliciar em dadas circunstáncias ou por que 

vitaliciar em algumas outras circunstOncias? Isso é uma coisa que, para quem ingressa na carreira, é complicado: ate 

que ponto eu devo me comportar de urna maneira ou de outra? Ate que ponto eu estou extrapolando? Ate que ponro 

uma expectativa social da comarcafrustrada pode prej udi car a minha carreira? Em que casos isso pode vir a ocorrer? 

Isso não e conhecido. Eventualmente, pode ocorrer urn desastre mesmo, e a pessoa se ver prejudicada, seriamente. 

Esta falta de transparéncia dos critérios que realmente pesam na aceitacão e progressão do 

novo profissional na carreira, associada a uma hierarquia que se assemeiha a militar, parece ser 

outro ponto nodal nas reflexôes de alguns estudiosos da magistratura. 

Zaffaroni, argentino bastante lido e citado no Brasil (Dallari,1996: 25-27 e Ruiz,25/10/1996: 

A2), afirma que a organização do Judiciário, em vários palses da America Latina, assemeiha-se a 
organização das Forças Armadas. Na sua opiniao, quem entra, no inicio, é "soldado raso" e, se 

quiser crescer na carreira, terá de faz6-lo sob a vigilância e orientacao da cüpula. Afirma Zaffaroni 

(1994:89), de forma contundente: 

"Os corpos colegiados que exercem uma ditadura interna e que se divertem aterrorizando seus colegas, abusam de 

seu poder cotidiano. Através desse poder vertical satisfazem seus rancores pessoais, cobram dos jovens suas 

frustracoes, reafirmam sua hitubeante identidade, desenvolvem sua vocacao para as mirEgas, desprendem sua egolatria, 

etc, mortificando os que, pelo simples fato de serem juIzes de diversa competência, são considerados seus inferiores. 

Deste modo, desenvolve-se uma incrIvel rede de pequenez e mesquinharias vergonhosas, das que participam as 

auxili ares e funcionarios sem furisdicao. (..). as sentenças não são confirmadas, revogadas ou anuladas por razOes 

jurIdicas, mas simpahia ou antipahia, rancor, chime do colega. Se os operadores de urn poderjudiciário verticalizado 

decidissem, um d.ia, deixar de praticar a maledicëncza relativamente a seus colegas, reinaria nos edificios de seus 

tribunals maior silêncio do que nos templos." 

Urn de nossos entrevistados, Juiz- 1, referindo-se as idéias de Zaffaroni, comentou: 
°Aqui, no Estado de São Paulo, vocè ye, nihidamente, isso: (..) tudo o que ele (juiz nuciante) fizer (durante o 
vitaliciamento), tudo o que ele escrever, ele tern que remeter a quo, tudo ele tern que fazer em duos vias. Isso é 

rigorosamente observado. Depois, tern urna cornissão de juizes e desembargadores que, periodicarnente, fazem a 

leitura: é a comissão de leitura de sentenças. (..)Então éfeito urn acornpanhamento muito serb. (..)E ojuizjovem, que 

ingressa, eu acho que ele tern quase que urn temor reverencial dos dirigentes. E, para quem é urn pouquinho esperto, 

viva e carrefrista, podefazer do furl sprudência urn mecanismo de crescimento no carreira. (..). Veja urn exemplo tIpico 

(neste momento da entrevista, mostrou-nos urn artigo seu, publicado no jornal 0 Estado de S. Paulo, sobre a questo da 
"carreira plana"): imagine vocé urn tribunal pequeno, num Estado do nordeste, que tenha 11 ou 12 desembargadores, 3 

deles dirigindo a Conselho Superior. Estes e que indicarn quem vi ser promovido na carreira. Se ele (juiz ingressante) 
comecar a ci tar a furl sprudência desses desernbargadores que são do Conselho, ele vai, através da sentença, bajular 



na medida que ele cita ajurisprudéncia, ele exalta os dirigentes. E, assim , possivelmente, ele entrard na lista 77 
dapromoçao." 

Foi o Juiz-3 quem se rerneteu rnetáfora do "soldado raso" para falar do papel do juiz de 1 

instãncia: 

"Eu costumo dizer que o juiz de I instdncia, ele JIca no "front" do conflito social: ele é urna espécie de operdrio do 

Estado. Ele trabaiha dentro de urna instituiçao for,nal, clássica, que tern urna certa pompa e circunstOncia, mas, ao 

mesmo tempo, ele está, permanenternente, em contato corn esse mundo concreto, de pessoas de came e osso, que 

sofrem, que choram no suafrente, que tern expectativas sobre a decisão (..) Então, é essa vi são de soldado raso que eu 

acho a mais própria da minha sensacao enquanto juiz de P instOnci a. 

6.2.1.1 - "Carreira Vertical" X "Carreira Plana" 

Tanto a literatura internacional quanto a nacional vém debatendo esta problemática da 

hierarquia interna do Poder Judiciário ao tratar das assirn denominadas "ca.rreira vertical" e 

"carreira plana ou horizontal". 

Recentemente, juizes membros de "AssociaçOes JuIzes para a Democracia" de diversos 

paises da Europa ocidental reunirarn-se, em Palermo, para discutir o estatuto da magistratura 

européia. A proposta que desta reunião decorreu, considerada uma verdadeira revoluçao na 

estrutura das carreiras de magistrados europeus, ja está sendo posta em prática na Catalunha, 

Espanha. Trata-se da "carreira plana ou horizontal" em que, em oposição a "hierarquizada ou 

vertical", não ha mais urna seqUéncia iinica e linear de graus de jurisdicao a serem galgados pelo 

magistrado. Todos os juIzes estão no mesmo nIvel funcional e salarial, havendo uma rotatividade 

entre eles, de modo que urn juiz "flea" desembargador, por exemplo, por 5 anOs, voFtando, depois, 

para urna entrância especial. Ou seja, nenhum juiz se estabiliza num posto, "irremovivelmente". E 
claro que urn principiante nAo se tornará, de irnediato, desembargador, mas, antes de se-b, poderá 

ter urn desembargador atuando numa instância inferior a sua. 

Os defensores da "ca.rreira plana" argumentarn que a sujeicAo do juiz a rotatividade implica 

sua constante reciclagem, pois ele terá de, periodicamente, lidar corn as especificidades dos 

diferentes graus de jurisdiçao. Além disto, ele poderá receber crIticas de urn juiz que, 

rnomentaneamente é seu superior, mas que noutra ocasião será seu subordinado, e vice-versa. Outra 

das vantagens apontadas, nessa horizontalidade da carreira, é que o juiz de 10  grau deixará de usar a 

jurisprudéncia como mecanisrno de progressão ou bajulaçao. Urn dos lideres do movimento que luta 

pela implantaçao dessa proposta de carreira na Europa, por exernplo, já foi presidente de urn 

tribunal criminal, em Barcelona, sendo, atualrnente, juiz numa vara criminal. 

Na opinião de urna de nossas entrevistadas, JuIza-2, alguns dos rnagistrados do Tribunal de 

Alçada Criminal de São Paulo lamentam não poderem voltar a decidir na 1a  instância, pois 
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esses juIzes de 2 a 
instância, embora dispostos a atuar em jurisdiçOes inferiores, reagiriam a uma 

submissão, ainda que temporária, a urn juiz mais jovem e menos experiente que, também 

temporariamente, estivesse nurna instância superior a deles. 

No Brasil, a "carreira vertical" da magistratura tern oferecido riscos, como o da no 

independéncia de juizes de instâncias inferiores em relaçao aos de instâncias superiores, 

especialmente no que tange a livre formaçao de convicçOes dos prirneiros. 

6.2.2 - Inamovjbjjjdade 

0 juiz não pode ser removido ou promovido senão corn seu assentimento, manifestado na 

forma da lei. A ünica exceção corresponde a hipótese de que o Tribunal ou seu Orgao especial 
determine, por motivo de interesse pzèblico, e pelo voto de dois terços de seus membros efetivos, a 

remoção do juiz de instância inferior ou sua disponibilidade, corn vencimentos proporcionais ao 

tempo de serviço. Neste ültimo caso, em se tratando de pena disciplinar, não se contará o tempo 

durante o qual estiver disponIvel para obtençao e meihoria de vantagens pecuniárias. 

Questionada a respeito das prerrogativas dos juIzes, a Juiza-4 rnanifestou-se da seguinte 

forma: 

"Nenhuma prerrogativa! Quats prerrogativas? (risadas ... ) Ah! As da Lei Organica da Magistrarura? Da 

inamovibilidade... Isso é essencial para o desempenho da fun cOo nossa (..)porque o juiz é inarnovIvel, é vitalicio, entOo 

ele sabe que, é lógico, tudo tern urn lirnite, mas ele pode desempenhar corn tranquilidade as fun cOes dele e tomar as 

decisoes que ele achar convenE entes e corretas, sern preocupaçOo de estar agradando a qualquer ripo de superior, ou a 
sociedade ou ao promotor de juslica, porque isso nOo val influenciar na carreira dele, porque ele so vai sair dali (..) 

promovido ou se ele se envolver em algum problema muito grave que precise da interferencia da Corregedoria. Jsso é 

absolutamente essencial. Irredutibilidade de vencirnentos vern em seguida. NOo sO na Magistratura, mas em qualquer 

carreira, se nao vier esse tipo de garantia e irnpossIvel.. A populacao tern a idéia de que ojuiz é rico, nao Irabaiha e sO 

tern mordornias. E nOo existe mordomia. Ndo existe mordornia nenhuma. Eu vivo de salário e sO. As pessoas imaginarn 

que o juiz tern auxilio para morar, para corner... Algumas cidades do interior oferecem casa para o juiz, que pagarn 

urna espécie de urn aluguel para o Estado e que é descontado do hollerith, entOo ele tern urna certa vantagem, mas são 

poucas as cidades, as menores. (..)." 

6.2.3 - Irredutibilidade de Vencimentos 

Os vencimentos dos magistrados são irredutIveis, sujeitos, entretanto, aos impostos gerais, 

inclusive o de renda, e aos impostos extraordinários. Os descontos fixados em lei são calculados em 

base igual a estabelecida para os servidores püblicos, para fins previdenciários. 

Os vencimentos dos desembargadores dos Tribunais de Justica dos Estados nao serão 

inferiores aos dos Secretários de Estado, nao podendo ultrapassar, porém, os fixados para os 

Ministros do Supremo Tribunal Federal. 
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Os juizes vitalIcios dos Estados tern seus vencimentos fixados corn diferença nao excedente 

a 20% de urna para outra entrância, atribuindo-se aos da entrância mais elevada não menos de dois 

tercos dos vencirnentos dos desembargadores. 

Por rnera deducao - uma vez que, conforme já expusernos na nota de rodapé n °  9, não 

conseguirnos obter Os pISOS salariais dos magistrados da Justica Comurn de São Paulo - podemos 

concluir estarern nas seguintes faixas os vencimentos desses juizes: 

Juiz Substituto não vitalicio R$ 3.609,06 
Juiz de V entrância R$ 4.330,00 
Juiz de 2' entrância R$ 5. 	 0049  
Juiz 3 '  entrãncia R$ 6.235,00 
Juiz de entrãncia especial R$ 7.482,00 
Juiz Auxiliar em Tribunais de Alcada R$ 8.978,00 
Juiz Titular de Tribunais de Alcada R$ 10.773,00 
Desembargadores R$ 12.927,00 

Os vencirnentos dos magistrados estaduais devem ser pagos na mesma data fixada para o 

pagamento dos vencirnentos dos Secretários de Estado ou dos subsidios dos membros do Poder 

Legislativo, considerando-se que desatende as garantias do Poder Judiciário atraso que ultrapasse o 

décirno dia iitil do més seguinte ao vencido. 

Alérn dos vencimentos, poderao ser outorgadas aos magistrados, nos termos da lei, as 

seguintes vantagens: 

ajuda de custo para despesas de transporte e mudanca; 

ajuda de custo para moradia nas localidades em que nao haja residência oficial a disposicao do 

magistrado; 

salário-famIlia; 

diárias; 

representação; 

gratificaçao pela prestação de servico a Justica Eleitoral e a Justica do Trabaiho nas cornarcas 

onde não forem institujdas Juntas de Conciliação e Julgamento; 

gratificacao adicional de 5% por quinquénio de servico, ate o máximo de sete; 

gratificacao de magistério, por aula proferida em curso oficial de preparação para a magistratura 

ou em Escola Oficial de Aperfeiçoamento de Magistrados, exceto se receber rernuneração 

49 
- Em artlgo recentemente publicado no jornal 0 Estado de S. Paulo, em que o presidente do TJ - Desembargador 

Dyrceu de Mello - comenta os baixos salános dos juizes frente a suas responsabilidades e dedicacão, consta que urn juiz 
da 3 vara do Jun de Santo Arnaro. na CapitaL ha 6 anos e meio na magisiratura e que já passou por diversas comarcas 
do interior, recebe R$ 5.200,00, razão porque dã aulas para comp1mentar seus rendimentos. No mesmo artigo, consta 
que o salário de urn juiz em inicio de carreira é de R$ 2.700,00, cabendo esciarecer que este é 0 valo lIqwdo 
(Galvâo. 1998). 
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9. gratificacao pelo efetivo exercicio em comarca de dificil provimento, assim definida e indicada 

emlei. 

7- LEVANTAMENTOS SOBRE 0 PERFIL DE JUIZES 

7.1 - MULHEREs NA MAGISTP..ATURA 

A ja mencionada pesquisa realizada pelo IUPERJ constatou que a participação das muiheres 

na magistratura brasileira atinge, atualmente, 19,5% e vem crescendo nos ültimos anos, em todos os 

estados do pals, sendo mais elevada em estados do Norte e Nordeste - Bahia (30,0%), Sergipe 

(3 7,5%) e Pará (3 8,7%). 

Gênero por Estado da Federaçao 

Gênero SP RJ RS PE MG BA SE PA 	I 
Masc. 82,5% 76,0% 70,9% 87,5% 87,5% 70,0% 62,5% 613% 
Femin. 17,5% 24,0% 29,1% 12,5% 12,5% 30,0% 375% 38,7% 
Total 514 246 

- --- 
323 152 367 150 24 62 

LIJL1L. V 1411114 CL aizi,ii:o 	) 

A participação feminina, nos concursos realizados entre 1966 e 1970 no Brasil, foi de 6,3%, 

elevando-se, nos ultimos 5 anos, para 24,1% e em 94 chegando a 27,4%. 

A análise que os pesquisadores do IIJPERJ fazem desse quadro sugere que a muiher bachare! 

em Direito tern procurado evitar os riscos de uma competição desigual em urn mercado como o da 

advocacia liberal, ainda muito dominado pelos homens (Vianna Ct alii,1997:71). Eles constatam, 

ainda, diferenças quanto a distribuiçao dos magistrados, por gênero, segundo o ramo do Judiciário 

em que atuam, estando as muiheres mais presentes na Justica do Trabaiho: 

Gênero por Ramo do Judiciário 

Gênero Just. Comum Just. Federal Just. do Trab. Just. Militar 
Masculino 83,8% 84,6% 66,3% 88,2% 
Feminino 16,2% 15,4% 33,7% 11,8% 

Totais 2.264 149 594 17 
L'V11L. V 1411114 ei a1ii,ii:O) 

A "feminizaçao" da magistratura, segundo os analistas do IUPERJ, constitui urn movimento 

que está revolucionando a estrutura de seus quadros (idem:69-70). 

Outras pesquisas revelam que a feminizaçao da magistratura consiste em urn processo que 

tende a se generalizar, especialmente em palses de civil law, tanto que na Inglaterra e no Pals de 

50 
- Uma tabela corn a distribuiçAo atual dos magistrados, segundo género, pelas 27 unidades da federacão, encontra-se 

em Vianna et alli.1997:77 
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Gales, "parece que isso näo ocorreu e que não ha tendências comprovadas nesta direcao" 

(Dziobon,1996:2). Na Franca, a situação é a seguinte: 

1959 1969 1973 1978 1985 
Mulheres 1 6% 8% 11,6% 18% 35% 

ronie: iiouaiguei:i'ii,i ID) 

Magistratura Francesa - 1996 - Idade e Gênero 

25-29 30-34 35-39 4044 4549 50-54 55-59 60-64 65 / + Total 
Masc. 24,5% 38,0% 41,9% 48,0% 57,6% 65,5% 74,7% 70,1% 69,4% 52.8% 
Fern. 75,5% 62,0% 58.1% 52,0% 42.4% 34,4% 25,3% 29,9% 30,6% 47,201/0 

Total 265 817 1.060 1.206 1.439 825 316 294 157 6.379 
ronte: isoigeot, 199b:2) 

A pesquisa do IUPERJ também aponta que as exigéncias de urna carreira como a da 

magistratura, sujeita a urn alto padrao de competitividade, parecern incidir forternente sobre a 

organizacao da vida privada das juIzas brasileiras, tanto que 23,3% das pesquisadas são solteiras em 

contraste corn apenas 9,5% dos juIzes; analogarnente, 17,2% delas são separadas ou divorciadas, 

contra 7% dos magistrados" (Vianna et alii, 1997:74). 

Comparativarnente, no Brasil e na Franca, as magistradas tendem a ter menos flihos do que os 

magistrados: 

Brasil: Nümero de Filhos e Gênero 

Nürnero de Filhos Hornens Muiheres 
0 9,2% 20,2% 
1 153% 22,3% 
2 32 9% 32.3% 
3 28,7% 19,7% 
4 9,3% 4,5% 

5 ou mais 4,3% 0,9% 
Nárnero de juIzes 2.160 426 

(tonte: Vianna, 199I:h) 

Franca: Námero de Filhos e Gênero 

Närnero de Filhos Homens Muiheres 
0 10,2% 30,7% 
1 22.3% 3 1,3% 
2 27,2% 22,0% 
3 20,0% 8,7% 
4 11,0% 5,0% 

5 ou mais 9,2% 2,3% 
Námero de juIzes 2.160 426 

(Fonte: Boudiguel, 1971:185 - dados calculados para o conjunto dos magistrados franceses entre 
1946 e 1973) 
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Apesar dessa "feminização" respaldada em dados do Brasil e do exterior, ainda é opiniao 

vigente que perduram, pelo menos na magistratura paulista, preconceitos quanto ao ingresso de 

muiheres e também de jovens. 

A candidata que entrevistamos assim opinou a este respeito: 

"Eu acho que eles tern preferéncia por pessoas mais velhas e eu dirE a que tambérn tern uma preferência por homens. 

Isso foE dito ate por urn procurador, que fez parre de banca, e foE muito sincero. Ele disse que, em igualdade de 

condiçôes ele escoihe urn hornem. (..)Ele assumEr isso foE meio chocante. Mas o próprio A/yes Braga, que é presidente 

da banca, ele deu declaracOes, isso está gravado, parece que foE nurna entrevista para urna radio, dizendo, nesses 

termos, corn essas palavras: que a mu/her nao pode dar sentença "naqueles dias" porque altera seu julgarnento. Alas 

desses cento e poucos candidatos (a Magistratura) que estão fazendo a prova oral, a rnai orE a é mu/her, mas porque a 

prova anterior era escrita, nao identificada. Mas voce vai ver que, no final, na hora da seleçao final, val ter mais 

hornem." 

E foi o que aconteceu, conforme registramos ao final do item 4.2.13. 

A JuIza-2 nos contou que, por volta de 198 1/1983, candidatas a magistratura paulista 

chegaram a pedir apoio de advogadas da OAB, para que as ajudassem no combate ao preconceito 

contra o ingresso de muiheres na carreira. Houve uma manifestaçao na OAB e enviou-se urn oficio 

a Cornissão de Concursu ao Tribunal, pedindo o exame dessa questão. 

Em sua opiniao, juizes que tern uma vivéncia conjugal/familiar corn rnulheres (esposa e 

flihas) profissionalmente atuantes, seja em que area for, são mais sensiveis quanto a participacão da 

muiher na magistratura. 

Sua experiência pessoal, nesse sentido, foi muito positiva, pois foi "extremamente bern 

recebida" pelos colegas homens do Tribunal. NAo tern contato corn todos os juizes, mas aqueles 

corn quem trabaiha, diariamente, são muito receptivos. Mesmo assim, sentiu-se bastante observada 

ao ingressar e acha que todos se perguntavam "corno e o desempenho ou atividade de uma muiher 

como juIza no Tribunal?" Atribui esta curiosidade a falta de parãmetros desses profissionais. 

Afirma que os atuaisjuizes do Tribunal, quando eramjuIzes de 10  grau, não conviveram corn juIzas, 

uma vez que elas praticamente inexistiam nos quadros da magistratura. 

Lembra que ao MP as muiheres tiveram acesso antes do que a magistratura, pois nele elas já 

estavam ingressando por volta de 1945, sendo que na advocacia criminal também o ingresso de 

rnulheres foi tardio. 

0 Juiz-3, ao abordar este assunto, recordou: 

"(..) quando eu entreE na magisrrarura, eu nao era casado e isso me pareceu urn dado positivo para a banca, (.) 

porque eu estaria, a principio, disponive/ para Er para o interior e tudo mais. No caso das muiheres, é mais 

complicado, porque existe todo urn preconceiro social, no Brasil, 'que todo mundo conhece, a respeito das mu/heres 

exercendo o poder. E existe urna outra vi são também complicada, a respeito das muiheres, que 6 ofato de elas poderem 
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se tornar mais susceptIveis, eventualmente, a alguma proposta indecente, ou então teremfilhos no meio da carreira, 

o que thfi cu/ta pelo pro blema dos seis meses de Iicenca-maternidade(..j" 

A distribuiçao de juIzas e juizes em tribunais superiores do Brasil, de acordo corn a pesquisa 

do IIJPERJ, revela menor nümero delas na Justiça Cornum do que nas Justiças Militar e, 

principalmente, do Trabalho, o que acompanha as tendências nacionais que apontáramos no inicio 

deste item. Tambérn a distribuição desses magistrados e magistradas, segundo regiôes e estados do 

pals, revela concentração de juIzas no Norte e Centro Oeste e baixos percentuais em Minas Gerais e 

São Paulo. 

A presença feminina nos tribunais de segunda instãncia (10,5%) é inferior àquela observada 

na Justiça de primeiro grau (20,7%), o que, em algurna medida, pode ser explicado pelo caráter 

recente do ingresso da muiher na magistratura, conforme observara a nossa entrevistada. No 

entanto, e grande a diferenca, quanto a presença feminina, entre os ramos do Judiciário: das 32 
juizas de segundo grau dezoito (56%) encontram-se no Judiciário Trabaihista. 

Na Justiça Comum, o Indice de 4,8% de desembargadoras sugere, segundo os analistas do 

IUPERJ, a "existéncia de restriçOes culturais a incorporação da mulher nessa instância" (Vianna et 

alii,1997:222). Os Indices mais elevados de magistradas de segundo grau estão na região Norte 

(24%), seguida das regiOes Centro-Oeste (15,2%) e Nordeste (11,1%). 

JuIzes de 2°  Grau: Gênero por Ramo da Justiça 

Género J. Comum J. Federal J. do Trabaiho J. Militar 
Masculino 95,2% 78.6% 70,0% 100,0% 
Feminino 4,8% 21,4% 30,0% - 
Total 228 14 60 	1  3 
I.LuuLc. V 141u14, I Y I 

Juizes de 2°  Grau: Gênero por Região do Pals 

Gênero Norte Nordeste Sudeste Sul ' 	C. Oeste Total 
Masculino 76,0% 88,9% 92,5% 90,6% 84,8% 89,5% 
Feminino 24,0% 11,1% 7,5% 9,4% 15,2% 10,5% 
Total 25 

8.2% 
36 

-11,8% 	1 
147 

48,2% 
64 

21,0% 
33 

1010% 
305 

100.0% 
UUL. V 1411114 UL 4111,1 	/: ZL) 

Juizes de 2 0  Grau: Gênero por Estado da Federaçao 

Gênero SãoPaulo R.G.doSul R.deJaneiro Pernambuco M.Gerais 
Masculino 93,8% 96,90/o 88,9% 87,5% 96,9% 
Feminino 6,2% 3,1% 

_ _ 
11,1% 12,5% 3,1% 

Total 65 32 __ 
_ 

45 8 f 	32 
r 011W. V 1411114 et aiii, i 	I: ZZJ) 
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Analisemos, além da variável género, também a tao discutida questão da baixa idade dos 

ingressantes e de sua consequente falta de experiência profissional. 

7.2 - JOVENS NA MAGISTRATURA 

Urn dos participantes do workshop (P-X), fez o seguinte comentário: 

"0 sujeito sal da casa dele, do colo de 'mama', e vai serjuiz em Presidente Epitácio, onde ele vai enfrentar advogados 

corn 30 anos de experléncia, enfrentar uma coletividade que ele ndo conhece. 
'( .). Como é possivel discuz'irmos uma 

formacao generalista ou uma forma cáo técnica quando o problema da forma cáo do jovem magistrado nos quadros da 

magistratura atual (..) é de urn candidato cuja idade oscila entre 23 e 26-2 7 anos? !vIesmo os de 27 anos [nao tern] 
nenhurn prepara efetivo na luta da vida (..)". 

Para este participante, a exigência de dois anos de experiência profissional para o 

ingressante na carreira é insuficiente, pois nao garante experiência de vida. 

P-Ill - que ingressou corn 23 anos na carreira - percebeu, quando atuou na Corregedoria, 

urna concentração de problernas relativos a juIzes cujas idades oscilavam de 24 a 28 anos. Citando o 

Desembargador Edgar de Moura Bittencourt, lembrou: "Näo pode ser juiz quem nào conhece o 

hálito quente da rua ". 

Para P-VIE, na selecao devern ser levados em conta o amadurecimento psicológico e a 

experiéncia de vida dos candidatos, devendo se tornar efetiva a exigéncia do exercIcio da advocacia. 

Conhece casos de juizes e juIzas que antes do ingresso na carreira viviam de mesada. 

Conforme apontamos no item 4.2.13, a maioria dos juIzes ingressantes no concurso de provas 

realizado em São Paulo, em 1996 - 80% -, se concentrou na faixa dos 23 aos 30 anos de idade. Esta 

tendéncia, que alguns denominarn "juvenilização", segundo dados de várias pesquisas, parece ser 

tIpica de palses de sistema civil law, pois em palses de sistema common law o ingresso na 

magistratura é mais tardio. Na Inglaterra, os ingressantes tern, em geral, mais de 50 anos de idade, 

pois Ia, após fazerem carreira como advogados, os juizes são eleitos por uma pequena elite deles 

(barristers) para serem indicados e talvez norneados pelo Lorde Chanceler (Cappelletti, 1989:143 e 

Merryman,1985). Nos EUA, onde a nomeaçao atende, em grande parte, a critérios politicos, a 

magistratura e constituIda por profissionais do Direito que se notabilizaram no exercicio da 

profissão (Nalini,1992:48 e Carp & Stidham,1996) 51 . 

0 recrutamento de juIzes abaixo da linha dos 40 anos e tIpico, portanto, de palses corn sistema 

civil law. A Alemanha e a Franca, desde os anos 60, passaram a recrutar mais intensamente jovens 

para o exercicio das fiinçöes judicantes, fazendo-o num cenário dominado por suas respectivas 

51 
 - Verificar no Anexo-2, no trecho em que estAo resumidas asparticipacOes de 13 representantes de Escolas cia 

Magistratura de outros paises, mais detaihes sobre a questão da idade m&ha dos ingressantes e a relacâo entre esta 
variável e Os respecticvos sistemas de seleçäo e treinamento. 
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escolas nacionais de magistratura, sendo as elites profissionais as socializadoras dos jovens juizes 

ingressantes (Boudiguel, 1991:52). Na Franca, a idade media dos juizes recrutados entre 1970 e 

1980, mediante exame profissional, foi de 25,5 anos, enquanto no Brasil, atualmente, é de 33 anos. 

Evolução Recente do Perfil Etário da Magistratura Francesa 

FaixaEtárja 1970 1 	1978 1987 1989 
Ate 40 anos 12,7% 30,9% 50,1% 50,3% 
41 a 54 anos 50.5% 3 5,3% 25,8% 301 7% 

57 anos ou mais 36,7% 33,8% 24,0% 19,0% 
(Fonte: BoudiueL 1991:47)- 

No Brasil, esses profissionais corn menos de 30 anos não passam, em geral, conforme já 

mencionarnos, por escolas de magistratura de tipo européia (Escolas de Magistratura), mas por 

cursinhos particulares preparatórios. Esta juvenilizaçao da magistratura brasileira, segundo os 

pesquisadores do IUPERJ, "sempre esteve dissociada de qualquer mecanismo de prévia socializaçao para a 

exercicio profissional, p015 Os jovens juizes, na media, possuem pouquIssimo tempo de experiEncia nas profissoes 

legais, anteriormente ao ingresso na carreira" (Vianna et alii, 1997:64-65). 

A idade media dos juizes brasileiros concursados é de 42,4 anos, sendo Pernambuco o Estado 

corn major nümero de magistrados jovens: 

Perfil Etário da Magistratura por Estado da Federaçao 

IdadeAtual SãoPaulo R.G.doSul R.deJaneiro Pernambuco MinasGerais 
Ate30anos 16,1% 10,6% 6,8% 20,3% 2,5% 
31a40anos 38,2% 40,4% 26,9% 35,3% 32,2% 
41a50anos 30,2% 36,3% 29,7% 30,1% 38,5% 
51a60anos 12,5% 9,4% 26,0% 9,8% 22.4% 
61anosou + 2,9% 3,3% 10,5% 4,6% 4.4% 
Total 510 245 323 153 366 
ronte: vianna et am, 199/ :i)-- 

Ainda segundo analistas do IUPERJ, a clientela para a carreira da magistratura é basicamente 

aquela que decidiu näo arriscar a "aventura longa, penosa e incerta" da advocacia liberal, atividade 

muito mais bern remunerada, quando medianamente bern sucedida, do que a do exercIcio de uma 

judicatura. Nas palavras desses analistas, "a profissao de juiz, como as demais profissoes qualijicadas da 

administraçao pühlica, constitui-se, hoje, em urn grande mercado ocupacional para as camadas médias e para os 

jovens de on gem subalterna que tiveram acesso 00 si sterna universitário" (Vianna et alii, 1997:65). 

Foi exatarnente esta a opiniao da candidata que entrevistamos: 

"Outro dia, que eu sal corn uns amigos dafaculdade, essa e uma questao que sempre se coloca (a dos salários). Sc vocé 

quiser ganhar dinheiro voce vai ser advogado. Eu tenho amigos que nao prestam concurso porque querem ganhar 

12 
- Uma tabela corn a idade atual dos magistrados, segundo sua distribuicão pelas 27 unidades da federacão. encontm- 



86 dinheiro e entâo vão para a ml ci at/va privada, que e onde se ganha dinheiro mesmo. No comeco, se eu entrar agora, 

meu salário (como juiza) seth meihor do que o que eles estão ganhando, mas daqul a alguns anos a diferença vai ser 

muito grande para o lado de Ia. Eles vdo estar ganhando muito mais do que eu. Então, hole é uma questao de vocaçdo 
mesmo. (..). A/guns dizem que eles (Magistratura) vao acabar perdendo gente porque as bons nao vao mais para o 
servico püblico... Mas isso é meiofalso(..)". 

De forma muito semeihante, expressou-se urn participante do workshop (P-TX). Em sua 

opinião, a "juvenilizaçao" do Judiciário decorre da crescente necessidade de novos juizes associada 

ao fato de que sornente os mais jovens se submetem a salários iniciais "miseráveis" frente as 
00 

pressOes que enfrentarão no exercIcio das funçöes. Foi ainda comentado por P-IX que nao se 

consegue angariar candidatos mais veihos, pois estes, geralmente, preferem permanecer, por razöes 

salariais, na advocacia liberal. 

P-H opinou que o processo de "juvenilizaçao" é urna opcão consciente do TJ para que na 

carreira nao ingressem apenas "Os liquidados", scm contar que profissionais experientes em outras 

areas juridicas, correm grande risco de reprovação - e de humilhaçao! - pois a banca, ao invés de 

enfatizar seus conhecimentos especIficos, pode dar maior importância a seus "desconhecimentos 

especIficos". 

Os analistas do ILJPERJ lembram, igualmente, que a inexistência, no Brasil, do sistema 

obrigatório da Grcznde École para a formaçao dos juIzes tern permitido a advogados, promotores, 

defensores, procuradores e rnembros bacharéis do apareiho policial converterern, a qualquer tempo, 

suas distintas trajetórias profissionais a carreira da magistratura. Estes profissionais chegam a 
magistratura "corn perspectivas doutrinárias e opçOes valorativas próprias", dado que realizaram sua 

socializaçao jurIdica em situacão de externalidade a cultura organizacional do juiz. Para Vianna e os 

demais analistas do HJPERJ, se perdurar a tendência a 'juvenilizaçäo dos magistrados brasileiros", 

o processo de socializaçao do juiz, que era predominantemente externa corporis, provavelmente 
passara a ser interna corporis, o que pode repercutir "no sentido de conformar uma corporaçAo 

encapsulada em si mesma" (Vianna et alii,1997:66). 

Vale ressaltar que outro dado que tentamos, em vao, obter junto ao Departamento de Técnico 

e Administrativo de Pessoal da Magistratura (DETAPM) e ao Departamento do Expediente do 

Conselho Superior da Magistratura (DEMA) de São Paulo foi o da ocupacão dos magistrados 

anteriorrnente ao seu ingresso na carreira, pois queriamos analisar possiveis "migraçOes" de 

profissionais do MIP, das Poilcia Civil e Militar e de outras ocupaçOes juridicas (escrivães, oficiais 

de justica, etc) para a magistratura. Estes dados também não constam da literatura que estudamos, 

sendo ünico urn levantamento do HJPERJ que apresentaremos no item 7.3. 

seem VIANNA,1997:76 
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corn que o juiz brasileiro ingressa na carreira, a Ilinica discrepãncia em relação a este padrão foi 

observada na Justiça Militar, na qual a idade media dos ingressantes está mais próxima dos 40 anos. 
No que se refere as regiOes, as diferenças são expressivas, destacando-se a região Sul pelo Indice de 
58,7% de ingressantes corn ate 30 anos de idade. Em São Paulo e Rio Grande do Sul, este Indice é 
de 62%, enquanto no Rio é de apenas 27%. 

Idade do Juiz no Ano do Concurso por Estado da Federação 

Idade São Paulo RG. do Sul R. de Janeiro Pernambuco Minas Geraisi 
Ate 30 anos 61,9 62,0 26,5 47,0 24,6 
31 a 40 anos 30,8 30,6 50,5 43,0 50,3 
41 anos ou + 7,3 7,3 23,1 9,9 25,1 
Total 506 - 245 321 151 362 
kl- UIILC;. V Idiflid el. diii,! 1/ / Ii 

As razOes para esta forte discrepância entre estados, segundo os analistas do [UPERJ, podem 

ser encontradas na organização dos diferentes mercados regionais de trabaiho para os profissionais 

do Direito. 0 baixo indice de ingresso precoce no Rio de Janeiro estaria assim, associado a 
capacidade de atração que outras carreiras püblicas exercem sobre a clientela, como a Defensoria 

Püblica, fortemente implantada nesse Estado. Já em São Paulo e Rio Grande do Sul, onde devido a 
complexa vida mercantil ha bastante campo para o exercicio das profissoes legais privadas, a 

carreira da magistratura incorpora precocernente o formando em Direito, sendo pouco atrativa, 

financeiramente, para os mais veihos e engajados em profissOes legais no âmbito privado. 

Levando-se em conta que 58,6% dos juIzes no Brasil ingressam na carreira ate 5 anos após a 

graduação, indice que em São Paulo se eleva para 70,7% e no Rio Grande do Sul para 74,6%, pode-

se dizer que a carreira da magistratura no pals se apresenta bastante exposta a incorporação de 

jovens corn baixa ou nenhuma experiéncia prévia nas profissOes legais. 

lntervalo entre a Graduaçao e o Concurso por Ramo da Justiça 

Intervalo São Paulo R.G do Sul it de Janeiro Pernambuco Minas Gerais 
Ate 5 anos 70,7% 74,6% 3 2.7% 65,3% 3 9.6% 
6 a 10 anos 18,1% 18,3% 38,1% 23,3% 34,3% 
11a20anos 11,2% 5,4% 25,1% 10,7% 22.5% 
21ou+anos - 1,7% 4,1% 0,7% 3,7% 
Total 498 240 315 150 356 
ruiiie. vianna et am,iii: IOU) 

0 perfil etário do juiz de segundo grau concursado indica que sua promoção ocorre, 

majoritariamente, a partir dos 50 anos, sendo que urn quarto dos magistrados desses tribunais (de 

Alçada e/ou de Justica) tern mais de 60 anos. Ha importantes diferenças regionais nesse particular: 
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as regiOes Norte, Sul e Centro-Oeste contam corn tribunais de segundo grau, em geral, mais 

jovens. No Rio de Janeiro encontra-se urn contingente de magistrados mais velhos: 60% tern mais 

de 60 anos, enquanto a media nacional é de apenas 25,8%. 

Idade Atual do Juiz de 2 °  Grau por Ramo da Justiça 

Idade J. Comum J. Federal J. do Trabaiho J. Militar 
31 a 40 anos 3,1% - 8,3% - 

41a50anos 22.7% 35,% 16.7% - 

51 a 60 anos 48,0% 50,0% 48,3% 66,7% 
61 anos on mais 26,2% 14,3% 26,7% 33,3% 

Total 229 14 60 3 
rome: vianna et aui,iYf:zzu) 

Idade Atual do Juiz de 2°  Grau por Estado da Federaçao 

Idade São Paulo R. G. do Sul R. de 
Janeiro 

Pernambuco M. Gerais 

31a40anos 3,0% - - 12,5% 3,1% 
41 a 50 anos 33,3% 46,9% 2,2% - 18,8% 
51 a 60 anos 48,5% 3 7,5% 37,8% 50,0% 50,0% 

61 anos ou mais 15,2% 15,6% 60,0% 37,5% 28,1% 
Total 66 32 45 8 32 

ronte: vianna et au, 1991:220) 

7.3 - EXPERLENCIA PROFISSIONAL ANTERIOR AO INGRESSO NA MAGISTRATURA 

A pesquisa realizada pelo 11JPERJ aponta que aproxirnadamente metade dos juIzes não 

cumpriu qualquer atividade profissional anterior ao ingresso na magistratura ou exerceu a advocacia 

por urn perlodo máximo de 5 anos. Apenas 10% dos componentes da arnostra dessa pesquisa 

trabaihararn exciusivamente como advogados por urn perlodo superior a 10 anos. Uma passagem 

anterior pelo Ministério Ptiblico, pela Defensoria Püblica ou por uma Procuradoria caracteriza a 

trajetóna profissional de 25% dos juIzes. 0 recrutamento de advogados experientes, corn mais de 

dez anos de atividade exciusiva na advocacia, alcançou, durante a década de 1980, urn patamar 

próximo de 16%, tendo então decaIdo pai -a cerca de 9%. 0 mesmo se observou quanto ao 

recrutamento de advogados corn 6 a 10 anos de experiência: de 24% para 15%. Houve, portanto, 

urn decrescente ingresso na magistratura de juIzes corn experiéncia exclusiva na advocacia. Ao 

contrário, quanto a experiência acurnulada no exerciclo de atividade no Ministério Püblico, na 

Defensoria Püblica e em procuradorias, atestou-se urn inçremento ao longo dos ültimos anos. 

Cornparando-se os diversos rarnos da Justiça, a pesquisa do IUPERJ revelou que a Justiça do 
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Trabaiho compreende a populaçao de juIzes menos experientes (52,6% não tiveram nenhuma 

experiência profissional prévia ao ingresso na carreira ou exerceram a advocacia por näo mais do 

que 5 anos). 

Experiência Profissional Anterior ao Ingresso na Magistratura por Ramo da Justica 

Experiência Profissional J. Comum J. Federal J. Trabaiho J. Militar 
Nenhuma 15,5% 15,0% 23,0% 29,4% 
Advocacia: ate 5 anos 32,1% 17,6% 29,6% 11.8% 
Advocacia: 6 a 10 anos 16,7% 9,8% 18,1% 17.6% 
Advocacia: 11 anos ou + 9,5% 9,8% 13,6% 5,9% 
MP, D. Pñbl, Proc.: ate 5 anos 2 1,4% 34,6% 12,4% 29,5% 
MP, D. PübI, Proc.:6 anos ou + 4,7% 13,1% 3,2% 5,9% 
Total 2.243 153 587 17 
ronie: vianna et aiii,Iii: !ö) 

Do ponto de vista regional, o Sul do pals contém o major nümero de juizes que ingressaram 

na carreira corn pouca experiência, enquanto o Sudeste apresenta a populacao que ingressou mais 

experimentada profissionalmente. Quanto aos estados, enquanto o Rio Grande do Su! (68,0%), São 

Paulo (5 8,9%) e Pernambuco (56,0%) captam sua clientela majoritariamente entre jovens bacharéis 

corn nenhurna ou minima experiéncia no exercicio de uma profissao legal, Rio de Janeiro e Minas 

recrutarnjovens bacharéis em uma escala bern menor (2 1,1% e 30,2%, respectivamente). 

Experiência ProfIssional Anterior ao Ingresso na Magistratura por Estado da FederacAo 

Experiência Profissional S. Paulo R. G. Sul R.Janeiro Pernamb. M.Gerais 

Nenhuma 22,7% 24.2% 6,2% 21,1% 7,6% 
Advocacia: ate 5 anos 36,2% 43,8% 14,9% 34,9% 22.6% 
Advocacia: 6 a 10 anos 13,7% 13,8% 14,9% 17,8% 25.8% 
Advocacia: 11 anos on + 7,8% 5,8% 17,6% 5,9% 17,1% 
MP, D. Pübl, Proc.: ate 5 anos 17,0% 10,8% 32,5% 17,8% 20,9% 
MP, D. Pub!. Proc.:6 anos on + 2,5% 1,7% 13,9% 2.6% 6.0% 
Total 	 1 511 240 323 152 368 

ronte: vianna et aiii,199/: 19) 

Quando analisam o nümero de concursos prestados e a experiéncia profissional dos 

candidatos, os pesquisadores do IUPERJ observam que os juIzes que exerceram a advocacia por ate 
5 anos e os que foram promotores, defensores ou procuradores pelo mesmo periodo, são os que 

mais ingressaram na carreira no primeiro concurso. Quanto a docência, enquanto atividade anterior 

ao ingresso na rnagistratura, 17,8% dos juizes a exerceram, sendo que antigos promotores, 

defensores e procuradores apresentaram urn Indice rnais plevado de atividade docente: 37%. 

No conjunto da magistratura, portanto, abstraldas as variaçOes entre estados, verificou-se a 
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socializaçao no setor püblico, mas, em geral, muito inexperientes. 

7.4 - FORMAçAO UN1VERS1TARL, DOS INGRESSANTES 

0 dado referente a faculdade de ongem do juiz ingressante merece alguns comentários mais 

detaihados do que os já lançados no item 4.2.13. Neste item, registramos que no concurso de 1996, 

realizado em São Paulo, a maioria dos aprovados provinha da USP (52,5%), sendo os demais da 
PUC (15%), da UNESP (7,5%), de Bauru (5%), e de várias outras faculdades (20%). Não 

obtivemos mais inforrnaçOes desses aprovados, tais como: frequência a cursos matutino ou noturno. 

duraçao da graduaçao, etc. Tais variáveis, contudo, foram analisadas pelos analistas do IUPERJ em 

relaçao ao universo de juIzes por eles pesquisado. 

No periodo de 1966 a 1995, os pesquisadores do IUPERJ constatararn modificaçoes 

significativas no padrão de forrnaçao universitária dos ingressantes na magistratura e sugerem que 

isto talvez seja reflexo do amplo processo de democratizaçao social desencadeado a partir da década 

de 1950. Os juIzes formados em cursos diurnos diminuiram de, aproximadamente, 50% para 28%, 

aumentando os formandos por faculdades do interior, sendo que as instituiçOes particulares de 

ensino passaram a representar, no final desse perIodo. cerca de 50% do total de instituiçöes 

responsáveis pela titulaçao dos candidatos ingressantes. A idade media de ingresso no curso de 

Direito passou a ser de 21,8 anos e a de conclusão do curso de 26,1, sendo a duraçào media do 

mesmo flcou na faixa de 5,3 anos. Estudantes corn uma trajetória universitária irregular passaram a 

concluir a graduaçao corn a perspectiva de prestarem concurso püblico e tal trajetória não os 

impediu de conquistar uma posicão na carreira da magistratura, tanto que apenas 12,3% dos atuais 

magistrados pesquisados pelo IUPERJ realizaram urn percurso estudantil canônico, ou seja, 

ingresso na faculdade ate os 18 anos e graduaçao ate Os 22. 

Ao considerarern os indicadores "forrnaçäo universitária" e "origem social", os analistas do 

IUPERJ constataram que o perfil do juiz de segundo grau e quase urna replica daquele do de 

primeiro, importando registrar que atnbutos sociais anteriores ao ingresso na magistratura não 

parecem deterrninar as promoçOes. A variável que mais parece se destacar nesse processo corno a 

mais determinante para a prornoção e o tempo de exercIcio na magistratura. Estes dados batem corn 

os depoimentos de nossos entrevistados sobre a valorizaçao do critério de antiguidade nas 

promoçOes, em detrimento do critério de merecimento. 

7.5 - PROFISSIONAIS INGRESSANTES PELO QIJLNTO CoNs'rrrucIoNAL 

Apesar de estar o Quinto vinculado a escoiha de "notáveis" das profissOes legais, nao se pode 

dizer que o perfil dos ingressantes na magistratura por essa via seja fundamentalmente distinto 
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daquele do magistrado de carreira, exceto no que diz respeito a idade media que e bern mais alta 

pelo Quinto (49,2 anos), segundo a pesquisa do IUPERJ. Dos magistrados em atividade 

provenientes do Quinto, 29,9% tern ate 50 anos; 34,3% tern entre 51 e 60 anos e 35,8% tern mais de 

60 anos, apresentando urn perfil etário ligeiramente mais veiho que o dos juIzes de segundo grau de 

carreira. 

Quinto Constitucional: Género por Idade de Ingresso 

Gênero Ate 40 anos 41 a 50 anos 51 anos ou + Total 
Masculino 71,4% 95,5% 36% 95,4% 
Feminino 28,6% 4,5% - 4,6% 
Total 7 

8,0% 
44 

50,6% 
36 

41,4% 
87 

100% 
ronte: Vianna et alli,1997:229) 

Os dados relativos ao perfil familiar do juiz que ingressou pelo Quinto Constitucional 

sugerem padroes ocupacional e de escolaridade semelhantes ao do juiz de carreira. Destaca-se, entre 

Os juizes originários do Quinto Constitucional, urn percentual menor de flihos de pai corn formaçao 

superior (24,7%) em relacao aosjuIzes concursados em atividade (3 1,1%). No entanto, o lndice de 

rnagistrados na familia é bastante elevado entre os juIzes que ingressaram pelo Quinto (46%), 

contrastando corn o mesmo jndice para os juIzes concursados (26%). Os analistas do IUPERJ 

concluem que "o pertencimento a famiia JudE dana e, restritivamente, os lacos próximos de 

parentesco corn juIzes, sugerem que, no processo da indicaçao, o critério politico da representacão 

profissional - OAB e Ministério Püblico -, assim como o da notabilidade, tern, muitas vezes, cedido 

lugar a mecanismos de recrutamento familIsticos e corporativistas. A reiteracão de práticas desta 

natureza pode vir a comprometer o instituto do Quinto Constitucional, importante abertura por 

onde, em princIpio, a sociedade poderia se fazer presente no interior do Judiciário, viabilizando sua 

comunicacao corn a cultura externa a da instituicäo e introduzindo urn elemento diverso para a 

construçAo da identidade da corporacão" (Vianna et alli: 1997:231). 

Dados relativos a formação universitária dos juIzes que ingressaram pelo Quinto se 

aproximarn dos observados sobre os juIzes de carreira, inexistindo indicacOes de que urna trajetória 

académica notável seja fator de credenciamento para uns quanto para outros. 

7.6 - ORIGENS FAMILIAREs 

Quanto as origens familiares dos magistrados brasileiros, a pesquisa realizada pelo HJPERJ 

observou que a ocupaçAo e a escolaridade do pal indicam urn cenário de recrutarnento plural: 24,2% 

dos magistrados tern pais que nao completararn o primário, 54,1% tern pais que não completaram o 

2°  grau e aproximadamente 30% tern pais corn urn perfil ocupacional de extração subalterna. Pais 

de juizes corn formaçao universitária representam 31% do total, exercendo, majoritariamente, 
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funcOes no setor püblico (72% são fiincionários püblicos ou empregados em empresa estata!). Nas 

ültimas décadas, contudo, tern aurnentado a tendéncia ao recrutamento de juIzes flihos de 

profissionais corn curso superior. No final de 1970 estes juIzes representavam 20% dos concursados 

e, nos anos mais recentes, aproximam-se dos 40%. Mesmo assim, os ültimos concursos registraram 

ainda urn percentual muito elevado de flihos de pai corn escolaridade ate o prirneiro grau - cerca de 

50%. Para Vianna, estes dados confirmam urn "padrao de recrutamento democratizado" (Vianna et 

alii, 1997:97). 

As regiOes Norte, Centro-Oeste e Nordeste são as que apresentam os Indices mais elevados de 

magistrados originários de setores subalternos. Quanto a São Paulo, observa-se urn baixo Indice de 

juizes flihos de empresários em São Paulo (9,1%), revelando, segundo Vianna, "a pouca capacidade 

de atração da carreira em contextos farniliares onde prevalece uma cultura de mercado" (idem:93). 

OcupaçAo do Pai por Estado da Federação 

Ocup. do pal São Paulo R.G. do Sul R. de Janeiro Pernambuco 1 _Minas Gerais 
Alto escalão 38,5% 39,2% 42,7% 34,8% 29,2% 
Médio escal. 27,4% 25,9% 185% 27,5% 23.5% 
Baixo escalão 24,9% 23,7% 21,7% 23,9% 3 1,3% 
Empresários 1 9 1 1% 10,8% 16,6% 13.8% 14.8% 

Não sabe - 0,4% 0,6% - 1,2% 
Total 493 232 314 138 332 

aw, 	 ULW 414U iuiucui iunuonaiios puoucos. empregaaos ue empresas estatais e pnvacas e 
trabathadores autônomos, classificados segundo o status cia ocupação) 
(Fonte: Vianna et alii,1997:94) 

Quanto a ocupação das mães dos magistrados, predomina a mulher dona de casa (53,6%), não 

sendo significativas as diferenças entre regiöes e estados do pals: 

Ocupacão da Mae por Estado da Federação 

Ocup. do pal São Paulo R.G. do Sul it de Janeiro Pernambuco Minas Gerais 
Alto escalAo 8,7% 8,2% 8,8% 7,5% 5.5% 
Médio escal. 20,9% 2 1,8% 2 1.8% 25,4% 17,7% 
Baixo escalão 12,2% 16,4% 10,9% 13,4% 20,3% 
Empresários 1 5 7% 3,6% 3,4% 3,0% 1,3% 
Pr. Domést. 56,5% 49,5% 54,8% 50,7% 54,5% 

Não sabe - 0,5% 0,3% - 0,6% 
Total 493 232 314 138 332 

ati. AL1VV,UaIAU 41dU Ui(.Iuem iunczonanas puolicas, empregaaas ue empresas estatais e privaaas e 
trabathadoras autônomas. classificadas segundo o status cia ocupação) 
(Fonte: Vianna Ct alii,1997:94) 

Discrirninando a escolaridade do pai por região do' pals, a pesquisa constatou que as regiOes 

Sudeste e Sul apresentarn os indices rnais elevados de juizes flihos de profissionais corn curso 
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superior, acompanhando, de certo modo, o padrão de escolaridade dessas regiOes. 

Escolaridade do Pai por Estado da Federação 

Esc. do Pai São Paulo R.G. do Sul it de Janeiro Pernambuco Minas Gerais 
Sem prirnIr. 16,6% 19,9% 14,9% 22,2% 243% 

PrimIrio 28,3% 27,2% 25,7% 27,5% 36.8% 
Segundo grau 16,0% 12,6% 16,7% 15,0% 123% 

Superior 38,9% 39,8% 41,5% 34,0% 26.2% 
Não sabe 0.2% 0,4% 1,2% 1,3% 05% 

Total 512 246 323 153 367 
(rome: vianna et alll,199/:99) 

Quanto a escolaridade da mae, quase nAo ha discrepâncias regionais: o Indice nordestino de 

macs corn escolaridade superior é de 12,5%, próximo dos 14,5% observados no Sudeste. Segundo 

os pesquisadores do IUPERJ, tal constatação sugere que o juiz nordestino, quando originário de 

setores altos, apresenta maiores chances de ter se socializado em urn "contexto familiar 

culturalmente homogéneo", ou seja, dentre "elites mais estabilizadas" (Vianna et alii,1997: 100). 

Comparando-se juizas e juizes quanto a escolaridade de suas mâes, verificou-se que enquanto 

17,6% das magistradas tern mae corn curso superior, este percentual cai para 12% entre os 

rnagistrados, a que, segundo os analistas do IUPERJ, pode significar que a variável "escolaridade 

da mae" é passivel de influenciar rnais as trajetórias profissionais das magistradas do que as dos 

magistrados (idem: 110). 

Escolaridade da Mae por Estado da Federação (VIANNA,1997: 101) 

Esc. da Mae São Paulo R.G. do Sul R. de Janeiro Pernambuco Minas Gerais 
Sem primir. 16,0% 19,9% 14,9% 22,2% 22,9% 

Primário 36,6% 39,0% 34,1% 34,0% 38,4% 
Segundo grau 28,4% 23,6% 34.1% 2 1,6% 30.2% 

Superior 18,9% 17,5% 15,5% 20,9% 7.9% 
Não sabe 0,2% - 1,5% 0,7% 0.5% 

Total 514 246 323 153 367 
(ronte: vlanna,199/:luI) 

Em relaçao ao argumento de que as elites brasileiras, em geral, e a da magistratura, em 

particular, tern sido permeáveis a incorporação de setores especificarnente subalternos, Vianna e os 

analistas do 1UPERJ opinam que "esse foi urn processo secular que coincidiu corn os efeitos 

produzidos pelo impacto da modernizaçao sabre urna sociedade organizada segundo padrOes 

tradicionais". Enfatizam, contudo, que as dados da pesquisa demonstram uma elevaçao da 

participação percentual de "setores médios educados" nos concursos mais recentes da magistratura, 

o que sugere, inclusive, em relação as elites brasileiras; "a existência de urna lenta, porém firme, 

reapropriacâo dessa atividade por setores educados, de origem social mais elevada". Isto, segundo 
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os analistas, nao significa urna retomada de posiçôes das antigas elites, mas das novas que 

fizeram sua trajetória associada ao ingresso no curso superior (idern). 

Resumindo, segundo os pesquisadores do HJPERJ, os dados "revelarn urna tendência ao 

ingresso precoce na magistratura, a ferninizaçao da carreira e, muito especialmente, uma elevaçao 

do percentual de juIzes recrutados em famIlias corn escolaridade superior" (ibidem: 108). Este 

quadro brasileiro se aproxima do frances, no qual quase 52% dos juizes são filhos de pais 

profissionais liberais e de quadros superiores; lá, o contingente feminino atingiu quase 50% e os 

novos membros são incorporados corn cerca de 27 anos de idade. 

Origem Social do Magistrado Frances 

Ocupação do pal Magistrados 
Profiss. Liberals! 

Quadros Superiores 
Agricultores 4,3% 7,5% 

Industrials, comerciantes, artesãos 13,3% 24% 
Profissionais liberals e guadros superiores 51,6% 21,9% 

Quadros médios 16,5% 13,2% 
Empregados 6,3% 9,1% 

Operários (agrIcolas e de serviços) 3,6% 24,3% 
Outras categorias 3,3% - 

- 	 rendeiros, proprietários  
ronte: .IiouQiguel,1991:141) 

Para efeitos comparativos corn o Brasil, os analistas do HJPERJ agregararn, na categoria 

"empresarios", Os agricultores, rendeiros, proprietarios, industriais, comerciantes e artesãos; na 

categoria "médio escalão" sornaram Os quadros médios e empregados; e na categoria "baixo 

escalão" reuniram operários, pessoal de serviço e outras categorias. Elaboraram, assim, o seguinte 

quadro: 

Origem Social do Magistrado Frances e do Magistrado Brasileiro 

OcupaçAo do pal Franca Brasil 
Alto escalAo 5 1,6% 32.7% 

Médio escalão 22,8% 24,8% 
Baixo escalão 6,9% 28,8% 
Empresários 18,7% 13,1% 

(ronte: Vlanna,199/: 110) 

A conclusão a que chegaram foi que, "embora a sociedade francesa seja, notoriamente, mais 

democrática que a brasileira em termos de suas polIticas sociais, o recrutarnento do magistrado 

brasileiro tern sido, ate aqui, bern mais favorável a incorporação do chamado "baixo escalão" - 

processo que, como ja vimos, pode estar em via de reverão" (idem: 109-1 10). 

Para melhor embasarem suas observacOes sobre o recrutamento dos magistrados brasileiros, 
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os pesquisadores do IUPERJ reiteram que os resultados de sua pesquisa revelam haver urna 

significativa associação entre o estrato social de origem e a idade de ingresso na magistratura. 0 

ingresso precoce dirninui a medida que decresce a posicão do pai na hierarquia social, ou seja, os 

que ingressam precocemente, em geral, provém de urna famIlia em que o pai fez curso superior 

(66,9% dos juizes flihos de pai corn curso superior ingressaram na carreira ate cinco anos após a 

graduacão). A análise sugerida é a de que o ingresso tardio dos filhos de pais de extração subalterna 

deve-se, antes de tudo, as dificuldades encontradas durante o periodo de formaçao universitária. 

Apenas 3 1,1% dos juIzes flihos de pai de extração subalterna ingressam no curso de Direito corn ate 

20 anos de idade, enquanto entre os flihos de pai de alto escalão esse Indice é de 70,6%. Como 0 

intervalo entre a graduaçao e o concurso também é rnaior quando referido a juizes de extração 

subalterna, pode-se concluir que o magistrado que ingressou mais velho e o de origem mais pobre. 

Disto decorre, segundo os analistas do IUPERJ, que os juizes recrutados em familias corn 

escolarizaçao superior expressam em sua trajetória uma perspectiva de reproduçao social, enquanto 

os de origern subalterna expressam a busca por ascensão. 

7.7 - MOBILIDADE ESPACIAL 

Ao analisarem o que denominaram padrôes de mobilidade social dos juizes, os pesquisadores 

do IUPERJ consideraram dados relativos ao estrato social não so dos pais como também do avós 

(masculinos) paternos dos atuais magistrados e constataram que 59,3% dos juIzes são netos de avOs 

de origem social subalterna, 46,5% são flihos de funcionários publicos e outros 3,8% flihos de pais 

ernpregados em empresas estatais, ou seja, o juiz procede, majoritariamente - 50,3% - da "familia 

püblica" (Vianna et alli,1997: 113). Tal tendência é apontada corno universal. De acordo corn 

Bodiguel, na Franca, "urn magistrado em cada dez pertence a uma familia de magistrado, urn em 

cada cinco a uma famIlia de jurista e urn em cada dois a uma famIlia de funcionário püblico" 

(Boudiguel,1991:139). Nos Estados Unidos, Carp e Stidham observam que "Os juIzes provérn de 

famIlias corn tradiçao no serviço p6b1ico ejudiciario (Carp e Stidham, 1996:23 1). 

No Brasil, segundo a pesquisa do IUPERJ, a major concentração de pais corn ocupaçOes no 

setor piblico se encontra nos "estados de economia retardatária", onde as oportunidades 

ocupacionais no mercado são mais limitadas e as atividades estatais exercem uma forte atração. No 

Nordeste, 57,5% dos juizes são flihos de fiincionános püblicos, enquanto no Sudeste e no Sul este 

percentual decai para 43,5% e 42,3%, respectivamente. Esta situação, em alguns estados é a 

seguinte: 
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Empregador do Pai por Estado da Federação 

Empregador São Paulo RG. do Sul R.de Janeiro Pernambuco M. Gerais 	I 
Func. Páblico 41,4% 45,3% 46,2% 57,2% 41,9% 

EmpresaEstatal 2.0% 4,3% 3,5% 2,2% 3.6% 
Empresa Privada 19,9% 14,7% 153% 13,0% 14.8% 
Trab. Autônomo 27,6% 24,6% 17.8% 13,8% 23.8% 

Empresário 9,1% 10,8% 16,6% 13,8% 14,8% 
Não sabe - 0,4% 0,6% - 1,2% 

Total 493 232 314 138 332 
(ronte: Vianna et aln,199I: 121) 

Origem Familiar por Estado da Federaçao 

Origem Familiar São Paulo R.G. do Sul R.de Janeiro Pernambuco M. Gerais 
Super./Püblico 25,5% 29,9% 30,3% 30,7% 18.7% 
Super./Privado 14,2% 10,8% 13,0% 6,6% 10,1% 

NAo Super./Pübl. 18,3% 19,9% 19,9% 28,5% 27,3% 
Não Super./Priv. 42,1% 39,4% 36,8% 34,3% 43,9% 

Total 487 231 307 137 326 
(Fonte: Vianna et a1h,1997: 127)' 

Novamente, comparando a magistratura francesa e a brasileira, os pesquisadores do IUPERJ 

afirmarn que "como na Franca, a magistratura no Bras!l perdeu sua aura de notabilidade, devida, prirneiro, ao 

papel que desernpenhou na consrrucao do estado nacional, e, depois, aos seus lacos sociais corn as elites dirigentes do 

pals, tornando-se, enfirn, urn corpus projissional ". Dc acordo corn Haenel e Arthuis, "ser magistrado não é 

mais exercer uma fuinçao social enraizada em urn meio em que se flindem o prestIgio e a autoridade, 

mas exercer urna atividade profissional, cuja imagem resulta do estatuto da instituição no interior do 

Estado e do prestIgio que é atribuldo ao exercIcio de tais uIinçöes. Não é mais o rneio que suporta o 

estatuto da funçäo, mas o estatuto da funçäo que define o nIvel socioprofissional" (Haenel e Arthuis 

In Vianna, 1997:129). 

Quanto a origem rural ou urbana dos pais e avôs, 34,3% tern pai, mae, avôs paterno e materno 

urbanos e 26,7% tern pai, mae e avôs paterno e materno rurais. Neste aspecto, Brasil e Franca 

diferenciarn-se, pois, segundo Boudiguel, ate a década de 1960, os juIzes franceses de origem rural 

provinham ou estavam vinculados a "notáveis" locais. Mesmo, atualmente, corn mudancas em 

curso no padrão de recrutarnento do magistrado frances, as quais passararn a privilegiar o graduado 

na regiao parisiense, o autor afirma que o enraizamento local permanece bastante elevado: 

"aproximadamente a metade [dos juizes] reside, ainda, na sua regiAo de origem ao final dos seus 

estudos superiores e urn terço ali iniciam as suas pnmeiras lides" (Boudiguel, 1991:135). 

53 - Tabelas corn a disthbuiçâo pormenorizada pelas 27 unidads da federação das categorias de mobilidade social 
segundo o estado de nascimento, o estado de ingresso na magistratura e o estado de graduacâo dos juizes encontram-se 
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No Brasil, do total de juIzes flihos de pai rural, 58,3% são oriundos de setores subalternos 

(lavradores e camponeses) e são justamente os que realizam a chamada "trajetória curta de ascensão 

social". Portanto, a conclusão sugerida pelos pesquisadores do IUPERJ é que grande parte dos 

juIzes brasileiros tern urn perfil "desenraizado", ou seja, "não está ancorada ern nenhurn segmento 

social em particular ( ... ). Sem lacos de lealdade para corn urn estrato, carnada ou classe definidos, a 

identidade desse tipo de juiz se constrói, por isso, tendo como referéncia a sua corporação" (Vianna 

et alii, 1977:133) 

A alta mobilidade espacial dos juizes brasileiros contrasta corn a baixa mobilidade espacial 

dos juizes norte americanos, a qual, segundo analistas do 1UPERJ, deve-se a alta exposição destes 

juizes ao ambiente polItico, fazendo do magistrado norte americano urn personagem fortemente 

vinculado as elites locais. Nos EUA, aproximadamente 3/4 de todos os juizes estaduais nasceram no 

Estado em que exercem sua jurisdiçao, e menos de 1/3 saiu do seu Estado para os estudos de 

graduaçao (Carp e Stidham, 1996:245 In Vianna et alii, 1977:136). 

No Brasil, o percentual de magistrados concursados, em atividade, que ingressou na 

magistratura em urn Estado diferente daquele em que nasceu e se graduou em Direito alcançou 20% 

em 1995, cabendo ressaltar que a pesquisa do HJPERJ adotou corno unidade de análise Estados da 

federaçao, pois se adotasse cidades a mobilidade seria ainda mais elevada. 

Para analisarem, detalhadamente, a mobilidade espacial do magistrado brasileiro, os analistas 

do IUPERJ elaboraram cinco categorias: 

1 - nenhuma: nascimento, graduaçao e concurso num rnesmo Estado; 

2 - graduacao: graduaçao e concurso num mesmo Estado, mas nascimento noutro; 

3 - retorno: graduaçAo em outro Estado e concurso no estado de nascimento; 

4 - concurso: nascimento e graduaçao no mesmo Estado e concurso noutro; 

5 - integral: nascimento, graduaçao e concurso em Estados diferentes. 

Os principais dados obtidos foram: 

Categorias de Mobihdade Espacial N°  Absolutos 
1 - Nenhuma 2016 67,0 
2-Graduaçao 326 10,8 
3-Retorno 96 3,2 
4 - Concurso 443 14,7 
5 - Integral 	 - - 	

- 129 4,3 
JILL. V iauiia VL alit, i :,I. I .OJ 

Por esta tabela, percebe-se que aproximadamente 1/3 dos juIzes concursados em atividade 

ingressou na magistratura em urn estado diferente do de nascimento (categorias 2, 4 e 5 = 29,8%). 

em Viarina et alii, 1997:148-151. 



As Justiças Federal, do Trabaiho e Militar são as mais atingidas pelo fenômeno da 
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mobilidade espacial: 

Mobiidade Espacial J. Comum j 	J. Federal J. Trabaiho J. Militar 
1 - Nenhuma 70,6% 5 1,4% 57,2% 58,8% 
2 - Graduaçao 10,8% 9,6% 11,2% 11.8% 
3-Retorno 3,7% 0,7% 2,0% - 

4-Concurso 11,1% 32,9% 23,9% 23.5% 
5-Integral 3,8% 5,5% 5,8% 5.9% 
Total 2251 146 591 17 

UIILC V iazuia CL 4111,1 Yb'!. 1.) 0) 

Analisada segundo regiOes do Brasil, a mobilidade espacial dos magistrados e mais 

significativa no Norte e Centro-Oeste e menos expressiva no Sudeste, talvez por serem as duas 

primeiras areas de expansão mais recente da maiha do judiciário, constituindo, segundo os analistas 

do IUPERJ, "uma espécie de fronteira ocupacional" (Vianna et alii, 1997:139). 

Constatou-se a existência de relação entre mobilidade espacial e origern familiar: os juIzes de 

origern social mais subalterna são os que mais se deslocarn entre os Estados da federaçao: 23,1% 

dos juIzes flihos de pai trabaihador não-qualificado ingressaram na magistratura em estado diferente 

do de nascimento e do de graduaçao (categorias 4 e 5). 

Entre os estados brasileiros, tambérn se observaram variaçOes significativas. No Rio Grande 

do Sul e em São Paulo, por exemplo, aproximadamente 90% dos juIzes em atividade são nascidos e 

graduados lá, sugerindo urna formaçao de corporação mais homogenea e uma maior vinculaçao 

corn a cultura polItica local. Os seis Estados que apresentaram o percentual mais elevado de juIzes 

ali graduados, mas que ingressaram na magistratura em outra unidade da Federaçao ("estados 

exportadores") foram: Distrito Federal (59%), Goiás (3 0%), Paraná (29%), Rio de Janeiro (28%), 

Maranhão (26%) e São Paulo (24%). Os seis estados mais "importadores", ou seja, com elevado 

percentual de juIzes, em atividade, graduados em outras unidades da Federacão, foram: Mato 

Grosso do Sul (74%), Mato Grosso (73%), Distrito Federal (64%), Santa Catarina (40%), Alagoas 

(38%) e Maranhão (34%). Concluindo, os pesquisadores do IUPERJ afirmam que "a constituição 

de urn mercado nacional e, consequentemente, uma certa 'federalizacão' do magistrado consistem 

em urn movimento que se afirma progressivamente" (Vianna et alii, 1997:142). 

8- MANUAlS DE PROCEDIMENTO PROFISSIONAL 

NAo tivernos conhecimento da existéncia de manuais de procedimento profissional para 

magistrados, embora cumpram parte deste papel certos documentos como regirnentos e portarias 

que circularn internarnente pelo Tribunal deJustica, Em.conversas corn funcionarios, tanto do D epto 

Técnico e Administrativo de Pessoal da Magistratura (DETAPM), quanto do Depto  do Expediente 
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de normas que regulamentam certos procedimentos, as quais são consideradas "administrativas"; 

quase todos as conhecem, mas não são facilmente acessiveis. 

Da Constituiçao Federal e da Lei Orgânica da Magistratura Naciona1 54  constam as 

prerrogativas, os deveres, respectivas penalidades e aspectos da responsabilidade civil do 

magistrado. Mencionaremos alguns desses itens. 

8.1 - PRERROGATIVAS 

pode ser ouvido como testernunha em dia, hora e local previamente ajustados corn a autoridade 

oujuiz de instância igual ou inferior a sua; 

não pode ser preso senão por ordem escrita do Tribunal ou do Orgao Especial competente para o 

julgamento, salvo em flagrante de crime inafiancável, caso em que a autoridade fará imediata 

comunicação e apresentação do magistrado ao Presidente do Tribunal a que esteja vinculado; 

pode ser recoihido a prisAo especial, quando sujeito a prisão antes do julgamento final; 

não está sujeito a notificaçao ou a intirnação para comparecimento, salvo se expedida por 

autoridade judicial; 

pode portar arma de defesa pessoal. 

Quando, no curso de investigação, houver indIcio da prática de crime por parte do magistrado, 

a autoridade policial, civil ou militar, remeterá os respectivos autos ao Tribunal ou Orgao Especial 

competente para o julgamento, a fim de que prossiga na investigação. 

8.2 -DEVERES 

cumprir e fazer cumprir, corn independência, serenidade e exatidão as disposicOes legais e os 

atos de oficio; 

não exceder, injustificadarnente, os prazos para sentenciar ou despachar; 

determinar as providéncias necessarias para que os atos processuais se realizern nos prazos 

legais; 

tratar corn urbanidade as partes, os membros do Ministério Püblico, os advogados, as 

testernunhas, os ftincionários e auxiliares da Justiça, e atender aos que o procurarem, a qualquer 

momento, quando se trate de providéncia que reclarne e possibilite solução de urgéncia; 

residir na sede da comarca, salvo autonzação do órgão disciplinar a que estiver subordinado 

comparecer, pontualmente, a hora do inicio do expediente ou sessão e não se ausentar, 

injustificadamente, antes do seu término; 
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exercer assidua fiscalizaçao sobre os subordinados, especialmente no que se refere a cobranca 

de custas e emolurnentos, embora não haja reclamaçao das partes; 

manter conduta irrepreensivel na vida püblica e privada; 

8.3 - PROIBIcOES 

exercer o comércio ou participar de sociedade cornercial, inclusive de economia mista, exceto 

corno acionista ou cotista; 

exercer cargo de direcao ou técnico de sociedade civil, associação ou fundacao, de qualquer 

natureza ou finalidade, salvo de associação de classe, sem rernuneração; 

manifestar, por qua!quer meio de comunicação, opiniao sobre processo pendente de julgarnento. 

seu ou de outrem, ou juIzo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças de órgãos judiciais, 

ressalvada a critica nos autos e em obras técnicas ou no exercIcio do magistério. 

8.3.1 - Penalidades 

Consta da Lei Orgãnica da Magistratura Naciona1 55  que a atividade censória de Tnbunais e 

Conseihos é exercida corn o resguardo devido a dignidade e a independéncia do magistrado e que, 

salvo os casos de impropriedade ou excesso de linguagem, o magistrado não pode ser punido ou 

prejudicado pelas opiniöes que manifestar ou pelo teor das decisOes que proferir. São penas 

disciplinares: 

I - advertência; 

II - censura; 

III - remocão compulsória; 

IV - disponibilidade corn vencimentos proporcionais ao tempo de servico; 

V - aposentadoria compulsória corn vencimentos proporcionais ao tempo de serviço; 

VI - demissão. 

As duas primeiras se aplicarn somente aos juizes de 1a  instância e a de advertncia, 

reservadamente, por escrito, ao caso de negligéncia no cumprimento dos deveres do cargo. Os 

regimentos internos dos Tribunais estabelecem o procedimento para a apuracão de faltas punIveis 

corn adverténcia e censura. 

A pena de censura se aplica, tambérn reservadamente, por escrito, no caso de reiterada 

negligencia no cumprimento dos deveres do cargo, ou no procedimento incorreto, se a infraçao não 

justificar punicão mais grave. 0 juiz punido corn censura nao poderá figurar em lista de promocão 

por rnerecirnento pelo prazo de urn ano, contado da irnposicäo da pena. 

54 - art. 95 § unico e mcisos da Constituicao Federal e arts. 33 a 49 da Lei Orgãnica da Magistratura Nacional. 
55 - arts. 40 e 41. 



A pena de demissão será aplicada aos magistrados vitailcios e aos juizes nomeados 
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mediante concurso de provas e titulos, enquanto não adquirirem a vitaliciedade, e aos juizes togados 

temporarios, em caso de falta grave 56 . 

9. CONSIDERACOES FINAlS 

9.1 - STRESS 

0 tema do desgaste fisico e psico!ógico dos juízes, tanto nos primeiros anos de carreira 

quanto mais tarde, embora não tratado pela literatura levantada, foi bastante enfatizado pelos juizes 
entrevistados e pelos participantes do workshop. Corno podemos observar, a partir da reprodução de 

trechos de alguns depoirnentos, a questão parece ser relevante. Disse-nos a JuIza-4: 

"Juiz corn problema de gastrite é normal. Não é mais problema de saáde, é consequência normal da carreira. E cada 

urn que se vire. Stress e gastrite, (..), é 100% normal. (..), eu pedi ajuda e eu consegui ajuda do tribunal. Iviandaram urn 

juiz substituto para me ajudar alguns dias, porque eu, realmenre, não tinha nenhuma condiçao de trabaihar. Eu fiquez 

péssima. (..). E tern urn agravante, ainda! Se vocé tirar licença-saiide, no próxima promoção vocé vai ser preterido 

(..), a contagem de tempo por antiguidade fica prejudicada (..), é uma injustiça! (..) Então a genre usa as férias, 

alguns dias de ferias que tenha acumulado, ou dias de cornpensação, quando a genre faz plantao no final de 

semana. (..). São 30 dias de férias em janeiro e mais 30 dias regularnentares, rnas vocé não é obrigado a tirar as 60 

dias, vocé é obrigado a lirar 30 dias sopor ano. (..) Normalmente, são os 30 dias de janeiro. (..) A carreira nossa e 
muito estressante. (..) Eu tirei 30 dias em janeiro, rnas tambérn sofri urn acidente (de carro). Por sorte, o acidente 

ocorreu no dia 30 ou 31 de dezembro e, em seguida, vinharn as feri as dejaneiro. Eufiquei de carna, praticarnente, nas 

férias todas. Mas ndo precisei tirar licença e finha as ferias para descansar. E eu não sou a ünica a ficar me 

acidentando, at, pelas estradas da vida, nao. Tenho vários colegas quejá sofrerarn acidentes graves e que, par sorte, se 

recuperam. Prornotores, também. Ndo é facil! Por isso que quern ingressa na carreira tern que ter rnuita con vicção. 

Porque a genre entra corn uma idéia completarnente diferenre do que é a realidade. Tern muita gratzficaçao, nias são 

muitas as desilusöes, tambérn. A estrutura da magistrarura e muito meihor do que a da polIcia, do que a da 

procuradoria do estado, nao dd nern para cornparar, rnas, ainda assirn, a genre pensa que nunca se irnagin aria nurna 

determinada siruação na magistrarura e acontece. Infelizmenre. Então, a genre sofre muitas decepçoes, também. Alas, 

ai, quando a genre faz urn acordo, 10, em audiência, a genre esquece tudo, fica tudo bern, e assirn vai, e assim vai,.. 

Para o Juiz-3, os magistrados vivem o drama de, por urn lado representarern a suposta 

neutralidade da lei e, por outro, lidarem corn a realidade dos conflitos sociais. Assirn expôs seu 

pensamento a esse respeito: 

"Apesar de nao se admitir isso, de maneira geral, entre os projissionais, (..), existe urn choque muiro grande enrre urn 

papel esraral e, ao mesmo tempo, uma necessidade de lidar corn os confliros socials, assim como eles surgern, na sua 

frente, quase em esrado bruro. Você tern o processo como mediacao entre o confliro, mesmo, e o papel. (..) Eu sinto que 

isso afera, pessoalmente, osfuizes, do ponto de vista psicológico(..). E, eu observo que, muitas pessoas (..) cr1 am urna 

56 - No Regimento Intemo do Tribunal de Justiça de So Paulo, dos arts 299 a 325 ha previsôes sobre estas penas. sobre 
o "Reaproveitamento e Prisâo" e a "Investigação Criminal" contra Magistrado. 
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mascara de juiz que, de certa forma, obscurece ou torna mais confortave/ a re/a çdo corn essa realidade. Eu nunca 

encontrel nenhuma pessoa que tivesse, assirn, dentro da carreira, realmente, entrado em dificuldades psico/ogicas, (..) 

e isso tivesse inviabilizado o prosseguimento da próprza carreira. Mas, eu sinto que (..) existe uma falsa 

raczonalizaçao; isso acontecia comigo(..). E fdcil vocé, de certa forma, fingir que aquele conflito näo te trouxe 

nenhuma inquietaçdo pessoal, (..). Eu tentei, justarnente, trabaihar essa falsa racionalizaçao, ou seja, isso estava 

tirando, urn pouco de mim, o "élan ' quer dizer, a disposE çdo ate de prosseguir, enriquecendo a mAn/ia atE vi dade de 

juiz e a minha atE vidade enquanto ser humano. No rneu caso, busquei terapeutas. 

A JuIza-4 também nos contou de urn colega que, näo em inicio de carreira, padeceu de 

problemas psicológicos. Retomemos suas palavras: 

"De a/guns casos isolados eu já ouvi comentários, sirn. Poucos, raros, mas já ouvi. Em urn caso que eu tomel 

conhecimento, ojuizfoi colocado em licença-sathde, porque ele realmente estava num estado de depressao, ndo estava 

bern, psicologicamente, mas isso já corn varios anos de carreira. Ndo sei se já podia ter sido detectado algurn t)7o de 

deficiencia no ingresso dessa pessoa (..) Depois foE transferido para um outro lugar, onde ele sofreria menos pressdo 

no exercIcio dasfunçOes 
(..). 

Segundo a percepcAo dessa juiza, o profissional que enfrenta problemas psicológicos é que 

nao se adequou as exigéncias institucionais. Invertendo, todavia, os pólos dessa relaçao, talvez se 

possa afirmar que, provavelmente, inadequada e a instituicão a urna vida equilibrada dos 
magistrados. 

Quando o terna do stress e de problemas psicológicos foi abordado no workshop, urn dos 

participantes (P-il) o relacionou corn urn projeto psico-social, que está sendo reativado, e corn a 

EPM, enquanto espaco que deveria servir para esses debates. 

"0 Judiciario, como urn todo, tern muito escrápu/o em gastar corn esse tipo de atividade (.).[Para as cüpulasj, a 

pessoa que tern vergonha na cara sabe como resolver seus próprios prob/ernas. 0 que existe é urna tentativa, assirn, 

insipiente de urn ou outro conversar. Agora, esse serviço psi co-soci a! que é chefi ado por urn verdadeiro apOsto/o, que é 

o DesembargadorMunhoz Soares, eu tenho a impressdo de que podefazer esse tipo de coisa, pode auxiliar. Ndo existe 

urn acompanhamento a não ser técnico. Ensina-se tudo, como despachar, cornofazer pelicao(..). Agora, se ojuiz chega 

efala assim: 0/ha, eu me apaixonei pela minha escrevente. AI ... Isso nao é desse deparramento!(..) Dci a perplexidade 

do Poder Judiciário quando, por exernplo, o juiz de 23 anos descia pe/o corrimão do forum ao invés de descer pela 

escada. Ou daquele que aproveita o grande corredor e vai de skate. E tudo verdade! Ou dajuiza que levou o narnorado 

a dorrnir dentro do fOrum, porque (..) não tendo hotel na cidade, (..) dormiu no fOrum. (..) A Escola talvez fosse o 

espaco onde nOs pudéssemos tratar disso tudo, ndo e? Mas a Esco/a nuncafoi levada corn seriedade. A Esco/a serve, 

sim, para eleger, mas não para ajudar osjuizes." 

Na opiniäo de outro dos debatedores do workshop (P-Ill) este quadro de caréncias 

institucionais em que trabaiham os juizes dernonstra o quão fortes des são, urna vez que "em toda a 

histOria do Judicidrio paulista nOs sO temos 3 suicIdios ". Ao que P-il contra argumentou: "Em compensacao, 

suE cidios deflihos dejuizes.,." 
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9.2 - PERCEPçOES SOBRE RECRUTAMENTO, FORMAçA0 E CARREIRA NO PODER JuDIcLAluo 

Conforme foi apontado, tanto no projeto que deu inIcio a esta pesquisa, quanto no workshop 

que a concluiu, o Poder Judiciário, usualmente, é urna das primeiras instituiçöes a ser afetada 

quando ha uma ruptura democrática: dal o nosso interesse em investigar de que maneira, no caso 

brasileiro de retorno a democracia, está sendo (re)pensada a seleçao e a formaçao de recursos 

humanos para o sistema de Justica. Nas palavras da Dra  Nancy Cardia, ao dar inIcio ao workshop: 

"NOs sentirnos que este é urn momento pri vi legi ado para se olhar como Os flOSSOS operadores da Justica estão olhando 

as suas práticas institucionais, seus recursos humanos e de que maneira estão se preparando para urn porvir marcado 

por incertezas. Em que medida isto está afetando todo o projeto de pensar a instUui çdo judiciária ". 

Após a leitura de vários textos legais e regimentais, editais de concursos, provas, artigos, 

livros e pesquisas; após visitas a alguns setores do Tribunal de Justica e a Escola Paulista da 

Magistratura; após entrevistas corn juIzes, participacão num congresso mundial de escolas e, 

finalmente, depois de urn workshop que, provavelmente, foi o primeiro a reunir, na USP, juIzes, 

desembargadores, advogados e pesquisadores para discutirem o ingresso e a carreira na 

magistratura, chegamos a aigumas perpiexidades e constataçOes. 

Ao que tudo indica, a estrutura do Poder Judiciário, tanto estadual quanto federal, atravessou 

o periodo de ruptura democrática e tern vivido estes üitimos anos de retomada da democracia quase 

scm softer alteraçOes significativas. Sua estrutura e extremamente hierarquizada. Sua restrita cüpula 

centraliza quase todas as decisOes nas mãos dos mais antigos desembargadores, enquanto sua larga 

base, corn urn poder inversamente proporcional ao da cüpula, é hoje formada, majoritariamente, por 

jovens e inexperientes juizes advindos de faculdades de Direito e de cursinhos preparatórios 

tecnicistas. Estes, estressados e scm tempo para fazer cursos de aperfeicoarnento, ascendem 

rapidamente na carreira, deixando os primeiros estratos da base corn muitos cargos vagos, o que 

implica dizer que a pirâmide está ameaçada tanto por problemas internos quanto porque a realidade 

na qual cia se insere não e piramidal, mas constitulda por tramas multidimensionais corn as quais 

fica praticamente impossibilitado estabelecer contatos minimamente enriquecedores. Entre a cüpula 

e a base, ha órgãos do Judiciário que deveriarn sustentar internamente a sua estrutura e permitir a 

comunicacão entre suas instãncias, mas estes trabaiham desarticuladamente e scm uma diretriz. 

A faita, no Poder Judiciário, de uma instância pianejadora, capaz de reestruturá-lo frente aos 

desafios que a dc se apresentarn, foi a constataçäo mais recorrente nos diversos momentos deste 

trabaiho. Detectarnos essa auséncia tanto no que tange ao processo de selecâo, quanto aos cursos de 

forrnacao e aos procedirnentos relacionados a prornoção na carreira. 

0 processo de recrutarnento, tal como existe hoje, nao satisfaz as necessidades do próprio 

Judiciário. Por urn lado, a "enxurrada" de candidatos que se inscrevem, a cada concurso, não tern 
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garantido o preenchimento das vagas oferecidas nem tampouco que os melhores sejam 

selecionados, o que sO agrava o problemático quadro de sobrecarga de trabalho dos juIzes em 

atividade. Por outro lado, os ingressantes pelo Quinto Constitucional, que assumem diretamente 

cargos nos tnbunais superiores, não parecem cumprir urn papel renovador e inovador, uma vez que 

são selecionados segundo critérios tambérn conservadores das instituiçOes hierarquizadas das quais 

advém - OAB e MP. 

Ha consenso de que falta formação humanIstica aos jovens ingressantes por concurso 

püblico, mas não se avança alérn da afirmaçao de que cursos jurIdicos, cursinhos preparatórios e 

mesmo as Escolas da Magistratura são responsáveis por essa lacuna e de que os juizes, uma vez 

aprovados no concurso, nao terão tempo para se aperfeiçoar. 

Os curriculos tecnicistas dos cursos juridicos parecem estar, cada vez mais, nas mãos de 

interesses econômicos de burocratas que ocupam a nao menos hierarquizada estrutura cuja cüpula é 

o Conseiho Nacional de Educaçao. Os cursinhos preparatOrios, agilmente, atuarn no intersticio entre 

faculdades de Direito e os mais diversos concursos para carreiras jurIdicas, adequando seus muitos 

alunos ao que Ihes será demandado nas provas. A Escola Paulista da Magistratura, por sua vez, 

estreitamente ligada ao Tribunal de Justiça de São Paulo, funciona no ritmo deste, reproduzindo, no 

seu quadro docente exciusivamente formado por desembargadores e juIzes, a estrutura 

hierarquizada do Tribunal e o enfoque tecnicista dos cursos juridicos. 

Nos ü!timos anos, dentre as poucas inovaçOes implementadas no processo de recrutamento 

está a inclusão de uma prova corn 100 testes de mUltipla escolha, a qual responde pelo primeiro 

crivo na "multidão" de candidatos inscritos. Nos ültimos quatro concursos, 20% desses testes se 

vérn referindo a questOes gramaticais da lingua portuguesa e a conhecirnentos elementares e 

!ivrescos de geografia, história, filosofia e acontecimentos conternporâneos. Em nenhurn teste de 

lingua portuguesa encontramos uma questão referente a (in)cornpreensão do jargão jurIdico por 

leigos envolvidos num processo judicial ou ao papel do juiz enquanto intérprete e tradutor de 

histórias de vida e morte, desencontros e angüstias desses mesmos leigos. Também em nenhurn 

teste de conhecirnentos gerais é avaliado o conhecimento que Os candidatos tenham da dinâmica 

social, poiltica, econômica e cultural de pequenas cidades do interior de São Paulo onde, 

provavelmente, iniciarão suas carreiras. Nas fases posteriores da seleçao, em especial na escrita 

(dissertativa) e na oral, as questOes formuladas são estritarnente técnicas, so havendo novarnente 

vez questOes de conhecimentos gerais nas entrevistas pessoais. Em São Paulo, não está no horizonte 

dos responsáveis pelo concurso püblico para ingresso na magistratura atribuir a elaboraçao, ao 

rnenos desta primeira prova-teste, a uma instituição extet -na ao Judiciário - uma fundacao vestibular 

- que, corn urn corpo interdisciplinar de profissionais, provavelmente conseguiria selecionar, dentre 
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técnico-juridicos suficientes para prosseguirem na demais etapas do concurso. 

As atuais fases deste concurso não parecem ser consideradas muito problemáticas, mesmo 

para os que estão descontentes corn seus resultados, indicando que o "pacote" composto pelas 

diferentes provas dá minimamente conta das diferentes dimensOes que o Judiciário deseja avaliar: 

aptidão, conhecimento e capacidade de aplicar esse conhecimento. 

A prova dissertativa, em que a identidade dos candidatos é resguardada, por muitos é 

considerada urna boa forma de avaliar mais proflindamente conhecimentos técnicos e o domInio da 

linguagern escrita. A prova oral é consensualmente elogiada por permitir a banca averiguar como os 

candidatos se comportam em situaçOes de pressão em que tern de aplicar conceitos teóricos a casos 

práticos, sendo feitas algumas ressalvas relativas ao caráter intimidatório e amedrontador do ritual 

do exame. As crIticas mais contundentes se destinam aos exames psicotécnicos - os ñnicos 

realizados por urn instituto externo ao Judiciário - e as entrevistas pessoais, consideradas "muito 

pessoais", uma vez que se däo a portas fechadas e parecem invadir a privacidade dos candidatos. 

Participantes do workshop declararam que várias sugestOes já forarn encaminhadas ao 

Tribunal no sentido de aperfeiçoar esse conjunto de provas, de lá não retornando qualquer resposta. 

0 atual presidente nomeou, recenternente, uma comissão que se encarregará de receber novas 

sugestOes de mudanças e que, inclusive, poderá alterar os exarnes psicotécnicos, porém, esta é uma 

cornissao formada apenas por desembargadores, o que vale dizer que uma banca de 

desembargadores foi escoihida para pensar como devern atuar outras bancas de desembargadores. 

Comparando o recrutramento de juIzes corn os realizados em empresas privadas, urn dos 

participantes do workshop - lembrando, inclusive, que o Poder Judiciário, hoje, se assemeiha a uma 

grande empresa em nürnero de ftincionários - afirrnou que muitas dessas empresas selecionam 

eficazmente profissionais para as mais diversas funcôes, lidando corn desafios parecidos corn os que 

enfrenta o Judiciário na seleção de juIzes e no que tange as dificuldades econômicas da progressão 
na carreira. 

0 nao preenchimento da rnaioria das vagas abertas a cada concurso para a magistratura da 

Justica Cornum de São Paulo (aproximadamente 75%) é considerado urn grave problema diante da 

crescente necessidade de mais juizes nas diversas cornarcas do Estado, o que se agrava corn o 

tambérn crescente nümero de pedidos de aposentadoria precoce, ou seja, de juIzes que estão em 

plena ascensão na carreira, mas que preferem deixá-la e partir para a advocacia liberal ou 

empresarial. Os baixos salários são apontados como o principal fator responsável por este quadro, 

sendo opiniao corrente que sornente bacharéis jovens einexperientes se submetem a uma carreira 

pouco promissora economicarnente e muito exigente no que se refere a sobrecarga de trabaiho e ao 
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Mas, quando se questiona o que pode ser feito para tornar a carreira da magistratura mais 

atraente, tanto para jovens quanto para profissionais maduros e experientes, a responsabilidade é 

transferida para a supremacia do Poder Executivo sobre o Judiciário e a questão da ma distribuiçao 

de verbas. DiscussOes sobre estImulos de ordern não econômica, dependentes exciusivamente do 

próprio Judiciário, nao avançam muito. Reconhece-se, por exemplo, que o processo de 

vitaliciamento é meramente formal, ou seja, que urn juiz ingressante adquire sua vitaliciedade, 

depois de, no máximo, dois anos de magistratura, por "decurso de prazo", automaticamente, e nao 

por estar desempenhando bern suas flinçOes. Mesmo o critério do merecimento para prornoçOes, que 

deveria levar em conta o que é desempenhar bern as funçöes, é considerado de ap!icação duvidosa e 

subjetiva. Muitos declaram que as próprias previsOes legislativas, que atnbuem pontos a juIzes 

engajados em cursos de aperfeicoamento e em outras atividades pedagogicas, são desconsideradas, 

valendo, na prática, averiguaçöes de desmerecimentos e da quantidade de sentenças produzidas nos 

devidos prazos, em especial do nümero de vezes em que se cita jurisprudência elaborada pelos que 

decidirão as promoçOes. Casos em que esses critérios quantitativos não são correspondidos 

costumam ser "absorvidos" pelo próprio Judiciário, uma vez que reconhecé-los seria pôr a nu os 

principais problemas estruturais da própria instituição. 

Enfim, o Poder Judiciário parece estar adrninistrativamente estagnado e a mercé de urna 
estrutura que nao mais corresponde as razäes de sua própria existncia. A complexa sociedade que 

dde espera agilidade e eficácia na resoluçao de conflitos, dde tern recebido - quando recebe - 

respostas lentas e por vezes inadequadas. Os próprios juIzes ingressantes que, provavelrnente, 

esperam algum tipo de realizaçao pessoal e profissional na carreira escoihida, ultimamente se tern 

deparado mais corn obstáculos do que corn incentivos para desenvolverern bern seu trabalho e se 

desenvolverem bem enquanto pessoas. Algumas das reflexOes, que surgiram ao final do nosso 

workshop, parecem ser bastante adequadas para este final de relatório. 

A primeira diz respeito ao dilema da falta numérica de juizes e da falta de qualidade do que 

eles produzem numa sociedade em que aumentam a quantidade e a cornplexidade das dernandas 

encaminhadas ao Judiciário. Perguntou-se urn dos participantes do workshop (P-Il): "(.)incentiva-se 

juiz a ser urn doutrinador dentro do processo, ele tern de criar, tern de ter decisOes bern elaboradas ou ele tern de ser 

urn obreiro? A opção atual é. obreiro. A cornunidade está exigindo obreiros ". 

Prosseguindo, P-il larnenta a não valorizaçao dos talentos do juiz para a conciliaçao e 

afirrna: "(..) a conciliaçao é superior a dec/são, porque a conciliacao é uma coisa autónorna, todos part/c/pam e 

chegam a uma solucao 
(..). Agora, a decisão é uma coisa heterOnoma, vinda de fora, é urna imposição(..). 0 juiz 

conciliador costuma ser mat avail ado." 
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soluçoes criativas que demandam cuidado e tempo e a sobrecarga de trabaiho que requer presteza e 

padronizaçao, sobrevive um Judiciário do qual, em certa medida, também depende a sobrevivéncia 

da própria sociedade. Foi o mesmo P-Il quern muito bern colocou esta problemática ao se referir ao 

"tempo" com que o Judiciário trabaiha: 

"[0 Judiciáno] Irabaiha corn urna d:rnensão de tempo que é sempre o passado, so interessa o passado. Então ele vol 

reconstituir urna coisa, reconstitujr urna realidade, que aconteceu Ia longe, e demora mais urn tempo enorme, urna 
eternidade, para soluc:onar aquilo que a vida ja solucionou. (..). 0 que parece, ta/ye:, que nós devéssemos inc/ui, 

nurna grande refiexao seria a mudança do tempo do JudiciOrlo. 0 Judiciário, no fururo, ele val ter que ser urn 

antecipador, ele vai ter que ser urn pacijlcador, ou entdo ele tern que eniregar Os pontos, porque ele é uma fun cao 
descartável, porque para resolver co,tsas passadas, Ia atrOs, nao interessa mais. E isso nos estarnos sentindo, muiro 

clararnente, corn afuga do JudiciOrlo dos grandes capitals e (..) dos excluldos. Os exciuldos sO conhecem a nossa face 

cruel: da pollcia". 

Diante desta constataçAo, flea mais fácil entender por que está ausente deste atual Judiciário, 

que trabaiha corn urn tempo passado, uma instância planejadora que o projete no flituro e que 

antecipe, para o próprio Judiciário, o perfil de juIzes que ele deve selecionar, a formação que Ihes 

deve dar e a carreira que, corn eles, deve construir. 

Outro participante do workshop, P-VI, colocou corno exemplo deste Judiciário que oscila 

entre o passado no qual se estrutura e o presente no qual está inserido, a questão dos Juizados 

Especiais que, por constituirem exceção - pois lidarn corn o tempo presente, corn o julgamento dos 

fatos no mornento em que ocorrem -, funcionarn precariamente e estão se esvaziando. Na area 

criminal, P-VI lembra que ha juIzes - das varas centrais - trabaihando corn "diferentes tempos", pois 

tanto atuarn corn os chamados "crimes graves", julgados segundo a !ógica processual tradicional, 

quanto corn os crimes considerados "menos graves" e que vão a juizado, exigindo "imediatidade", 

oralidade e conci!iaçao. Na area cIvel, por também nAo se ter implantado uma estrutura efetiva dos 

juizados, "ficou tudo corn sabor de irnprovisaçao, de talforma que, hoje, já existejurisprudência majoritária que estO 

entendendo que o acesso ao Juizado Especial éfacultalivo 

Outra reulexão, corn a qual fechamos o workshop, disse respeito ao recorte desta pesquisa, o 

qual deixou de lado outras Justiças. Foi P-X quem comentou que as discussöes desenvolvidas por 

este trabalho, por dizerem respeito a Justiça Comum no Estado de São Paulo, deixaram a margem as 
Justiças Federal, Trabaihista, Militar e Eleitoral, não so de São Paulo como dos outros estados do 
Brasil. Na sua opiniAo, "a Juslica no Estado de São Paulo e tao parecida corn a Justica no Estado de Tocantins 

quanto a do Texas, ou seja, nao ha a rnenor similitude posslvel. Se nOs nao jizermos uma avaliacao nacional, nOs 

correremos o rISCO de darmos urna definiçao que nao se aplica a este pals chamado Brash. E eu torno o exernplo do Rio 

Grande do Sul, no qual as idéias do Dvrceu [Cintra - presidentê da Associação Juizes para a Democracial tern 

encontrado eco muito mais arnplo do que na Justica do Tocantins. (..) No Estado de São Paulo, ha 130 rn/I advogados 



inscritos na OAB, no Estado do Tocantins ha 751 ( .)Ou seja, é evE dente que os pro blernas suscitados no Estado de 1og 

São Paulo ndo tern nenhuma semelhança corn os do Tocan fins ou corn os da Bahia(..). E preciso fer essa visão 
nacional. 

P-Il acrescentou que, mesmo no que diz respeito ao Judiciário paulista, ha enormes 

discrepâncias, pois a major parte dos magistrados nAo está preocupada corn as questOes que foram 

levantadas neste trabalho. Em sua opinião, "seria interessantefazer, falvez, urna abordagern naqueles que nao 

querem nada (..), porque nós estamos passando urna irnagem urn pouco falsa do Juthciário. (..) Ha muitos juizes que 

(..) querern mais é que a sociedade se enquadre no que c/es pensarn dc/a. Se c/a não se enquadrar o problerna C dc/a 

Encerramos nosso workshop e este relatório, constatando que no Brasil, em pleno processo 

de democratizaçao, ocorrem descompassos, primeiro, na velocidade pela qual diferentes niveis de 

cada instituiçAo (no caso, o Judiciário) enfrentam o legado autoritário, segundo, entre as 

expectativas e práticas dos cidadãos em geral e do Judiciário em particular. Isso exige, de quem 

pesquisa a sociedade e trabaiha em prol dos direitos humanos, ao rnenos diagnosticar este processo 

de transição na esperança de apontar caminhos para seu aperfeiçoamento. 

E finalmente, tendo em vista o ineditismo desta pesquisa e os limites a ela impostos pelos 

recortes geográfico - Estado de São Paulo - e institucional - Justica Comum - adotados, conclulmos 

esperando que ela não so contnbua para uma reflexão rnais profunda e aponte soluçOes para os 

impasses levantados, mas também leve a realizaçao de outros trabaihos sobre processos de seleçao, 

formaçao e carreira de magistrados das demais Justiças do Estado de São Paulo e de outros Estados 

brasileiros. 
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10.2 - ANEXO 2 - 10  CONGRESSO MUNDIAL DE ESCOLAS DA MAGISTRATURA 

INTR0DucA0 

Corn o apoio da APAMAGIS - Associacão Paulista de Magistrados - e da Escola Paulista da 

Magistratura, e corn a colaboraçao de quatro bancos (Bradesco, Itaü, Real, Safra e Unibanco) e de 

uma rede de TV (Sbt), o 10 Congresso Mundial das Escolas da Magistratura se realizou, entre os 

dias 06 e 07 de marco, no Salão Versailles do Hotel Sofitel. Acompanhamos toda a programacão 

que se desdobrou nas seguintes atividades: 

Dia 6 - Sexta-feira: 

08:30 - Abertura Oficial - Desembargador Sérgio Augusto Nigro Conceicao. 

09:00 - "A experiéncia internacional na selecao e formacao dos juIzes" - Painel corn todos os 

representantes de escolas internacionais. 

14:30 - "As Escolas de juIzes e o preceito constitucional do artigo 93, II, "c" e IV - Ministro Sydney 

Sanches. 

- "As atividades dos Centros de Estudos como órgãos descentralizadores das Escolas da 

Magistratura" 

17:00 - "Os cursos de Altos Estudos e aperfeicoamento corn a obrigatoriedade de freqUência e 

participação franqueada corn igual oportunidade a todos os juIzes" - Desembargador 

Antonio Carlos Viana Santos. 

Dia 7 - Sábado: 

09:00 - "A Escola da Magistratura, sua independência econôrnico-financeira e o seu futuro" - 

Ministro Sálvio E. Teixeira. 

11:00 - "A formacão de docentes, especializados, titulados pelas Escolas da Magistratura e 

reconhecirnento pelo MEC" - Ministro Paulo Renato de Souza 

14:00 - Reunião dos Centros de Estudos do Estado de São Paulo (CEDES) 

15:00 - Oitava Reunião de Diretores das Escolas da Magistratura 

ABERTURA OncLe1 DO CONGRESSO 

Após saudar, nominalmente, as principais autoridades presentes - presidentes e vices dos 10 

e 2° Tribunais de Alçada Civil de São Paulo, da APAMAGIS, do Tribunal de Justiça Militar, da 

AIMIB - Associação de Magistrados Brasileiros, dentre outros -, o Diretor da Escola Paulista da 

Magistratura, Desernbargador Sérgio Augusto Nigro Conceicao, abriu o Congresso enfatizando a 

importância da capacitacão dos magistrados, o que enfatizou ser o objetivo central da EPM - Escola 

Paulista da Magistratura. Lembrando as dificuldades que tal tarefa tern apresentado e a importância 
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de conhecer experincias de Escolas estrangeiras, o Desembargador Nigro Conceicao justificou 

a realizacão do Congresso. Apontou o curto perlodo reservado a preparacão dos juizes brasileiros 

ingressantes (3 meses) como o problema mais sério relativo a sua formação. Lembrou também o 

alto nürnero de cargos vagos na magistratura paulista (em torno de 300), apesar dos sucessivos 

concursos. Quanto ao perfil jovem e inexperiente da maioria dos ingressantes, considerou como 

vantajoso o fato destes poderem ser meihor moldados pela Escola, mas reconheceu que a EPM 

ainda não chegou a urna soluçao adequada quanto ao peso que deve ser dado as formaçoes teórica e 

prática do magistrado. Encerrou sua fala enfatizando que "os tempos atuals exigem Escolas da Magistratura 

mais atuantes." 

A EXPERIENCIA INTERNACIONAL NA SELEçAO E FORMAçAO DOS JillZES 

PAINEL COM OS REPRESENTANTES DE ESCOLAS INTERNACIONAIS 

Compuseram a mesa deste painel, além do Diretor da EPM - Desembargador Nigro 

Conceicão -, os ministros Sydney Sanches, do Supremo Tribunal Federal, e Cláudio de Figueiredo 

Teixeira, do Supremo Tribunal de Justica. Ao todo, foram 13 os expositores, representantes de 

escolas estrangeiras da magistratura. 

1 °) Alemanha (Klaus Vreden) - 0 sistema académico alemão prepara profissionais para as várias 

profissoes judiciárias a partir de urn mesmo referencial. São 41 as universidades alemãs que, 

atualmente, durante urn perlodo de 4 a 5 anos, estão preparando em torno de 1 rnilhão e 100 mu 

estudantes de Direito. Os cursos possuem duas etapas: a dos estudos universitários, propriarnente 

ditos, e a dos treinamentos práticos. Durante a primeira, os estudantes assistem a palestras e aplicam 

conhecimentos teóricos a casos práticos, passando por exames orais e escritos. Durante a segunda, 

os estudantes fazem estágios práticos acompanhados de orientadores. 

Não existe uma escola da magistratura na Alemanha encarregada de treinar oficialrnente os 

juIzes iniciantes. Ha, desde 1973, Centros de Treinarnento responsáveis pelo constante 

aperfeicoamento de juIzes. Em 1990, após a unificacão das Alernanhas ocidental e oriental, outro 

centro foi criado. 

A Academia Judiciária Alernã, custeada pela Federaçao e pelos Estados membros, organiza, 

anualmente, eventos e seminários dos quais tern participado em torno de 21 mil profissionais (25 ou 

30 por evento). Sabe-se que, muitas vezes, os que mais necessitam de treinamento nem sempre o 

fazem por excesso de trabalho. Do total de tópicos abordados nesses eventos 50%, geralmente, 

correspondem a questOes legais, 25% a aspectos multidisciplinares a 25% a temas sobre a 

competéncia social do profissional do judiciário. 
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2°) Argentina (Rodolfo Urtubei) - Este expositor lembrou, inicialmente, que fronteiras nacionais 

não são mais limites para reflexOes sobre a justica e a atuacão dos juIzes. Em sua opinião, sistemas 

de designacAo de juizes lidam, em todo mundo, corn a mesma questão: "Como colocar o poder de 

julgar nas meihores mAos?" 

Na Argentina ha a Justica Federal e a Justica das Provincias e, assim como nos Estados 

Unidos, prevalecem critérios politicos na seleçao de juIzes, ou seja, a legitimidade dessa seleçao 

vincula-se a dos mandatários eleitos democraticamente. Debate-se, no momento, a alteracao desse 

sistema de indicacao polItica para outro orientado por critérios técnicos. 

Apenas em 18 de dezembro de 1997, foi aprovada uma lei que permite o ftincionamento do 

Conseiho da Magistratura, previsto no art. 114 da Constituiçao Federal de 1994, Conseiho este que 

vinha sendo objeto de reflexôes ha pelo menos 20 anos. Agora, ele será o órgão responsável pela 

eleicao de juIzes. 

Inexiste na Argentina uma Escola Nacional da Magistratura e não são todas as provIncias 

que possuem sua Escola. 

3 °) Chile (Haroldo Brito Cruz) - A experiência chilena de recrutamento e formacao de juIzes, no 

cenário da America do Sul, apenas se distingue da do Brasil e da de Costa Rica, palses em que ha 

concursos para ingresso e cursos de aperfeiçoamento. 

Na opinião deste expositor, muito da ineficácia do sistema jurisdicional chileno ainda se 

deve as sequelas deixadas pela ditadura, as quais se sornam dificuldades decorrentes do entraves do 

desenvolvimento econôrnico atual. Considera que as universidades não devem formar juIzes, mas 

ensinar o Direito e que a sociedade espera dos magistrados boa forrnacao tëcnica para uma eficaz 

resolução de conflitos, a qual parece depender da autonomia dos juIzes perante os tribunais 

superiores e perante politicos. Em suas palavras: "0 Direito não é patrimônio da judicatura, mas da 

sociedade." 

Na Academia Judiciária Chilena, apenas recentemente houve uma experiência de abandono 

de critérios corporativos, uma vez que passaram a compor seu Conselho representantes de diversas 

correntes de pensamento: o Presidente da Suprema Corte, urn ministro eleito por seus pares, urn 

mernbro do Judiciário, urn da Associação de Juizes e urn da Associacao de Advogados. Essa 

Academia não conta corn professores contratados, havendo concursos anuais que selecionam as 

meihores propostas de cursos, as quais podem ser feitas tanto por juIzes quanto por professores 

universitários. Representantes de diferentes universidades funcionarn corno jurados nesta selecao. A 

programacão da Academia tern tentado alcançar, anualmente, todos Os juizes e fiincionários em 
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exercfcio, envolvendo-os em, pelo menos, 24 horas de atividades. Ha urn Programa de 

Formacão, para ingressantes, que, em geral, reline 20 alunos por turrna, durante 8 meses, 

remunerando-os corn uma bolsa equivalente aos ganhos de urn advogado em inicio de carreira. 

Outro é ø Programa de Habilitaçâo, destinado a membros dos Tribunais de Alcada e voltado para 

debates constitucionais especificos. 

A exposicão do representante chileno, encerrou-se corn a seguinte colocaçao de que a 

solidez do urn sistema de formacao de juIzes depende da qualidade dos docentes nele envolvidos. 

40) Comunidade Européia (Ernst Merz) - 

De forrna serneihante a do expositor argentino, este iniciou lembrando que a Europa e o 

Mercosul, por exemplo, são novas "casas" do Direito, sendo que, na Europa, grande ênfase tern se 

dado ao Direito Cornunitário, tanto que a Academia do Direito Europeu e o Tribunal Europeu de 

Juizes não agem em âmbitos nacionais mas no âmbito do Direito Comunitário. Urn dos rnaiores 

desafios desse novo cenário jurIdico ó o de que o acesso a inforrnacOes depende do cumprimento do 

medidas pelos Estados-membros. Neste sentido, tern-se criado "ferramentas" do disseminaçao do 

conhecimentos e do treinamento de profissionais, apostando-se numa educação continua e na 

rnanutenção de urn forum permanente de intercâmbio de experiências e idéias. 

5°) Costa Rica (Luiz F. Solano Carrera - Magistrado da Corte Suprerna de Justica) - Iniciou 

esciarecendo que o Conseiho da Magistratura de Costa Rica tern uma composicão bastante 

heterogénea (membros do Ministério Püblico, Defensoria Püblica, Poilcia Judiciária, Instituto de 

medicina Forense), apenas não incluindo advogados. 

A experiéncia Costa riquenha na capacitação de juizes em serviço ja é do 30 anos, embora 

inexista urna experiência na formaçao de principiantes. 

Considera que, mais do que qualquer outro fijncionário püblico, o juiz é exigido, pois são 

muitas as suas responsabilidades, devendo cornbinar independência, qualidade do trabaiho e 

idoneidade tanto pessoal quanto profissional. 

Urn recente estudo sociológico revelou que 33% dos juizes Costa riquenhos reconhecerarn 

não ter vocação para o servico que executam, o que acendeu discussôes sobre o peso da vocacao no 

born descmpenho do magistrado. 

Os concursos de ingresso constam de aferiçoes de conhecirnentos teOricos e práticos que 

durarn do 3 rneses a urn ano, sendo a maior duraçao correspondente a uma pOs-graduacao em 

Adrninistracao da Justica. Os postulantes, ao longo de 3 moses, estudam temas básicos para 0 

exercIcio da magistratura, havendo nos 9 meses seguintes estudos do matérias especIficas e práticas 
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dirigidas. 

0 rigoroso concurso de ingresso, pautado em critérios objetivo-normativos, é considerada 

uma das garantias da manutenção da independência do Judiciário, uma vez que o juiz ingressante 

não iniciará sua carreira devendo favores. Pela mesma razão ha regras que tanto garantem a 

estabilidade quanto a remocão de juIzes que nao mereçam permanecer no exercjcio das funcöes. 

A Escola Judiciária de Costa Rica tern como grande desaflo selecionar e formar juIzes corn 

capacidade interdisciplinar de trabaiho, pois decisôes apropriadas, em certas areas, dependem da 

competéncia de especialistas. Sua principal meta deve ser a meihoria da administraçao da justica, o 

que implica tambérn conscientizar o juiz dos efeitos sociais de suas decisôes. 

6°) Espanha (Francisco J. Tovillas) - "0 que se quer dizer corn forrnacão de juIzes?" Na opinião 

deste expositor, uma boa proposta de formacão de juizes não deve ser pensada para des, mas para a 

sociedade. "JuIzes bern formados é uma obrigacao decorrente de sua opcão profissional." 

Urn dos problernas da Espanha é criar novos juIzes, pois a proporçao juizihabitante é, como 

no Brasil, deficitária. 

A Escola da Magistratura Espanhola viveu novo impulso, ha aproximadamente urn ano e 

meio, voltando-se para uma formaçao de "juizes-juristas", mais humanistas, mais globais, não 

acovardados em retóricas. 

7°) Estados Unidos (Robert Payant) - A educacAo judicial nos Estados Unidos guarda sernelhanças 

e diferencas corn a desenvolvida em outros palses. Assim como na Argentina, nos Estados Unidos 

ha urn sistema duplo de tribunais: federais (corn aproximadarnente 800 juizes) e estaduais (corn 

aproxirnadarnente 30 mil juizes). Os primeiros são designados pelo Presidente do Senado e os 

segundos são eleitos (prirneiro por voto popular e pelo governador, havendo uma 2 '  eleiçAo - de 

permanência - que decide sobre a continuidade de seu mandato). Os eleitos são, geralrnente, 

experientes advogados, corn 35 ou 40 anos de idade. Além dos 4 anos de curso universitário e dos 3 

de faculdade de Direito, urn juiz passa por 7 anos de treinarnento. 

Em 1963, criou-se urna cornissão para estudar corno tornar mais eficaz a adrninistracAo da 

Justiça, do que resultou uma Escola Nacional que, atualmente, oferece 90 cursos por ano, 

congregando em torno de 3500 juízes. Os princIpios que orientarn essa Escola são: 

independéncia do Judiciário - cabe aos próprios juIzes escoiherern formas de treinamento e 

currIculos; 

responsabilizar pelo treinamento apenas juizes que sejarn formados em técnicas pedagógicas 

para adultos; 
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c) testar constantemente Os juIzes-professores (ha mais ou menos 400 em atividade). 

A Escola tern como objetivos manter altos padröes éticos; estimular decisOes sábias, 

discutindo os critérios que as embasaram; e fazer dos juízes bons gestores do próprio sistema 

judiciário. 

8°) Franca (Daniel Lecrubier) - A Escola da Magistratura existe na Franca ha 40 anos. Foi criada 

pelo General De Gaulle, logo após o final da 2 '  Guerra Mundial, num perIodo de grande 

desconsideração pela Justica, durante o qual praticamente não havia mais interessados em ingressar 

na rnagistratura. De Gaulle não so cnou a Escola, incumbindo-a da capacitacão e da formação 

inicial dos futuros juIzes corno dobrou o salário dos que estavam em exercIcio. 

Na Franca a funçäo de juiz é vitailcia, embora haja possibilidade de rnigraçôes do 

profissional entre as diversas areas do Direito (Ex: da dyel para a penal). Em razäo disto, ate hoje, 

as provas para o ingresso na carreira são tanto técnicas quanto de cultura geral. 

No uiltimo concurso, houve aproximadamente 3 mil candidatos inscritos, dos quais 110 

ingressaram na Escola. Os aprovados, durante 7 meses, estudarão Filosofia e principios básicos da 

função judiciária. Nesse perlodo näo ha grandes conferências, mas discussão de casos por pequenos 

grupos. Depois, ha urn ano de estágios seguidos de urn exame classificatório que consta do 

exercicio de urna função especIfica, por 5 meses. A formaçao do juiz, a partir de então, passa a ser 

continua e obrigatoria. Urna vez por ano, o juiz participa de uma semana de atividades. São 

oferecidos aproximadamente 250 cursos, todos os anos, corn programas generalistas, dos quais 

participam em torno de 3700 juIzes. Cada vez que urn juiz muda de fi.inçäo, deve fazer urn curso. A 

quase totalidade dos formadores são magistrados. 

Nas palavras deste expositor: "Se não houver juIzes capazes de compreender as mudancas 

de sua época, não haverá justiça. Este é ø desaflo da Escolas da Magistratura. Elas devem desvendar 

os olhos da Justiça." 

9°) Holanda (Rosa Janssen) - No sistema holandés, h, inicialmente, urn treinarnento ünico para 

juIzes e prornotores pOblicos e urn programa permanente, voltado para questôes gerais, que oferece 

300 cursos por ano. 

Na Holanda, näo existe urn Tribunal Constituciona!, Existem 1a  e 2'  instâncias, que julgarn o 

mérito dos casos, e uma 3 '  instãncia decide questOes legais. Aos 70 anos de idade, os juIzes se 

aposentam compulsoriamente. 

A Holanda tern urna populaçao de 3 rnilhöes de habitantes e conta corn 6 mil juIzes e 3 mu 

promotores. 
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Os candidatos "externos" a juizes e promotores costurnarn ser jovens advogados, corn 

menos de 30 anos de idade. Espera-se quo o treinamento inicial os ajude a se decidirern pela 

magistratura ou pelo ministério püblico. Durante esse treinamento são realizados testes 

eliminatórios de Q.I. e de personalidade, os quais são avaliados por urn Comitô de Seleçao externo 

ao Judiciário. Considera-se que os selecionados possuem qualidades de caráter, personalidade, 

imunidade ao stress e boa formaçao técnica. 0 treinamento dura 6 anos, dos quais 3 o candidato 

passa no gabinete de urn juiz ou prornotor, ouvindo testernunhas e preparando decisOes. Não ha 

exarnes, porque a prática ë considerada urn exarne contInuo. Passados esses 3 anos, o candidato opta 

pela magistratura ou pelo ministério páblico. Nos dois ültirnos anos dessa nova etapa, o candidato 

atuará na Corte Européia ou numa firrna, ou seja, não estará nos tribunais, para que tenha uma 

experiência rnais ampla e não seja urn jovem juiz inexperiente. Caso seja bern sucedido, após esse 

treinamento de 6 anos, ainda atuará por rnais urn como juiz ou promotor auxiliar, depois do que 

poderá ser indicado como titular. 

Os profissionais que participarn das Cornissôes de Seleção tambërn so submetem a testes. 

100) Israel (Shiomo Levin) - 0 sistema judiciãrio em Israel é unitário, embora possua 3 nIveis. A 

norneacão de urn juiz depende da recomendaçao de seu norne por urn Comité (forrnado pelo 

Prcsidentc da Suprema Corte, por dois Ministros do Estado, pelo Ministro da Justica, dois membros 

do Parlamento e dois advogados) e tal recornendaçao deve ser aceita pelo Presidente do Estado. 

Gerairnente, os juIzes são nomeados por volta dos 40 anos de idade. Aos 75 anos aposentam-se, 

cornpulsoriamente. 

Não ha treinamento prévio a norneação, sornente posterior a cia. Anualmente, urn instituto, 

independente e autônomo, mantido por juIzes, oferece cerca do 40 cursos. Os juIzes devern 

participar de pelo menos 10 dias de atividades por ano, sendo que os mais jovens de polo menos 20. 

Esse instituto possui urn Conselho Acadérnico, formado por membros de várias faculdades de 

Direito, o qual decide as diretrizes dos cursos e as do próprio instituto. "Estudos avancados" tern 

sido desenvoividos especialmente nas areas do Direito Comparado e da inforrnática, sernpre corn 

énfase na combinacao "teoria + prática". 

11 °) Italia (Roberto Scarpinato) - Norrnas da atual Constituicao italiana (1994) prevéern 0 

recrutamento e a formação de juizes. Ha concursos püblicos, quo sempre ocorrern em Roma, e ha a 

possibilidade, atualmente em desuso, do que professores de Direito e advogados sejarn indicados. 

Os concursos constam de 3 provas escritas, nas quais não ha a identificacao do norne do candidato, 

mais 12 exames orais (urn por disciplina). lJrna Comissão eleita pelo Conseiho Superior da 



Magistratura tern a responsabilidade de acompanhar as provas. Esse Conseiho é formado por 20 
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magistrados, sendo aproximadamente 8 mil os existentes no pals. Uma vez aprovados no concurso, 

os candidatos passam por 2 anos de treinarnento, durante os quais estagiarn em todos os setores da 

justiça. Após esse perlodo, a Comissão elabora urn "juizo" do candidato, aprovando-o ou não para o 

ingresso na carreira. Em Roma, aproxirnadamente 30 cursos são oferecidos, anualmente, num 

prograrna de formaçao permanente. 0 nümero atual de alunos está em torno de 3 mu. 

As progressOes na carreira se dão apenas por antigUidade e a primeira so é possivel após 7 

anos de exercicio. A Constituiçao (art.807) prevé casos de reversibilidade das funcoes. 

Nas Faculdades de "Jurisprudença" italianas, ha, atualmente, em torno de 800 mil inscritos, 

dos quais 15 mil se formam, 7 mil se candidatam a magistratura e 4 mil se retiram do concurso 

antes das provas escritas. Os 3 mil restantes disputam urn total de 200 postos. Atualmente, para que 

urn candidato participe do concurso, nao basta mais o diploma em Direito, exigindo-se também a 

conclusão de urn curso de especializaçao. 

Ainda são fortes, na Itália, os conflitos entre a magistratura e setores politicos, em 

decorréncia dos quais muitos juIzes ja foram assassinados. 

12°) Portugal (Armando A. G. Leandro) - Segundo este expositor, a forrnacao do magistrado é 

uma responsabilidade näo so do próprio, mas do Poder Judiciário e dos demais Poderes, desde que 

respeitada a autonomia do Judiciário. Num cenário de acelerada globalizacao - em que o Estado não 

detém mais o monopôlio de decisOes flindamentais, em que o liberalismo rompe corn quase todos os 

limites humanistas e em que o "pós-rnodernismo" leva ao extremo o primado do mercado - o 

Direito ultrapassa, em larga medida, o papel de técnica de controle social, pois ha necessidade de se 

garantir, constitucionalmente, direitos culturais e, especialmente, uma "poiltica do Sujeito", ou seja, 

a possibilidade de transformar experiências de vida em identidades. Por tudo isto, conhecimentos 

humanistas devem direcionar a aplicaçao de conhecirnentos técnicos, esperando-se dos juizes urna 

atuacão predominanternente axiologica. A Filosofia do Direito, portanto, torna-se disciplina central. 

Urn profissionalismo forte (corn estruturas abertas, nao corporativas e participacão de 

diferentes setores) associado a rigorosos processos de selecao e formacao de julzes são as garantias 

de uma magistratura competente para esses desafios contemporãneos. 

"Como selecionar os meihores candidatos, ou seja, aqueles que possarn decidir bern em 

contextos adversos de sobrecarga de trabaiho e de pressôes?" Em Portugal, tern-se tentado combinar 

caracterIsticas pessoais dos candidatos (personalidade, independéncia, "espirito de serviço"), corn 

uma boa formação técnica e interdisciplinar e metodologias de trabaiho criativas, participativas e 

responsabilizantes. 
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Atualmente, nos concursos para ingresso na magistratura portuguesa, ha provas escritas e 

orais, sendo que em breve, haverá também entrevistas. Tanto nos cursos de formaçao inicial quanto 

permanente, pequenos grupos discutem questOes concretas, enfatizando solucOes éticas para a 

aplicacao do Direito. 

Nas palavras deste expositor: "A imensidão da tarefa deve nos tornar hurnildes e modestos, 

mas nao deve nos tirar a esperança!" 

13 °) Uruguai (Enrique Vescovi) - A Escola IJruguaia da Magistratura tern 10 anos de existéncia. 

Ha urn Centro de Estudos Judiciários que prepara os candidatos para o ingresso e, urna vez 

aprovados, incumbe-se de sua forrnacao. 

No Uruguai ha urn juiz para cada 6.500 habitantes, ou seja, ha em torno de 460 juizes para 

urn total de 3 milhöes de uruguaios. 

A criacão da Escola foi urna iniciativa da Suprerna Corte, do Ministério Püblico e do 

Ministério da Justiça, sendo que sua planificaçao sucedeu a inauguraçäo da mesma. Urna das metas 

dessa iniciativa era o do aurnento do nümero de juizes no pals. 

0 atual processo de selecäo consta de urn exame psicológico, de urna entrevista pessoal e de 

cursos. Estes tern duraçao total de urn ano e rneio, durante o qual se estuda rnatérias 

complementares as lecionadas nas faculdades de Direito e se acompanha casos práticos. 0 corpo 

docente é formado por juizes (50%) e professores de faculdades de Direito (50%). 0 Centro de 

Estudos Judiciários e a Escola de Direito Cornunitário. do Mercosul partilharn recursos materiais e 

hurnanos. 

As ESCOLAS DE JuIzEs E 0 PREEFø CONSTITUCIONAL DO ART. 93.11, "C" E IV 

MIMsTR0 SYDNEY SANCHES 

0 referido artigo constitucional expOe sobre a promocão de juizes por merecimento, 

considerando critérios para esse tipo de ascensão na carreira a presteza e segurança no exercicio da 

jurisdicao além da frequéncia e aproveitarnento em cursos de aperfeiçoarnento. 0 Ministro Sydney 

Sanches foi urn dos autores deste texto constitucional, o qual foi maturado por quase 4 anos, sendo 

que o Congresso tarnbém demorou para aprovar o projeto. Cinco anos após entrar em vigor a nova 

Constituicao, estava prevista uma revisAo constitucional, desde que aprovada por 50% rnais urn dos 

congressistas. Reformas tributárias, administrativas e previdenciárias entraram corno prioritárias na 

pauta e a reforma do Judiciário foi postergada. 

Na opinião do Ministro, não é nas faculdades de Direito que comeca o problerna da ma 

forrnaçao dos rnagistrados, mas no ensino básico, sendo que Os próprios professores universitários, 



atualmente, carecern de boa forrnaçao humanIstica. 0 desprestlgio dos professores de 10  2°  e 30 125 

graus retrata a falência da Educaçao no Brasil e o nümero de cargos vagos na magistratura brasileira 

(em torno de 25% dos 7 mil existentes) é uma das consequncias dessa faléncia. Estima-se, 

inclusive que o Brasil deveria contar corn pelo menos 35 mil juIzes. 

Argumentou o Ministro que, quando o Poder Püblico se omite, a iniciativa privada "ocupa 

espacos", sendo exemplos disto a existência de uma Escola Nacional da Magistratura, vinculada a 

uma entidade privada - Associaçao dos Magistrados Brasileiros, AS'ffi - e de cursinhos 

preparatOrios particulares bern sucedidos em São Paulo. Acredita o Ministro que os Tribunais 

devem implernentar suas próprias Escolas da Magistratura e que o Poder Judiciário brasileiro, bern 

como o "povo brasileiro" são produtos das diferenças culturais existentes no pals e dos problemas 

delas decorrentes. 

Quanto a presença ainda minoritária das muiheres na Magistratura, especialmente nos 

Tribunais superiores (nAo ha juIzas no STF e STJ), o Ministro atribui este fato ao "machismo 

arraigado" da sociedade brasileira e "a passividade de muitas muiheres diante desse 

comportamento." 

Outro aspecto abordado pelo Ministro foi o da morosidade do Poder Judiciário, ponto que 

está sendo analisado na atual reforma desse Poder e que responde pela imagem negativa que dde 

tern a opiniAo püblica. Considera o Ministro Sydney Sanches que muito se fala da morosidade dos 

Tribunais superiores, quando ela não se restringe a estes. Em suas palavras; "Ou os juIzes de 10  grau 

passam a ter poder ünico e os de 2° dão a ültima palavra em casos especIficos, ou nunca diminuirá a 

sobrecarga dos Tribunais superiores." As causas da morosidade do Judiciário residem no 

insuficiente nümero de juIzes em exercicio e num sistema processual obsoleto, formalista e 

preocupado corn perfeiçoes teóricas. Afirmou o Ministro que as Escolas da Magistratura devern 

também favorecer o aprimorarnento das instituiçOes jurIdicas e judiciais, propiciando ao magistrado 

urn espIrito crItico ao menos no que tange a própria instituição em que trabaiha. 

Quantos aos deveres do magistrado, reconhece o Ministro que alguns parecem "colegiais" e 

outros "ate militares", mas explica que foram assim escritos "porque ha na Justica brasileira a 

soluçao do jeifinho. Disse o Ministro: "Não sei de onde vern esta "poiltica do jeitinho". Talvez de 

urna, duas ou trés origens diferentes..." Considera que o juiz nao pode ter urn poder ilimitado e que 

Os deveres atualmente previstos para sua atuacão são limites necessários. 

Retomando a fala do expositor representante de Costa Rica sobre o baixo nümero de juIzes 

daquele pals que se declararam vocacionados para a magistratura, afirmou o Ministro que em 

qualquer segmento apenas de 10 a 20% dos profissionais são vocacionados, o mesmo acontecendo 

corn a magistratura. 
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As ATWIDADES DOS CENTROs DE ESTUDOS COMO ORGAOS DESCENTRALIZADORS DAS ESCOLAS 

DA MAGISTRATURA 

DESEMBARGADOR SERGI0 AUGUSTO NIGR0 CONCEIçAO 

Segundo o Desembargador Nigro Conceicâo, urn juiz inexperiente, ingressante por 

concurso, geralmente enfrenta como principal dificuldade a sua própria insegurança, pois receia 

desacertos, Mesmo os juIzes já vitalIcios, ao mudarern de comarca e/ou instância, também se 

abalam. Por isto, a Escola Paulista da Magistratura - EPM - tern designado urn juiz orientador para 

acompanhar os ingressantes. Nas palavras do Desembargador: cNão é admissIvel que o magistrado, 

em qualquer fase da carreira, fique relegado ao esquecimento. Efetivamente, ninguérn nasce juiz. 

Urn juiz se formal ." 

Reconheceu o Desembargador Nigro Conceiçao que os resultados dos Cursos de 

Aperfeiçoamento tern sido desanirnadores, especialmente pela baixa freqUencia decorrente das 

dificuldades relativas a deslocamento e disponibilidade de tempo. Apesar dos problemas, os 

CEDES, desde que forarn criados (19/02/1992), já realizaram 333 eventos e 4 encontros anuais, 

sendo que a EPM já realizou 105 Cursos de Aperfeiçoamento, 12 de lniciaçao Funcional, 7 de 

LInguas, 27 simpósios e conferéncias e 11 fóruns. 

Os CUIRSOS DE ALTOS EsTuDos E APERFEIçOAMENTO COM A OBRIGATORIEDADE DE 

FREQUENCIA E PARTICIPAçAO FRANQUIEADA 

DESEMEARGADOR ANTONIO CARLOs VIANA SANTOS 

Dos 4 tipos de cursos previstos na Constituiçao Federal, a EPM so tern feito os de Iniciacão 

Funcional e de Reciclagem. Como importantes temas relativos as areas de Direito Comunitário, do 

Consumidor e Meio Ambiente pouco tern sido explorados, pensa-se em desenvolvê-los nos Cursos 

de Altos Estudos. 

0 projeto que contempla tais cursos prevé a participacao de membros do Ministério Püblico, 

Defensoria, advogados, professores e profissionais de diversas areas (filósofos, sociólogos, 

antropólogos, jornalistas, biologos, etc). As turmas terão ate 20 alunos que deverão frequentar ao 

menos 75% das aulas e apresentar trabaihos avaliativos sobre os temas já mencionados, além de 

outros relativos a Direitos Humanos, Direito Constitucional, Informática, etc. 

Existe também a proposta de que as Escolas facam cursos de livre-docência para juIzes que 

lecionam em faculdades, porém scm terem titulaçAo. 
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DOCENCIA E 0 SEU FUTURO 

MINISTRO SALvI0 E. TEIXEIRA (Diretor da ENM - Escola Nacional da Magistratura) 

0 Ministro iniciou sua conferéncia, lembrando que o Poder Judiciário so passou a ter urna 

presença significativa na "HistOria da Hurnanidade" após o constitucionalismo, em especial, depois 

da promulgação da Constituiçao dos Estados Unidos da America e do advento da Revoluçao 

Francesa. Duzentos anos passados, o Judiciário tende a ser urn poder participativo na implantaçao 

dos direitos e garantias fi.indamentais do cidadão, o que dernanda juIzes a altura de tal mudança. 

"Qual o novo perfil de juIzes que esse Judiciário, mais ágil e formulador de propostas, demanda? 

Ha necessidade de "juizes que cornpreendarn a sua época", por isto, o recrutamento deve priorizar 

os vocaionados, ou seja, não necessariamente Os rnais hábeis do porno de vista técnico. Urn 

processo de selecao por concurso püblico, garantidor de que o acesso a carreira é dernocrático, pode 

selecionar os mais "dedicados, serenos e corn senso de justiça". Corno rnodelo de recrutamento, o 

Ministro rnencionou o existente no JapAo, desde 1947. La opera urn Instituto de Pesquisas e Práticas 

Legais vinculado a Suprema Corte, o qual é frequentado por todos os candidatos a operadores do 

Direito durante urn periodo de 2 anos. Ao térrnino deste, os candidatos säo submetidos a urn 

rigoroso exame que costurna aprovar apenas 2% dos inscritos. 

Para o Ministro, embora as Escolas da Magistratura existarn em quase todos os estados 

brasileiros, quase nenhuma tern cursos bern estruturados, sendo que a ENM - Escola Nacional da 

Magistratura - não está sequer institucionalizada, encontrando-se ainda vinculada a ANM - 

AssociaçAo Nacional de Magistrados. Neste sentido, considera importantes as viagens que 

magistrados brasileiros vêrn fazendo, especialmente a Portugal e Franca, para rnelhor conhecerern 

as Escolas destes palses e os cursos por elas oferecidos e, em sua opiniao, o futuro da ENM depende 

de uma polItica voltada para a formaçao integral de juIzes. Imagina a ENM corno urn centro 

disseminador de técnicas e de experiéncias bern sucedidas, no qual as Escolas Estaduais buscarão 

orientaçAo para a elaboraçao de seus cursos de formaçao. 

0 Ministro é da opinião de que o juiz deve ser incentivado a fazer cursos de pós-graduaçao, 

ainda que "virtuais", ou seja, através de programas de radio e TV que diminuarn , ao máximo, seus 

deslocamentos. 

Afirrnou o rninistro: "Não ternos, no Brasil, uma doutrina sobre a forrnaçao de juIzes". As 

faculdades de Direito produzern rnuitos tipos de profissionais, porérn, o ensino académico, 

caracteriza-se pelo descompasso entre aulas e a realidade, ou seja, os organismos judiciais tern urn 

papel a cumprir, enquanto formadores. 

Concluindo sua fala, afirmou o ministro: "0 Judiciãrio pode ser urn poder essencial a 
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sociedade, desde que conte corn estrutura adequada e corn magistrados vocacionados e bern 
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formados." 

A F0RMAçA0 DE DOCENTES, ESPEC!ALIZADOS, TITULADOS PELAS ESCOLAS DA MAGISTRATUIRA E 

RECONHECIMENTO PELO MEC 

MINIsTRo PAULO RENATO DE SouzA 

Antes dos anos 70/80, a grande preocupacão do governo em relaçao as faculdades e 

institutos dizia respeito a seu credenciamento, sendo raros os processos de avenguação da qualidade 

de ensino prestada pelos mesmos. Nos anos 70/80, corn a arnpliacao dos programas de pos-
graduacao no Brasil, cornecou a diminuir a ênfase credenciadora do MEC e a aurnentar sua funçao 

avaliadora, ou seja, foi facilitado o processo de credenciarnento de novas instituiçOes, mas 

introduzida a necessidade do recredenciarnento a cada 5 anos. Hoje, a tendéncia é a de que o 

recredenciamento dependa, cada vez mais, da avaliaçao. 

Desde 1996, foi instituido urn processo nacional de avaliacão de cursos superiores, 

essencialmente baseado num exarne obrigatório a que se submetem os formandos. Os resultados 

desse exame, em hipótese alguma, prejudicarn a aquisicao dos diplomas ou concorrem para a 

classificaçao dos examinados em futuros concursos que venham a prestar. Sua fiinção é a de avaliar 

cursos através das médias alcancadas pelos seus formandos. Além destas, tambérn são avaliadas a 

qualificacao do corpo docente e sua dedicacão as instituiçöes. Trata-se da tentativa de se ter 

indicadores nacionais da qualidade do superior existente no Brasil. 

Em 1996, foram avaliados cursos de Direito, de AdrninistraçAo de Empresas e de 

Engenharia Civil. Em 1997, além destes, tambérn forarn incluldos os de Odontologia, Medicina 

Veterinária e Engenharia Quimica, o que representou uma avaliacao de cerca de 90 mil alunos em 

250 cidades brasileiras. Em 1998, serão somados os cursos de Engenharia Elétrica, Jornalismo, 

Licenciatura em Português e Matemática e, para 1999, está prevista a inclusão dos cursos de 

Medicina neste processo. 

Os cursos que não foram bern avaliados estão sendo visitados por cornissôes, esperando-se 

que destas visitas resultem investimentos que meihorem suas condicOes. 

O que se tern discutido, recentemente, é o fato de que em certos cursos, corno Direito, 

Engenharia, Medicina e Arquitetura, convérn mais urn corpo docente forrnado por profissionais corn 

larga experiência profissional, ainda que não titulados, do que jovens doutores recérn egressos de 

cursos de pós-graduacao e scm nenhuma experiência profissional. Corno a titulacao nao pode ser de 

todo desprezada, urna solucao para profissionais corn larga experiência profissional porém ainda 

não titulados seria o MBI - Master Business Administration - , ou seja, urn mestrado 
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apresentação de dissertaçao. A criação de urna proposta deste tipo, no Brasil, e na area do Direito, é 

desejada por muitos. 

Os atuais cursos para magistrados, como são considerados cursos de especializaçao, poderao 

se valer da regulamentaçAo do ensino a distância, prevista pela nova lei de diretrizes e bases para a 

educacao, cabendo as Escola da Magistratura interessadas nessa prerrogativa, fazerem pressOes 

junto ao governo. 

Na opiniao do Ministro, é preocupante a falta de experiência profissional dos jovens 

ingressantes na magistratura, pOiS os cursos de Direito nao os preparam para a efetiva atuacão em 

quaisquer das carreiras jurIdicas, 

MESA DE ENCERRAMENTO 

Compuseram esta mesa, os representantes de Costa Rica e da Holanda, os Ministros Sydney 

Sanches e Sálvio Teixeira e os Desembargadores Nigro Conceição e Dirceu de Mello (Presidente do 

Tribunal de Justica de São Paulo) 

Em nome dos representantes de outros paIses, a convidada da Holanda enfatizou a 

necessária cooperação que deve se estabelecer entre as várias Escolas da Magistratura. Em norne da 

EPM, o Desembargador Nigro Conceiçao reiterou que a selecão, formacao e aperfeiçoamento de 

magistrados é uma problemática comum a vários palses. E, finalizando o evento, o Presidente do 

Tribunal de Justiça de São Paulo insistiu que, "enquanto alguns insistem em investir contra 

magistrados e servidores da Justica, em geral, todos estão trabalhando." Lamentou, contudo, as 

aposentadorias precoces, informando que quase urn ato de aposentadoria é lavrado por dia pelo 

tribunal, alguns referentes a juIzes na faixa dos 40 anos de idade. 

REUNIAO ANUAL DOS CENTROS DE ESTUDOS DO ESTADO DE SÃO PAULO (CEDES) 

Aproveitando a vinda de juIzes de diversas comarcas, duas foram as atividades previstas 

para as horas posteriores as do encerramento do Congresso: a Reunião Anual dos CEDES e a 

Oitava Reunião de Diretores das Escolas da Magistratura. Apesar de serem atividades fechadas, 

conseguimos autorizaçao para acompanhá-las e, como ocorreram praticamente ao mesmo tempo, 

optamos por observar a primeira, pois julgarmos que se relacionava mais diretamente corn o tema 

da formaçao de juizes no Estado de São Paulo. 

Estabelecida a pauta da reunião pelo Juiz Caetano Lagastra Neto, Secretário Executivo dos 

CEDES, destacaram-se algumas discussöes. 

1) 0 desempenho dos CEDES - Inicialmente, o Desembargador Antonio Raphael Silva Salvador, 
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representante da EPM na APAMAGIS, afirmou que a descentralizaçao pretendida pelos 

CEDES precisa ser implementada, bern como os cursos de forrnaçao e de aperfeiçoamento. Na 

sua opiniao, são 3 as principais finalidades dos CEDES: 1) o aperfeiçoamento de juizes, 

especialmente os de cornarcas mais distantes; 2) a união de juIzes de urna determinada regiao e 

3) a prestacao de servicos a cornunidade. São suas as palavras: "E preciso chegar no povo e 

mostrar o que a magistratura pode por ele fazer." 

Alto custo das reuniôes dos CEDES - Quanto as reuniOes mensais promovidas pelos CEDES, as 

quais são financiadas pela APAMAGIS, o Desembargador Silva Salvador teceu consideraçOes 

sobre seu alto custo (R$ 20.000,00), ainda mais se considerado o conjunto dos 23 CEDES se 

reunindo, cada qual, 4 vezes por rnês. 

Os CEDES e o Tribunal de Justiça - Várias intervençäes dos demais participantes ocorreram no 

sentido de pontuar o quanto a EPM é toihida administrativamente, necessitando os CEDES de 

maior apoio do Tribunal de Justica. Levantou-se, por exemplo, a questão de que apesar do 

excessivo volume de trabaiho das várias instãncias do Judiciário, ha necessidade dos juIzes 

serern dispensados, por urn dia a cada més, para participarern das atividades dos CEDES 57. Por 

que o Tribunal não poderia conceder-Ihes urn sábado "corn designacão" (remunerado)? 0 

Desernbargador Nigro Conceição opinou que a meihor opcão para incentivar a participação dos 

juIzes nas reuniöes dos CEDES é a de que estas vaiham pontos na promoção por merecimento. 

0 CEDES mais bern sucedido - 0 diretor do CEDES de Campinas, tomou a palavra para expor o 

andamento dos trabaihos em sua regiAo, na qual atuam aproximadarnente 120 juIzes. 0 CEDES 

campineiro oferece cerca de 1.300 vagas em diferentes cursos para juIzes; possui urna videoteca, 

uma homepage na internet e conseguiu estabelecer convénios corn entidades locais. VItirnas de 

crimes sexuais, por exemplo, são atendidas por profissionais da Faculdade de Psicologia da 

PUC-CAMP, bern corno seus agressores. 

0 CEDES mais recente - 0 diretor do CEDES de Guaruihos, inaugurado em 1997, expôs que, 

corno não ha espaço fisico para abriga-lo, pensou em utilizar salas da duas faculdades de Direito 

do rnunicipio. Questionou se esta decisão pode ser implementada. E a resposta do 

Desembargador Nigro ConceicAo, diretor da EPM somente por mais alguns dias, foi a de que 

dependerá da autorizaçao do novo diretor. 

Cartilha - Urna das iniciativas mais recentes da APAMAGIS foi apresentada pelo coordenador 

do projeto, Dr. Durval Augusto Rezende Filho. Trata-se de uma cartilha elaborada corn o intuito 

57 - Pela 1a 
 vez. neste Congresso, juIzes diretores de CEDES foram convocados pelo Tribunal de Justica para 

participarem de uma reuniâo anual, ou seja, receberam o apoio do TJ para serem substituidos por outros juizes e 
poderem deixar suas comarcas scm suspenderem suas audiencias. 
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esciarecer a carreira do magistrado ao püblico em geral e mesmo a estudantes de Direito. 

Várias perguntas - Como alguém se torna juiz? Como se insere o Poder Judiciário no cenário 

nacional? Quais as outras carreiras ligadas ao Poder Judiciário? - estão respondidas, em 

linguagem bastante acessivel, nas 18 páginas da cartilha. A pretensão é a de distribul-la na rede 

de ensino püblico e privado, complernentando-a corn palestras e audiovisuais apresentados por 

juIzes. 0 püblico-alvo da cartilha, todavia, são os formadores de opiniao, especialmente os 

jornalistas. 

7) Sugestôes para o novo diretor da EPM - Foram as seguintes as sugestOes aprovadas ao final da 

reunião para o futuro diretor: 

que ao assumir, marque, imediatamente, uma reunião corn os diretores dos CEDES; 

que a direcao da EPM forneca a todos os diretores relacão corn nomes de possiveis 

conferencistas para o ano de 1998; 

que se altere o provimento que vincula o concurso de estagiários ao Tribunal de Justica, 

passando a vinculá-lo aos diretores dos CEDES. 

que trabaihos realizados por mernbros dos CEDES possam ser publicados na Revista da EPM; 

que juIzes presentes as reuniöes dos CEDES sejam monetariamente compensados pelo dia da 

reunião e que sua participacão conte pontos para a promoção por merecimento; 

que diretores dos CEDES tenharn acesso facilitado a serviços do Judiciário, como as secretarias 

dos fóruns; 

e que os CEDES scm espaco próprio possarn se valer da infraestrutura de faculdades de Direito 

das respectivas regiOes. 
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10.3 - ANEXO 3- WORKSHOP 

10.3.1 - IntroduçAo 

No dia 12 de marco de 1998, realizou-se, na sala 4 do Prédio da Reitoria da Universidade de 

São Paulo, entre 14h e 18h, urn workshop corn magistrados, advogados e a equipe responsável por 

este trabaiho. 

Decidimos os nornes dos convidados airnejando que no workshop estivessern presentes 

representantes: 

da EPM - Escola Paulista da Magistratura - atuais Diretor ou Vice, Secretário Executivo e 

coordenadores dos Cursos de Estágio e de Aperfeicoamento e dos Centros de Estudos Judiciários 

- CEDES; 

das ültimas bancas exarninadoras de concursos de ingresso - tanto desembargadores quanto 

representantes da OAB; 

da Corregedoria Geral da Justica - Juiz Corregedor e/ou assessores; 

da APAMAGIS - Associaçao Paulista de Magistrados; 

da Associação JuIzes para a Dernocracia. 

Dos 22 profissionais corn que, durante trés sernanas, contatamos para a realização do 

workshop, 10 aceitararn nosso convite e comparecerarn ao evento, sendo que, dentre estes, apenas a 

APAMAGIS não estava representada: Os participantes foram: 

Nelson Schiesari - Desernbargador do TJSP, onde é mernbro do Orgao Especial e, 

circunstancialrnente, preside o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo. Lecionou, 

durante muitos anos, Direito Püblico e já foi Procurador do Estado e advogado. Participou da 

banca do penültimo concurso concluIdo (n °  167). 

José Renato Nalini - Juiz do TACRIM-SP, autor de vários artigos sobre selecao e forrnacao dos 

magistrados no Brasil e diretor adjunto da Escola Nacional da Magistratura; 

ifi. Antonio Carlos Mathias Coltro - Juiz do TACRIM-SP, ex-asssessor da Corregedoria Geral da 

Justica e já foi secretário adjunto da EPM; 

N. Antonio José Silveira Paulilo - Juiz do 10  TAC-SP, membro do Centro de Estudos desse 

Tribunal e, recenternente, visitou Escolas da Magistratura em Portugal e Franca; 

Antonio Carlos Villen - Juiz Auxiliar do TJSP e mernbro da AssociaçAo JuIzes para a 

Democracia; 

Dyrceu Aguiar Dias Cintra - Juiz Presidente da Associacão JuIzes para a Democracia; 

Dalmo de Abreu Dallari - Professor, advogado, membro de bancas de concursos para 

ingresso na magistratura e autor de recente livro sobre os juizes brasileiros; 
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\TIll. Caetano Lagastra Neto - Juiz do TACRIM-SP e Secretário Executivo dos CEDES da 

EPM; 

Ary Belfort - Desembargador aposentado e urn dos responsáveis pelo Curso de 

Aperfeicoarnento da EPM para os ingressantes pelo iltimo concurso (n °  168); 

Walter Ceneviva - Advogado, membro de bancas de concursos para ingresso na magistratura e 

articulista do jornal Folha de S. Paulo. 

IJma semana antes do workshop, Os convidados que haviam confirmado a presença 

receberam urn documento contendo o resumo dos principais tópicos do relatório. 

Reproduzimos, a seguir, o documento enviado. 

10.3.2 - Documento que norteou os debates 

UNWERSIDADE DE SÃO PAULO 

NUCLEO DE ESTUDOS DA VIOLENCIA 

- PESQUISA 

FORMAcAO DE PROFISSIONAIS DO JUDICIARIO, DO MINISTERIO PtrBuco 

E DAS P0LICLAs CWLL E MILITAR NO EsTAD0 DE SÃO PAULO 

(agosto/1996 - março/1998) 

Resumo dos relatórios preliminares e algumas questôes para 0 

seminãrio sobre a formaçAo dos profissionais do Judiciário 

(12 de marco de 1998) 
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I. Antecedentes da pesquisa (objetivos, fontes) e razão do seminário 

Esta pesquisa, iniciada em agosto de 1996 e, atualmente, em fase de conclusão, visa a 

mvestigaçAo do processo de forrnacao de magistrados no Estado de São Paulo, limitando-se ao estudo 

dos concursos de mgresso, cursos de formaçao, de aperfeiçoamento e a aná.lise da estrutura de cargos e 

carreira de juIzes da justica comum estadual. Ela faz parte de urn projeto maior, em que serneihantes 

investigaçOes foram desenvolvidas sobre as carreiras de promotores püblicos e de oficiais das Poilcias 

Civil e Militar do Estado de São Paulo. 

A realizaçAo deste trabalho é do Nic1eo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo - 

NEV/USP e coordenam-no os Professores Dr. Paulo Sérgio Pinheiro, Dr. Sérgio Adorno e Dra Nancy 

Cardia, contando corn uma equipe técnica de cinco pesquisadores: Adriana Alves Loche (bacharel em 

Ciências Sociais), Ana Lucia Pastore Schritzmeyer (advogada, mestre e doutoranda em Antropologia 

Social), Beatriz Stella de Azevedo Affonso (bacharel em Ciências Sociais), Cristina Neme (mestranda 

em Ciência Politica) e Marcelo Justo (mestrando em Geografia). 

Dois relatórios preliminares já foram redigidos. No primeiro (marco de 1997), sistematizaram-se 

informacôes colhidas em textos legais, regimentals, editais de concursos, conteüdos de provas e grades 

curnculares de cursos. No segundo (janeiro de 1998), tais informaçaes foram revistas e complementadas 

a luz da literatura pertinente ao tema, publicada recentemente tanto no Brasil como em alguns outros 

paises da America do Sul, da America do Norte e da Europa (1)•  Além dessa literatura, algumas 

informaçOes, prestadas por funcionãrios de setores do Tribunal de Justiça de São Paulo e da Escola 

Paulista da Magistratura, também foram incorporadas ao segundo relatório. Mas parte fundamental 

dessa segunda etapa da pesquisa constou de entrevistas corn juIzes, realizadas após agendamento. Foram 

entrevistas em profundidade, desenvolvidas a partir dos seguintes tópicos: 

motivaçOes para a escoiha da magistratura: estImulos e desestImulos; 

opinião sobre os concursos de ingresso: atual e anteriores, suas vá.rias fases, bancas de examinadores 

e critérios de aprovação; 

Escola Paulista da Magistratura e CEDES (Centros de Estudos Judiciários): avaliaçAo dos cursos 

obrigatórios e de aperfeiçoamento oferecidos; 

percepçAo da carreira: estrutura, exercIcio das funçoes e critérios para promoçöes; 

trajetória profissional: expectativas e constataçôes; 

0 nao preenchimento de vagas nos ültimos concursos e falta de juIzes; 

papel da Corregedoria Geral da Justiça; 

papeis dos juizes e do Judiciário no processo de dernocratizacAo do pals. 
0 seminário que realizaremos tern por objetivo rever, discutir, corrigir e rearticular os pflnCipalS 

pontos descritivos do primeiro relatório e as principals análises do segundo para que possamos produ.zir 
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optamos por ressaltar tópicos que tanto a literatura quanto entrevistados indicararn como polêmicos. 

H. Cursos de Graduaçao em Direito 

11.a) Problemas e Propostas 

Em artigo em que resume algumas idéias sobre "0 que a magistratura espera da formaçao do 

bacharel", tema debatido durante o XVffl Encontro Brasileiro de Faculdades de Direito, realizado em 

São Paulo, em 1990, Nalini critica os cursos jurIdicos brasileiros e afirma que seus principals defeitos, 

desde sua cnacào ate aquela data, eram dois: professores sem formaçao pedagógica, que se limitam a 

uma docência tradicional e empregam criténos de avaliaçao que nAo aferem os conhecimentos, e classes 

numerosas que resultam em milhares de bacharéis, anualmente injetados num mercado em que a 

"subsistência digna eslá reservada a poucos" (Nalini, 1990:11). Como é desse contingente de bacharéis que o 
Judiciário recruta seus juizes, Nalini ye as Escolas da Magistratura como "supridoray do ensino juridico, 

desviando-se da sua especflcidcJe institucional ". A fim de reverter esse quadro, ele formula onze "propostas 

concretas para reabilitar o ensino do Direito no Brasil 

l) adoçao de vestibular especIfico para as faculdades de Direito, com ênfase no vemáculo, Lógica, 

Psicologia, Conhecimentos Gerais e outros idiomas; 

curso mInimo de 5 anos; 

reduçao do nuimero de alunos por turma; 

modernizaçAo da metodologia; 

Y) critérios de avaliaçAo continua; 

6) Português como cadeira curricular bãsica 

urn idioma estrangeiro como cadeira curricular opcional; 

alteraçao curricular regionalizada; 

curso de Deontologia do magistrado para alunos dos ültimos anos, propensos a ingressar na 

magistratura; 

concurso püblico para admissão de professores, com ênfase na averiguação de aptidôes 

pedagógicas; 

divulgaçao do "ranking" das escolas de Direito, pelo Colégio Brasileiro de Faculdades de Direito. 

14 Dos problemas hoje existentes nos cursos de Direito, quais tern reflexo sobre o recrutamento 

de juizes? 

2 4 Das 11 propostas sugeridas por Nalini para a reabilitação do ensino do Direito no Brasil, 

quais poderiam contribuir mais diretamente para uma meihor formação de futuros juIzes? 

11.b) Pesquisa Acadêmica 
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Faculdades de Direito, Beneti e Lagastra Neto enfatizam a pouca ou nenhurna importãncia que se dá a 
pesquisa acadêmica nos cursos jurIdicos brasileiros, especialmente durante a graduacao. PropOem, nesse 

sentido, o incremento de projetos de pesquisa de campo que envolvarn bacharelandos devidarnente 

acompanhados por professores orientadores, bern como a participaçao dos alunos-pesquisadores em 

seminários e estágios relacionados a seus objetos de estudo (Beneti, 1990:14-17 e Lagastra Neto, 1990: 

20-22). 

3 - A pesqwsa acadêmica, tanto durante a graduaçao quanto na pós-graduaçAo pode contribuir 

para a boa formaçao e o born desempenho do magistrado? 

ILc) Graduacao em Direito diferenciada on ünica para as diversas carreiras jurIdicas 

Sugerem alguns autores uma diferenciaçAo, já nos cursos de graduação em Direito, para os 

estudantes que pretendem optar pela magistratura, os quais teriarn urn currIculo especial e urna 

metodologia diferenciada de ensino. Outros entendem que a formação de profissionais para as diversas 

areas jurIdicas deve ser a mesma, ficando a cargo de escolas da magistratura a responsabilidade pelo 

ensino de disciplinas especificas, relacionadas as funçoes do magistrado. 

4 4 0 que seria methor para os futuros magistrados: cursarem uma graduaçao em Direito 

especificamente voltada para as exigências da carreira ou idêntica a dos alunos que seguirão 
outras profissOes juridicas? 

LE.d) Graduaçao em Direito: ênfase numa formaçAo conceitual-ética ou técnico-jurIdica? 

Segundo Dallari (1997:26-27), a polêmica acima apontada relaciona-se ao debate sobre quais 

conhecirnentos devem ser transmitidos corn major ênfase aos futuros juIzes: se conhecimentos gerais e 

fundarnentais que, portanto, impliquem a formaçao de uma sólida base conceitual, acompanhada de 

estimulos para o despertar de uma consciência ética, ou se conhecimentos técnico-jurIdicos, voltados 

para aspectos práticos da atividade profissional. 

5 4 0 que a Magistratura espera do juiz ingressante: que ele tenha uma formaçao generalista e 
humanista on especIfica e técnica? 

M. Cursinhos preparatórios para o ingresso na Magistratura 

ffl.a) Aumento da frequência a cursinhos 

Vários cursos preparatórios para o ingresso na magistratura, especialmente particulares, mas 

também os oferecidos por Escolas da Magistratura, vêm sendo procurados por candidatos cientes das 

lacunas existentes em seus conhecimentos jurIdicos básicos 2 . Este tema também se relaciona a 
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futuros juizes para o exercicio de suas atribuiçoes. 

6 4 Cumpre on não aos cursinhos preparatórios suprir lacunas decorrentes de faihas no ensino 

do Direito durante a graduaçao? 

7 4 E por que tern proliferado os cursinhos particulares? 

ffl.b) Curso-estágio da Escola Paulista da Magistratura 

Este CUrSO, pelo que pudemos aferir através da programação de aulas e palestras ministradas nos 

dois ültimos anos, tern tentado não ser apenas mais urn cursinho preparatório (e reparatório da 

graduacao), uma vez que inclui no seu currIculo algumas disciplinas corno Literatura e História, 

tradicionalmente não enfatizadas nos cursos jurIdicos. Todavia, os temas das aulas desenvolvidas nessas 

disciplinas parecem abordar aspectos pouco polémicos. Em 1997, a disciplina Conhecirnentos Gerais 

representou 12,4% do conteüdo prograrnático para os estagiários 50  anistas, o que pode ser considerado 

razoável, tendo em vista que 10% das questôes que caem na primeira prova seletiva do concurso para o 

ingresso na carreira correspondem a essa disciplina. 

8 4 Deveria ser major a abertura, nos cursos preparatórios da EPM, para disciplinas que 

transcendem o curriculo tradicional dos cursos jurIdicos? 

9 4 Por que o quadro docente da EPM não mcmi profissionais de outras areas acadêmicas e 

mesmo de outras profissoes relacionadas ao direito? 

10 4 0 atual nümero de vagas anuais oferecidas a estagiários de 40  e 5'  anos de Direito e a ajuda 

de custo mensal a eles destinada são considerados adequados? 

ffl.c) 0 extinto Curso de Preparaçao da EPM 

A institucionalizaçao da Escola Paulista de Magistratura, entre 1992 e 1995, como elemento 

constitutivo de seleção, e não simplesmente preparatório, foi a ünica tentativa, ate hoje, de implementar 

uma mudança radical no modelo de recrutamento de magistrados no Brasil, corn óbvias repercussOes na 

composição da corporaçAo, avizinhando Os processos seletivo e formativo do juiz brasileiro daueles 

adotados em alguns palses da Europa Continental como a Alemanha e, especialmente, a Franca. Tentou-

se confiar a socializaçao do juiz, cada vez mais jovem, ao próprio Poder Judiciário, fazendo-o prestar 

urn concurso püblico que tinha corno fase eliminatória o acompanhamento e a aprovaçAo no Curso de 

Preparaçào da Escola Paulista da Magistratura, cuja duraçAo era de trés meses. 

Para alguns autores, como Nalini, essa obrigatoria e prévia passagem do candidato a 
magistratura por urna escola dirigida pelo Tribunal de Justiça garantiria urna melhor seleçao de juIzes, 

desde que combinada corn a já rnencionada revoluçao curricular que Nalini propôe para os cursos de 

Direito. Mas ha quem critique essa opcão, apontando como seu principal risco a perda de urna 
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obrigatoriedade da prévia passagem do candidato pela escola, ela poderia contribuir para tornar a 

carreira urn reduto profissional de setores altos das camadas médias (Vianna et alii,1997:109 e 146). 

Uma inovacão desse porte, segundo analistas do IUPERJ (idem:183), nao se limitaria a operar 

transformacOes no processo de recrutarnento: implicaria, também, uma alteraçao no formato atual do 

Poder Judiciário e nas relaçoes deste corn os demais Poderes. Concluem os analistas do IUPERJ 

(ibidem: 184) que, devido a natureza dual da Justica brasileira - federal e estadual -, a institucionalizaçao 

de escolas da magistratura, tal como se tentou implantar em São Paulo, entre 1992 e 1995, poderia 

importar, sobretudo para a Justiça Comum, situaçôes em que os notáveis da carreira exerceriam o 

controle sobre o acesso a magistratura, revertendo vantagens do sistema de mérito e do concurso 
püblico. 

114 Por que durou somente três anos o Curso de Preparaçao da EPM (1992-1995)? 

12 -3 Durante sua vigência, ocorreu urn major controle, por algurn grupo, sobre o acesso a 
Magistratura? 

13 4 A extinção do Curso de Preparaçao garantiu o não controle por determinados grupos sobre 

o ingresso de novos juizes? 

IV. Formas de selecionar novos juIzes: indicação, eleição e concurso pñblico 

Na opiniao de Dailari, no sistema de indicaçdo ha o problema da influência de conveniências 

poilticas da autoridade indicadora, o que reduz a independência do juiz e pode levar a escolhas 

prejudiciais a própria magistratura. Contudo, a seleçao de juIzes por via eleitoral, tipica dos Estados 

Umdos, não está isenta de crlticas, tanto que a imprensa daquele pals comumente acusa juIzes por 

"comportamento eleitoral" em seu desempenho judiciário. Neste debate, segundo Dallari, tern ficado, 

equivocadamente, em segundo piano a discussAo sobre a meihor forma de aferir o conhecimento dos 

candidatos a carreira (Dallari, 1996) 

Parece que a literatura nacional é consensual em descartar a indicaçAo e a eleiçao como boas 

formas de recrutamento, apontando corno mais democrática a seleçao por concurso püblico, aberto em 

igualdade de condicoes a todos os que preencham certos requisitos fixados em lei. 

Mas, como é sabido, alérn da seleçAo por concurso püblico, existe, no Brasil, outra 

possibilidade de ingresso na carreira. Promotores de justica e advogados podem ingressar em tribunals 

supenores pelo preceito do "Quinto constitucional", cujas origens remontam ao corporativismo de 

rnspiração fascista presente na Constituiçao de 1934. 

Hoje, considera-se que o "Quinto", já livre de seu corporativismo de origem graças aos efeitos 

da transicAo do autoritarismo para a democracia, tende a se tornar uma expressao da proximidade 
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crescente entre magistratura e correntes sociais. 

14 4 0 concurso piIblico tern, de fato, garantido que nao haja privilégio ou discrimmaçao no 

ingresso de novos profissionais? 

154 Tal tipo de concurso é a forma mais dernocrática de recrutarnento de novos juIzes? 

16 4 0 "Quinto" já está suficientemente livre de seu corporativismo de origem? 

17 4 Qual o atual impacto do "Quinto" sobre as relaçöes entre Magistratura, Ministério Páblico 

eOAB? 

18 4 Ha fatores que reduzern a independéncia do juiz indicado? 

18.a) 4 Se existern tais fatores, como isto afeta a magistratura? 

1V.a) Concurso Páblico de Provas 

Dallari considera trêS Os pontos mais relevantes a aferir corn rigor num concurso püblico para 

preenchimento de vagas na magistratura: a honestidade do candidato, sua personalidade e seu preparo 

intelectual (Dallari, 1996). 

0 atual presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Desembargador Dirceu de Mello, tern 

em princIpio opinião bastante semeihante a de Dallari, pois é contrãrio a sacrificar as exigências do 

piano cultural, e entende que a investigaçAo da honorabilidade do juiz deva ser rigorosIssima. Sugere, 

porém, que na aferiçao dos conhecimentos dojuiz haja alguma flexibilidade (Dc Mello, 1997:14). 

Nos ültimos concursos, tern-se tentado verificar a honestidade dos candidatos através do exame de 

documentos que, obrigatoriamente, eles apresentam ao se inscrever. Para aferir a sua personalidade, ha 

os "Exames de Personalidade", realizados por psicólogos, durante o concurso. Finalmente, a medicao da 

capacidade intelectual dos candidatos é avaliada através das provas de selecAo, escrita e oral. 0 que 

Dallari especialmente questiona é se tais provas verificam, alérn dos conhecimentos técnico-jurIdicos, 

também o grau de consciência dos candidatos sobre o fato de que, submetidos as suas futuras decisOes, 

estarAo seres humanos, suas angástias e suas vidas. 

19 4 Se fosse preciso, como deveriarn ser ordenados os seguintes fatores considerados na 

avaliaçao de urn candidato a magistratura: honestidade, personalidade, conhecimentos técnico-

jurIdicos e consciência de ator social? 

1V.b) Os três tipos atuais de provas: de Seleção, Escrita e Oral 

1V.b.1) Prova de Seleçao: consta de 100 testes de rnültipla escoiha. Declarou-nos uma candidata: "0 

probkma desse lipo de prova é que vocé nâo pcde pensar muilo sobre a questão(..). Istofacilita quem sabe mais de cor as 

coisas e nao pensa tanto no que está respondendo. 

20 4 Haveria algurna soluçAo methor do que urna prova corn testes de rnültipla escoiha para uma 

pnrneira triagern dos aproximadamente 3 mil candidatos inscritos no concurso? 
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IV.b.2) Prova Escrita: consta de duas dissertaçOes (uma sobre urn tema de Direito Civil e outra sobre 

urn tema de Direito Penal), além de algumas questOes dissertativas sobre as demais disciplinas, exceto 

Português e Conhecimentos Gerais. 

Nas provas de Seleçao e Escrita não ha identificaçao do candidato, sendo as mesmas assinadas 

através de cartAo nurnerado e destacável. Esse anonimato teria por objetivo, nas palavras de urn juiz por 

nós entrevistado, "acabar corn a hereditarieda:je ' 

214 A hereditariedade é urn problerna para a renovação dos quadros da Magistratura? 

22 4 0 anonirnato dos candidatos nas provas de seleção e escrita é eficaz para coibir a 

hereditariedade? 

IV.b.3) Exames de personalidade: compreendern o teste psicotécnico e o exarne neuropsiquiátrico, "na 

for,na que a Corn issao de Concurso estabelecer ". Os resultados desses exarnes são remetidos, diretarnente e em 

• 	caráter sigiloso, a Comissão de Concurso. 

23 4 Qual perfil psicológico de candidato as Cornissöes dos ültimos concursos tern considerado 

adequado para o ingresso na magistratura? 

IV.b.4) Prova Oral: durante urna hora de arguicão, em sessão püblica, a banca avalia o candidato. 

Segundo alguns de nossos entrevistados, e a partir de nossas próprias impressôes após 

assistirmos a várias argUiçôes dos ültimos concursos, a prova oral é mais um teste de resistência a tensão 

do que de verificaçao de conhecimentos jurIdicos. Declarou-nos urn dos juIzes entrevistados: "Dizem que 

já ha uma seleçao prévia no prova escrita (..)Já ha wna class /icaçao. (..)Dizem que eisa prova oral é mais para ver a cara 

do canlidato, ver aposlura dele, por isso que, muitas vezes, elesfazem pergunras ate impossiveis, mesmo porque acho que é 

para testar a reaçao, se vocefica muito nervoso, como reage a esse lipo de pressão(..). Mas eu nao sei ate que ponto isso é 

verdade. E claro que se voce for muito bern naprova oral e liver ido mal na escrita, vocêpaTsa." 

24 4 0 que Os exarninadores consideram mais importante na prova oral: o desempenho técmco-

juridico do candidato ou seu autocontrole emocional? 

25 4 Qual prova permite urna avaliaçAo rnais adequada do candidato: a escrita ou a oral? 

IV.b.5) Entrevistas Pessoais: terminadas as provas orais (geralmente quatro por tarde), os candidatos 

recém arguidos são charnados para entrevistas pessoais, nao püblicas. Além de perguntas sobre "cultura 

geral" (leituras recentes, opiniöes sobre problernas sócio-polIticos atuais), alguns candidatos declararam 

ter sido questionados sobre sua vida pessoal (por exemplo, sobre se seu marido ou muiher receberiam 

bern a necessidade de morarem nurna cornarca do interior, ou se ficariarn hospedados corn seu 

narnorado ou narnorada nurn rnesrno quarto de hotel). 
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26 4 Qual perill cultural e moral é esperado do ingressante na magistratura? 

27 4 As entrevistas pessoais e o exame de personalidade tern-se mostrado eficazes na verificaçao 
desse perfil? 

V. Muiheres na magistratura 

A já mencionada pesquisa do IUPERJ constatou que a participação das muiheres na magistratura 

brasileira atinge, atualmente, 19,5% e vem crescendo, nos ültimos anos, em todos os estados do pals, 

sendo mais elevada em estados do Norte e Nordeste - Bahia (30,0%), Sergipe (37,5%) e Pará (38,7%). 

Apesar dessa "feminizaçao" constatada em dados do Brasil e também do exterior, ainda é opiniao 

vigente que perduram, pelo menos na magistratura paulista, preconceitos quanto ao ingresso de 

mulheres e também de jovens. 

A candidata que entrevistamos assim opinou a este respeito: 

"Eu acho que eles tern preferencia por pessoas mais velhas e eu diria que tarn bern tern uma preferencia por homens. Issofoi 

duo ate por urn procurador, que fez parte de banca, efoi muito sincero. Ek disse que, em igualdade de condiçOes ele escolhe 

urn horn em. (..)Ele assurnir isso Joi meio chocante. (.) o práprio (..)presidente da banca (..)deu declaraçoes, isso está 

gravado, parece quefoi nwna entrevista para wna radio, dizepkio, nesses termos, corn essas pakwras: que a muiher nao pode 

dar sentença "naqueles dia.s "porque altera seujulgamento. (..)[dos] cento e poucos candidatos [a Magistratura] que estâo 

fcendo a prova oral, a maioria é muiher, mas, -porque a prova anterior era escrita, não identificada Mas vocé vai ver que, 

no final, na hora da selecao final, vai ter rnais horn em." 

B foi o que aconteceu no concurso 168, concluldo no final de 1997: dos 3210 candidatos que 

fizeram a Prova de Seleçâo, 10,6% (339) seguiram para a fase seguinte, tendo comparecido 330 a Prova 

Escrita. Para a Oral passaram 114, nümero já inferior ao total de 171 vagas abertas, sendo 57% do sexo 

feminino e 43% do masculino. 0 concurso, finalmente, aprovou 48 candidatos: 58% do sexo masculino 

e 42% do feminino, invertendo-se, portanto, a participaçao de homens e muiheres: majoritárias na prova 

oral (57%), foram minoria entre os ingressantes na carreira (42%). 

28 4 Por que razöes as mutheres tern sido aprovadas em menor proporção do que os homens no 

resultado final dos ültimos concursos? 

VI. Jovens na Magistratura 

0 recrutamento de juIzes abaixo da linha dos 40 anos é tIpico de paises com sistema civil law. A 

Alemanha e a Franca, desde os anos 60, passaram a recrutar mais intensamente jovens para o exercIcio 

das funçOes judicantes, isso num cenário dominado por suas respectivas escolas nacionais de 

magistratura e sendo as elites profissionais as socializadoras dos jovens ingressantes 

(Boudiguel,1991 :52). Na Franca, a idade media dos julzes recrutados entre 1970 e 1980, mediante 



n_________________ I - 1-'  _-. 	.. 	- 	- - 	- (Forne 1JcparuunenLo ao t.xpeUierne do Uonselho Superior da Magisti-atura - DivisAo de Promoçao e Designação cia 
Magistratura (DEMA-2) 

Ano N° do 
Conc. 

Inscritos Aprovados 
 (N.A.) 	% 

Homens 
(N.A.) 	% 

Muiheres 
(N.A.) 	% 

1983 149 1154 91 	7,89 89 	97,81 2 	2,19 
1984 150 1294 95 	7,34 91 	95,78 4 	4,22 
1985 151 1186 39 	3,29 36 	92,31 3 	7,69 
1985 152 1204 38 	3,16 38 	100,00 0 	0,00 
1986 153 1499 62 	4,14 57 	91,93 5 	8,07 
1987 154 1782 46 	2,58 37 	80,43 9 	19,57 
1988 155 1676 48 	2,86 38 	79,16 10 	20,84 
1988 156 1671 43 	2,57 38 	88,37 5 	11,63 
1989 157 2060 34 	1,65 28 	82,35 6 	17,65 
1990 158 2008 45 	2,24 32 	71,11 13 	28,89 
1990 159 1975 58 	2,94 36 	62,06 22 	37,94 
1991 160 1450 57 	3,93 41 	71,92 16 	28,08 
1992 161 2654 57 	2,15 49 	85,96 8 	14,04 
1992 162 1689 77 	4,56 42 	54,54 35 	45,46 
1992 163 2320 92 	3,97 57 	61,95 35 	38,05 
1993 164 2594 64 	2,47 39 	60,93 25 	39,07 
1994 165 3318 41 	1,23 23 	56,09 18 	43,91 
1995 166 3232 71 	2,18 40 	56,33 31 	43,67 
1996 167 3233 40 	1,23 27 	67,50 13 	32,50 
1997 168 3210 48 	1,49 29 	58,33 19 	41,67 
1998 169 2833 

exarne profissional, foi de 25,5 anos, enquanto no Brasil, atualmente, ela é de 33 anos. 	
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Levando-se em conta que 58,6% dos juizes no Brasil ingressaram na carreira ate 5 anos após se 
graduarem, Indice que em São Paulo se eleva para 70,7% e no Rio Grande do Sul para 74,6%, pode-se 

dizer que a carreira na magistratura brasileira se apresenta bastante exposta a incorporação de jovens 

corn baixa ou nenhuma experiência prévia nas profissaes legais. (Vianna et alii, 1997:160) 

29 - Que implicaçôes a falta de experiência profissional anterior ao ingresso na magistratura 

pode trazer para a relaçao entre juiz e comunidade em que atua? 

30 - 0 crescente aumento de jovens inexperientes ingressando na carreira afeta ou não a 

estrutura de poder interna da magistratura? 

VII. Não Preenchimento de Vagas e Quadro Atual de Cargos e Juizes 

VI1.al Recrutamento de iuizes ntis 2fl i1timn nn'iirn 

No ültimo concurso para o Ministério Püblico do Estado de São Paulo, havia 100 vagas e no 

concurso 168 para a Magistratura 171 vagas. As provas de ambos os concursos ocorreram 

concomitantemente. No concurso para o MP passararn 100 candidatos, no concurso para a Magistratura 

passararn 40. 
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314 Quais as explicaçôes para o fato de, nos ültimos concursos para ingresso na magistratura, 

não serem preenchidas todas as vagas? 4  

VIII. Concurso de TItulos, vitaliciamento e carreira 

VIII.A) 0 EfCI0 DA CARREIRA 

Na opiniao de uma juIza por nós entrevistada, o 10  cargo que o juiz ingressante assume - juiz 

substituto de circunscrição não vitalicio - ao mesmo tempo representa e nao representa uma "fase 

experimental". Para a instituição, esse juiz está em experiência, tanto que o vitaliciamento so virá mais 

tarde. Mas, para a sociedade, não é uma experiência, pois ele decidirá e interferirá na vida das pessoas, 

corn o agravante de que, em comarcas pequenas, decidirá desde questôes familiares a conflitos de terra, 

passando por todos Os tipos de delitos. Esta forma do juiz inaugurar sua vida profissional, seria, 

portanto, "danosa" tanto para o própno recérn-ingresso quanto para a comunidade, pois costumarn ser, 

incompativelmente grandes, sua inexperiência (pessoal e profissional) e as pressOes que sofre para nao 

cometer "erros". 

32 - Ha como compatibilizar a rnexperiência do ingressante corn as altas expectativas da 

comunidade e do Judiciário em relaçao a seu desempenho? 

Vffl.b) Criténos para o vitaliciamento 

Declarou-nos outro juiz entrevistado, hoje atuando num dos tribunals do jan da Capital: 

"No meu tempo (de inicio de carreira, ha 8 anos) havia comentários sobre casos e siruaçoes, mas não havia uma clareza 

sobre quais seriam os critérios [para o vitaliciamento]. Por que nao vitaliciar em dxias circunstdncias Oil por que vitaliciar 

em algumas outras circunstdncias? Isso é wna coisa que, para quem ingressa na carreira, é complicado: ale que porno eu 

devo me comportar de uzna maneira ou de outra? Ate que ponro eu estou extrapolando? Ate que ponro wna expectaziva social 

da corn arcafrustrciia pcde prejudicar a minha carreira? Em que casos isso pcde vir a ocorrer? Isso näo é conhecido." 

33 - Os criténos para o vitaliciamento são claros e de amplo conhecimento dos juIzes? 	I 

Vffl.c) Cursos de Aperfeiçoamento - Iniciação Funcional 

Pelo que foi possIvel averiguar, o atual Curso de IniciaçAo Funcional Fase-I é uma espécie de 

estágio obrigatório, de aproximadamente urn mês, pelo qual passam os juIzes recém ingressos na 

carreira antes de assumirem sua primeira comarca 0 curso consta de aulas teóricas e de prática forense 

junto a Tribunais de Justiça Comum e a varas da comarca de São Paulo. Para conclul-lo, os juIzes 

devem apresentar a EPM urn relatório de atividades, instruldo corn cópias de despachos e sentencas. Os 

juizes titulares que acompanharam os novatos, por sua vez, prestam infonnaçOes reservadas ao 

Presidente do Tribunal de Justiça e ao Diretor da Escola sobre a conduta e produtividade dos iniciantes. 



Quanto ao Curso de IniciaçAo Funcional Fase-il, a princIpio também obrigatorio para o 
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vitaliciamento e voltado para juizes que assumiram a titularidade de uma vara em urna comarca de 1a  

rnstãncia, soubernos que deles se exigem leituras programadas de sentenças e de jurisprudência, porérn 

quase nada averiguamos sobre a prática e eficácia de tais exigências. Inclusive, alguns entrevistados 

declararam que, após o Curso de Iniciação Funcional Fase-I, nenhum outro ocorreu. 

Segundo Dallari (1996:33-34), na atual prática brasileira, os poucos cursos existentes e 

sistemáticos de aperfeiçoamento para magistrados tern pequena eficácia, sendo improvável que novos 

venham a ser instalados. 0 autor atribui isto ao fato de acharem os próprios juIzes, em geral, que tais 

cursos agravam sua sobrecarga de trabaiho, alérn de ocupar o tempo que dedicam ao repouso necessário 

ou a vida familiar, argumentos que confirmamos em entrevistas. 

34 - E desejável e/ou possIvel incrernentar os atuals cursos de aperfeiçoarnento? 

35 - Corno conciliar a sobrecarga de trabaiho no inIcio da carreira corn a continuidade da 

forrnaçao? 

36 4 Qual seria a maneira ideal de se fazer o acompanharnento do desempenho do novo juiz? 

VJTLd) CEDES 

A criacao dos CEDES teve por meta a interiorizaçAo das atividades da EPM, fazendo a Escola 

sair da Capital para encontrar profissionais atuais e futuros residentes no interior. A princIpio, todos os 

CEDES (hoje, 23) deveriam funcionar segundo urn módulo minimo adaptado as peculiaridades de sua 
região e as verbas nela disponiveis. Cada Centro de Estudos deve enviar, anualmente, urn relatório de 

atividades a EPM. Nada disto, porém, tern-se verificado, pois, enquanto alguns CEDES tern-se 

demonstrado muito ativos, outros, na prática, mal existem, o que se reflete no envio irregular de 

relatórios a Escola. 

37 4 Qual a importância atual dos CEDES para a EPM e para a formaçao e acornpanharnento 

dos juizes de comarcas do interior? 

VHhL.e) "Carreira Vertical" X "Carreira Plana" 

Recentemente, rnembros de "Associaçôes Juizes para a Democracia", de diversos paIses da 

Europa ocidental, reuniram-se em Palermo, Itália, para discutir o estatuto da magistratura européia. A 

proposta que formularam, considerada uma verdadeira revoluçAo na estrutura das carreiras de 

magistrados europeus, já está sendo implantada na Catalunha, Espanha. Trata-se da "carreira plana ou 

horizontal" em que, em oposicAo a "carreira hierarquizada ou vertical", não ha mais uma seqUência 

znica e linear de graus de jurisdiçAo a serem galgados pelo magistrado, ou seja, nenhum juiz se 

estabiliza num posto, "irremovivelmente". 
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38 4 Seria viável e mesmo desejável a implantação da "carreira plana" na magistratura 

brasileira? 

VIILI) Promoçao por antigüidade e por merecimento 

Além de analisarmos as previsôes dos textos constitucional e da Lei Orgãnica da Magistratura 

sobre Os trêS mecanisrnos de mobilidade do magistrado dentro da carreira - remoção e promoçôes por 

merecimento e por antigUidade - , ouvimos alguns juIzes sobre como sentem a aplicaçao desses 

mecanismos. Urn deles, reiterando o que outros já haviam dito, declarou-nos: 

"(..)antiguidade é urn critérlo mais seguro, porque você so se prornove pwa as cidades que você escoihe e, na pior dac 

hipóteses, você não vai para onde vocé quer, você fica onde voce estO. Ao conlrOrio do merecirnento, em que vocè pale ir 

para quaisquer dos suas opçOes e tern que se inscrever para lodas. Por antigilidcde você escoihe as cidades da sua 

preferencia, pale ser sO urna Se tiver alguérn na sua frente, você não vai, se nao tiver, wxe vai. (..) Antiguidale nao fac 

muita dferenca nao darern chance de desistir, porque vocé sO vai se inscrever naquelas que voce já tern certeza de que serão 

ale qualas para você. Mas no merecirnento e injusto." 

39 4 Por que o critério de qualidade (merecimento) parece ser menos valorizado pelos juizes do 

que urn critério de prornoção apenas por tempo de serviço? 

40 4 Os cntérios de promoção por merecimento são suficientes para aferir o desempenho do 

magistrado? 

VLLL.g) Stress 

"Juiz corn probkma de gastrite é normaL Ndo é mats problema de saáde, é conseqüência normal do carreira. E coda ton 

que se vwe. Stress e gastrise,( ..), é 100% nonnaL(..), eu pedi ajuda e eu consegui ajuda do tribunaL Mandarwn umjuiz 

substituto para me ajudar alguns dias, porque eu, reafrnente, ndo tinha nen/iwna condiçdo de trabathar. Eu fiquei 

pessi,na.(...). E tern urn agravante, ainda! Se vocé tirar Iicenca-saáde, no próxirna promoçdo você vai serpreterido. (..), a 

contagem de tempo por antiguidadefica prejudicada é tuna injustiçal (..) Entdo a gente usa as ferias, alguns dias de 

ferias que tenha acumulado, ou dias de compensaçdo, quando a gentefaz plantdo no final de sernana.(..). São 30 dias de 

férias emjaneiro e mais 30 dias regulamentares, mac vocé ndo é obrigado a tirar os6O dias, vocé é obrigado a tirar 30 dias 

sopor otto. (..) Normabnenze, são os 30 dias de janeiro.( ..) A carreira nossa é ,nuito estressante( ..) Eu fiquei de coma, 

praticanente, nas Jerks todas. (..). Tenho vd.rios colegas quejá sofreram acidentes graves e que, por sorte, se recupera,n. 

Promotores, twnbérn. Ndo efddil!" 

41 4 Esse stress que parece atingir a conjunto dos magistrados, especialmente os jovens 

principiantes, tern recebido atenção do Tribunal de Justiça? 

41.a) 4 Em caso afirmativo, quais medidas tern sido tomadas? 

IX. Efetividade da ConstituiçAo Federal de 1988 

A atual Constituição Federal nAo so ampliou consideravelmente o papel do Judiciário na protecão 

dos direitos corno inovou quanto as escolas da magistratura. Além de prever lei complementar referente 
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ao Estatuto cia Magistratura, acrescentou que tal lei deveria observar a "previsão de cursos oficiais de 

preparação e aperfeiçoamento de magistrados como requisitos para ingresso e promoçâo na carreira". 

42 4 Quid tern sido a eficácia destas previsöes legais ao longo dos 10 anos de vigência da atual 

Constituiçao Federal? 

X. Setor de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça de São Paulo: DEMA e DETAPM 

Estes dois departamentos, responsáveis pelo acompanhamento e registro da carreira dos 

magistrados, pelo que pudemos observar enquanto pesquisadores que a eles recorreram em busca de 

informacoes, parecem articular-se pouco entre si e depender estreitamente de decisOes do Presidente do 

Tribunal. Por esta razão, talvez, nem sempre conseguimos informacOes de que necessitávamos, sendo 

que mesmo alguns pedidos encaminhados diretamente a Presidência do Tribunal não foram atendidos (5)• 

43 -) Quid tern sido o papel desses setores tanto junto aos próprios juizes, quanto na relacão entre 

magistratura e sociedade? 

X.b) Corregedoria 

A Corregedoria, controlando e sistematizando o trabaiho judiciário, parece cumprir forte papel 

socializador, especialmente em relaçAo aos ingressantes na magistratura e em tudo o que diz respeito a 
promoçAo na carreira. Ela recebe e concentra informaçäes importantes sobre os magistrados e seu 

desempenho, mas aparentemente nao retorna aos mesmos, enquanto conjunto, material que ihes permita 

uma compreensao abrangente de problemas comuns a todos. Seu papel assim, parece tender mais ao de 

normatizador de condutas do que ao de possibilitador de reflexOes e solucôes cnativas para se pensar a 

formação e a reciclagem de juIzes. 

44 -* E desejável que a Corregedoria modifique sua estratégia de comunicação corn os própnos 

juizes? 

Notas 

(1) - Enumeramos, abaixo, somente os textos citados neste resunio: 
.Beneti, Sidnei Agostinho - "A pesquisa na faculdade de direito". In Revista de Jurisprzdência do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo, vol.126, no  24, set/out - 1990 (pg. 14-17). 
.Boudiguel, Jean-Luc - Les magistrats, un corps sans dine? Paris: PTJF 
.Dallari, Dalmo de Abreu —0 poder dosfuIzes. SAo Paulo: Saraiva, 1996. 
.Lagastra Neto, Caetano - "0 que o Poder Judiciário espera das faculdades de direito". In Revista de .Jurisprudencia do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, vol.126, no  24, set/out - 1990 (pg.20-22) 
.Nalini, José Renato - "0 ensino do direito no Brasil". In Revista de .Jurisprzdencia do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo, vol.126, no  24, set/out - 1990 (pg.1 1-14) 
.Vianna, José Wemeck et alii - Corpo e alma da magistralura brcisileira. Rio de Janeiro: Revan, 1997. 

- Sobre a crescente procura por cursinhos preparatórios, uma pesquisa recentemente realizada pelo IUPER.J - Instituto 
Umversitàno de Pesquisas do Rio de Janeiro - constatou que, entre 1966 e 1970, a maioria (82,8%) dos juizes aprovados, em 



todo o terntóno nacional, nAo se havia preparado em cursinhos. Entre 1991 e 1995 os aprovados scm passagem por 147 
cursinhos cram minoritários (34,7%) - (Vianna et alii,1997). 

- Segundo o IUPERJ, dos magistrados brasileiros concursados em atividade, 26,6% declararam ter algum parente 
magistrado, 14,1% afirmaram ter algum promotor na familia e 4,3% aigum defensor pübiico. Mesmo no Nordeste. onde 
Iradicionalmente foi major o controle de notáveis locals sobre os postos da alta administraço pübiica, nAo se verificou urn 
padro significativamente discrepante do restante do pals: 69,9% dos juizes nordestinos nâo provém de famIlias corn outros 
magistrados, em quaiquer grau de parentesco, indice próximo a media nacional de 73,4% (Vianna et alii,1997). 

- Ate 18 de dezembro de 1997, do total de cargos previstos para a Magistratura Comum do Estado de Sâo Paulo (2.226), 
74,3% (1.654) estavam ocupados e 25,7% (572) vagos. Desse total de cargos existentes (2.226), 84,8% (1888) cram dejuizes 
de 1' instância e 15,2% (338) de juIzes de 2' instãncia. Considerando somente o total de cargos de juizes de 'instància 
(1.888), 81,6% estavam ocupados, enquanto, do total dos cargos de juIzes de 2' instãncia, 98,5% estavam preenchidos. 

Relarran Rqnprifi" Ap C,sr,vn. V,.rn. 	 a - 	- -- 

1' Quadro Cargos Cargos 

______________ 

Cargos Cargos 
m. 	115.sa., V 

Cargos 
JII5I4IRI4 

Cargos 	em Instãncia Geral Normais Preen- Vagos Vagos Vagos Disponibilida 
chidos Normais (Lei 6.166) (Lei 762) de 

Substitutos 295 266 92 174 0 29 0 
1'Entrãnc. 159 120 107 12 1 38 0 
2'Entrnc. 258 204 183 21 0 54 4 3 Entrãnc. 
(Interior) 456 363 360 4 0 93 2 
3' Entrãnc. 
(Auxillares da 327 287 281 6 0 40 2 
Capital)  
Entrãncia 
Especial 308 216 214 2 31 61 0 
Substitutos 
em 2°  Grau 85 85 84 1 0 0 0 
Subtotal 1.888 1.541 1.321 220 32 315 8 
2' Instancia  
TribunaLs 	de 
Alçada  206 203 5 
Desembar- 
gadores  132 130 0 
Subtotal 338 333 5 

TOTAL 1.888 1.879 1.654 225 32 315 8 

Relacao Geral de Cargos Vagos e Preenchidos na Magistratura do Estado de São Paulo por Instáncias 

Quadro Geral de Quadro de Cargos Vagos Cargos Total de Total 
Cargos Cargos (Leis 	6.166 	e Vagos Cargos de Cargos 
(norrnais + Norman 762/94) Normals Preenchidos Vagos 
cnados pelas 
Leis 	6.166/88 	e 
762/94) 1 

1'inst. 1.888 1.541 347 220 1.321 567 
2' inst. 338 338 0 5 1 	333 5 
Total 2.226 1.879 347 225 1 	1.654 572 

- Foi o caso, por exernplo, de informaçoes sobre os pisos salarlais dos magistrados, nos diferentes momentos 	carreira, e 
de pronttthrios, em branco, referentes ao percurso do juiz ao longo da carreira. 

Este documento deu o torn do workshop, tendo as 44 questOes sido total ou parcialmente 

desenvolvidas pelos participantes, ao longo das quatro horas de discussão. 
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Inicialmente, o Prof. Sérgio Adorno expôs alguns dos propósitos da pesquisa e do workshop, 

situando-os no panorama mais amplo dos demais trabaihos desenvolvidos pelo NEV e, sem 

seguida, fez-se uma rodada de apresentaçoes. Antes de se abrirem os debates, a Dra  Nancy Cardia 

acrescentou algumas informaçOes, frisando que, como o Poder Judiciário, usualmente, é afetado 

quando ha uma ruptura democrática, interessou-nos saber, no caso brasileiro de retorno a 
democracia, em que medida se está repensando a formaçao de novos recursos humanos para o 

sistema de Justiça. Além disto, lembrou que o atual contexto de globalizaçao econômica vem 

provocando reformas profundas em vários sistemas judiciários nAo so europeus como também dos 
ditos "palses emergentes". Em suas palavras: "Nós sentimos que este é urn momento pri vilegi ado para se olhar 

como os nossos operadores da Justica estão olhando as suas práticas institucionais, seus recursos hurnanos e de que 

maneira estão se preparando para urn porvir rnarcado por incertezas. Em que medida isto está afetando todo o projeto 

de pensar a institui çao judiciaria ". 

0 primeiro convidado a tomar a palavra foi o Juiz José Renato Nalini, abordando a 5 °  
questao - 0 que a magistratura espera dojuiz ingressante: que ek ten/ia umaformaçao generalista 

e humanista ou especica e técnica? Em sua opinião, a magistratura, como instituiçAo, não sabe o 

que prtende, ou meihor, pretende preencher vazios, suprir vagas, mas deixa o perfil dos 

ingressantes na dependência de ComissOes de Concurso e da gestão do presidente do TJ. Qualificou 

de "inadequados" os recrutamentos que a magistratura vem fazendo, por priorizarem apenas a 

memorização de textos Legislativos, doutrinãrios e jurisprudenciais, tratando assim os candidatos 

como "bancos de dados". Em suas palavras: "Não ha nenhurna técnica mais aprirnorada de se selecionar 

alguém que, a/em de traba/har, seja vocacionado para ser urn transformador da sociedade e não so urn mero 
cumpridor de tarefas. 

(..). Se existe urna instituicao conservadora e que leva a extremos a questao de se manter inerte e 

so agir se provocada, rne.sino corno instituiçao, é o Poder Judicidrio ". Para Nalini foram muito poucas as 

transforrnaçoes ocorridas desde o 10  ate o atual concurso (1700):  "Escolhe-se uma banca dependendo nao 

do talento que o desembargador tenha para recrutar, não da experléncia docente, não do relacionarnenro humano e de 

sua capacidade para detectar vocaçOes, mas os critérios são outros. E urn de uma seção, outro de outra e, mats ou 

menos, é urn sisterna hereditário. Todos terão sua vez ". 

Comparando o recrutramento de juIzes corn os realizados em empresas privadas, Nalini 

aflrma que muitas delas encontraram formas eficazes de selecao, pois contam corn headhunters para 

recrutar seus executivos. E acrescenta que estes, sem maiores dificuldades, tern selecionado 

operadores técnicos cornpetentes - e que sabem o que vão fazer - dentre o universo enorme de 

bacharéis produzido a cada sernestre no Brasil. Nalini reafirrna: "[A magistratura] tern dispensado a 

experiência, tern dispensado a vocacao para recrutar aquele que sabe responder as indagaçOes que, muitas vezes, não 

são indagaçoespertinenres, mas são prova ou urna exteriorizaçao da erudicão do exarninador". 
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Comentando a observaçao feita pela Dra  Nancy Cardia sobre a globalizacao e seus efeitos 

junto ao Judiciário, Nalini considerou que o Brasil tern negligenciado não so sua integracão regional 

(Mercosul) como tambérn - e principalmente - a integraçâo de suas próprias massas excluIdas. 

Reafirma: 'Wão ha urn órgao do Poder Judiciário interessado em planijicar, em ter urn projeto do que seria o 

Judiciário. Está-se indo empiricarnente, recrutando de acordo corn a vontade dos cursinhos ". 

Abordando, assim, a questão 7 - Por que tern prolferado os cursinhos particulares?-, Nalini 

acrescentou que urna prova de que a rnagistratura nAo sabe o que quer é o sucesso de muitos 

cursinhos no preparo de alunos para qualquer tipo de atividade jurIdica, sern levar em conta a 

carreira para a qual meihor se adequam. 

Seguindo a mesma linha de raciocInio de Nalini, o Desembargador Nelson Schiesari 

argumentou que o Poder Judiciário nada planeja, tema sobre o qual já refletiu num artigo publicado, 

recentemente, na Revista da EPM 58 . Atribui esta auséncia de planejamento a fragmentacao do poder 

politico dos juIzes, mesmo interna corporis, pois ha Tribunais Superiores, sediados na Capital 

Federal, que nào concentram todas as decisOes, e ha Tribunais de Justica e de Alcada estaduais que 

também não podem faze-b. "Quando alguém disputa urn cargo de presidente k urn tribunal, não propOe nada 

nesse sentido. A has, não propoe nada em nenhum sentido. Ele e eleito pela credibilidade pessoal, pela idoneidade 

pessoal, pela seriedade de Se us propósitos 
(..). Mas ele nao apresenta projeto nenhum. Alguns acham ate que ndo cabe 

apresentar, o que é curioso. Entdo, pensa-se em dois anos, no mdximo." Na opiniao de Schiesari, falta ao 

Judiciário urn órgão que tivesse, entre outras, a tarefa de planejar suas diretrizes, uma espécie de 

Conseiho Administrativo. 

Quanto d 5 questão, Schiesari afirma que, sern düvida, o juiz deve ter uma formaçao 

humanista e genera!ista, pois "( .)ele precisa ser informado sobre todos os conhecimentos essenciais da vida 
(..). 

E, no entanto, existem faculdades de direito, muitas delas, senâo quase todas, senão todas, que não o levam para esse 

lado, preferern urn técnico em direito a urn jurista 
(..). Evidente que se as faculdades prepararn para essa hinha de 

açao, isso vai estourar, entre outros, no Poder Judiciário ". Schiesari acha que os juIzes se ressentern da falta 

de formacäo humanIstica: "(..)talvez nern saibam, muitas vezes, no inIcio da carreira, que estäo hidando corn 

dramas humanos(..), a visão é rnuito pequena, de curtofohego." Segundo seu ponto de vista, e respondendo a 
4'  questão - 0 que seria meihorpara osfuturos magistrados: cursarem uma graduaçâo em Direito 

especzficamente voltada para as exigências da carreira ou idêntica a dos alunos que seguirão 

outrasprofissöesjuridicas? -, todos os operadores do Direito deveriam ter a mesma formacAo para 

que possam dialogar. 

Tomando a palavra, o Dr. Walter Ceneviva afirma que "a história da vocação do cidadão para 

ingressar na magistratura, aquela tendência nobre, é urna conversa mole insuporrável, pois isso não existe, ou rnelhor, 

existe em nümero extrernamente pequeno ", pois a maior parte dos candidatos presta vários tipos de 
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concurso e ingressa naquele em que for aprovada. Para Ceneviva, tao grave quanto esse "sistema 

do que pegar pegou" é a "incultura" dos candidatos e sua juventude: "0 sujeito sai da casa dele, do cob 

de 'mama', e val ser juiz em Presidente Epitacio, onde ele val enfrentar advogados corn 30 anos de experiência 

enfrentar urna coletividade que ele não conhece." 

0 Juiz Dyrceu Cintra, concordando corn as opiniOes anteriores quanta a inexistência de 

qualquer planejamento global no Judiciário, acrescentou que, pensando nisto, propôs, ha alguns 

anos, genericamente, uma forma de controle externo desse Poder. Conta que, gracas a essa 

proposta, passou a ser odiado por muitos, tanto na magistratura quanto no MP. Explica que tal 

controle, a seu ver, alérn de não ser urn controle externo especIfico da magistratura ou do MP, mas 

do Poder Judiciário, deveria ser feito de duas formas: l)  pela instituição de urn organismo que 

planejasse as polIticas judiciárias e verificasse se os tribunais as estAo cumprindo, de acordo corn 

critérios da administraçao püblica; 2a) pela instituicão de urn órgão que fiincionasse como uma 

espécie de grande ombudsman do Judiciario, que servisse de ponte entre a sociedade e o Judiciário, 

evitando que as estruturas desse Poder engolissem seus próprios problemas. Ern sua opinião, não se 

pode, ao mesmo tempo, exercer a fiinção jurisdicional e planejar as poilticas judiciarias. 

Quanto a formaçao dos juizes ingressantes, Cintra acredita que ela precisa contemplar as 

problemas que o profissional enfrentará no exercIcio de suas funçöes, não podendo, portanto, ser 

meramente técnica. Afirma que uma "mentalidade utilitarista" tomou conta nAo so do Judiciário, 

mas dos operadores e formadores juridicos, em geral, desde a graduacao, passando pelos cursinhos 

e chegando aos concursos. Os cursinhos, em sua opinião, enfatizarn a que as bancas querem do 

candidato, sern se preocuparem corn a discussão e compreensão dos fenôrnenos juridicos. 

Sabre o bloco formado pelas questöes de 8 a 13, referentes a EPM - cursos preparatórios, 

quadra docente, estágio, etc -, Cintra generaliza, dizendo que as Escolas da Magistratura são 

necessárias, mas não preenchem, atualmente, a ftinçäo que delas se esperava, pois suprern as 

lacunas da formação em Direito a partir de urna visao parcial, conservadora e preconceituosa da 

atividade jurisdicional. Atribui este problema ao hermético quadro docente das Escolas, formado 

apenas par juIzes e desembargadores. 

Para o Juiz Caetano Lagastra Neto, não ha nos concursos de ingresso uma busca efetiva de 

urn "juiz-ator-social". Considera que as bancas desses concursos são erroneamente rnontadas, 

dentre outros motivos porque o exarninador representante da OAB também é candidato ao ingresso 

na Magistratura através do Quinto Constitucional. Quanto aos cursinhos, considera "nefando" seu 

peso no processo de seleção de novos profissionais porque selecionarn candidatos, através de 

rnensalidades que giram em tot-no de R$ 3 50,00 por més , a que nao garante que estejam preparando 

58 - Ver Schiesan, 1997. 
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os candidatos, de fato, mais taihados para a Magistratura. 

Respondendo especificarnente as questOes de 11 a 13, referentes ao extinto Curso de 

Preparaçao da EPM, Lagastra lembra que muitos o consideravam urn curso elitista, pois era urn 

"curso dentro do concurso". Afirma que esse Curso de Preparacão naufragou em dois anos, dentre 

outras razOes, porque desembargadores e juIzes abnegados davam aulas scm qualquer incentivo. 

Dialogando corn Dyrceu Cintra, expOe que é contrário a urn controle externo da Magistratura e, 

voltando ao tema da EPM, reconhece que ela sequer ainda cumpriu os principios constitucionais 

que se remetem a seu papel. Conclui, pulando para as questOes 39 e 40, referentes aos critérios de 

promoção por merecimento e por antigUidade, que o primeiro carece de rnaior objetividade. 

Retornando a palavra, Schiesari argumenta que a promocão por merecimento, tal como tern 

ocorrido, apenas averigua se o juiz tern ou não algurn processo instaurado contra si, o que Lagastra 

cornenta ser, na vcrdade, urn critério de averiguação de "desmcrecimentos", pois se busca máculas 

na carreira do juiz e não a valorizaçAo de sua realizaçOes. 

Voltando a pergunta 5, inicialmente abordada por Nalini, o Juiz Villen afirma que uma 

dcsejável forrnação humanista dos ingressantes na magistratura jamais será suprida por cursinhos. 

E, apesar de considerar que não existem "vocaçOes sacerdotais" para a rnagistratura, acredita na 

necessidade de que os ingressantes, para se tornarem bons profissionais, recebam noçOes minimas 

do que é prestar urn scrviço püblico. 

Retomando a palavra, Nalini lcrnbrou que o Tribunal de Justica dc São Paulo tern cerca de 

52 mil ftincionários, o que o assemelha, em tarnanho, a rnuitas emprcsas multinacionais. Recorda-

Se, inclusive, que, por volta de 1989, foi proposta uma adrninistracao empresarial para o TJ. Seu 

presidente, hoje, além de exercer urn cargo politico, acurnula uma série de atribuicoes 

administrativas, pois despacha, em media, 100 petiçOes por dia. Em sua opiniao, o Judiciário vive o 

paradoxo de contar corn profissionais despreparados para exercerem fiinçOes administrativas, mas 

que, cotidianamente, são chamados a exercé-las. Quando assumern a diretona de urn forum, por 

exemplo, nos primeiros anos da carreira, os juIzes são chamados a gerir várias questOes extra-

juridicas, como contratos corn fornecedores de alimentos para os presos, compra de material de 

escritório, etc. Em suas palavras: "No geral osjuIzes nâo gostam de ser adzinistradores, mas tern 

de se-b." 

Ainda se remetendo a questão 5, o Juiz Mathias Coltro lembra a grande ênfase humanIstica 

que a Escola portuguesa da Magistratura dá a seus cursos, prornovendo, a noite, após as aulas - que 

tomavarn manhãs e tardes -, debates, apresentaçôes de müsicos, poetas, cineastas, etc. Lernbra-se, 

especialmente, de urn curso para "juIzes formadores de juIzes" que seguia este tipo de proposta: "A 

formação humanIstica, para mim, me tocou mais ate do que o prOprio curso 
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Passando para as questOes referentes a EPM (8 a 13) e ao concurso püblico de provas 

(14 a 27), Cintra afirma que a presença da Escola Paulista da Magistratura, nurna das fases do 

concurso, como se deu a época de vigéncia do Curso de Preparaçao, representava urna "triagem 

ideológica" exercida pela Escola, estreitamente ligada ao TJ e, portanto, fechada a contatos corn 

universidades e profissionais externos a rnagistratura. Quanto as entrevistas vocacionais, que ainda 

ocorrem durante o concurso, considera-as problemáticas, pois, muitas vezes, os próprios 

entrevistadores so o são por "hereditariedade". Acha que o atual sigilo quanto as identidades dos 
candidatos, na 1a 

 fase do concurso - urna proposta que partiu da Associação JuIzes para a 

Democracia -, é uma medida correta e necessária, pois, evita muito protecionismo. Em sua opinião, 

este protecionismo "(..) faz corn que pessoas que nào tern nenhurna vocaçao, por vezes, acabern virando juiz, 

acabem sempre dando problernas na magistratura (..) e acabern sendo protegidas pelo Tribunal de .Justiça ate 

chegarem a aposentadoria, as vezes ate aposentadoria precoce (..) o que, obviamente, não constitui urn born sinai de 

adrninistraçao pübiica, nâo é verdade? ". 

Na mesma linha do Juiz Mathias Coltro, Cintra também se lembra da bern sucedida 

experiência internacional da Escola da Magistratura de Costa Rica, de onde já vieram alguns 

membros em visita ao Brasil. Ressalta que essa Escola ja foi dirigida por urna pedagoga, sem 

formacao jurIdica, e tern urna perspectiva interdisciplinar, incrementada a partir de convénios corn 

universidades. Conclui comentando: "Se continuar a nossa Escola da Magistratura umbilicairnente ligada ao 

Tribunal de Justica, eu acho impossivel ". 

Schiesari, também se remetendo a experiéncias internacionais, recorda que, apesar de a 

Franca contar corn a mais antiga Escola da Magistratura (40 anos), o Poder Judiciário daquele pals é 

fraco e sufocado pelo Executivo, cabendo, portanto, refletir se tal modelo deve ser seguido. 

Ceneviva acrescenta que o Poder Judiciário frances pode ate mesmo ser considerado urn dos mais 

corruptos da Europa, havendo venda de sentenças. 

Quanto as Escolas estrangeiras da Magistratura, Nalini as considera terna suficiente para urn 

outro debate, urna vez que elas existem ern quase todos os paises e seguern orientaçöes bastante 

diversas. Pessoalmente, conhece as Escolas da Franca, Portugal, Espanha, Itália, Japão, Estados 

Unidos, Canada e a Escola de Direito Comunitario Européia. 0 que pôde perceber, corno 

preocupacao cornum a todas elas, foi urna reflexão cuidadosa sobre recrutarnento, uma vez que "a 

seleçao dosjuizes é a ünicaforrna de manter o Judiciário corno urna fun çdo estatal, se é que nOo se quer conservar o 

Judiciário como Poder." 

Remetendo-se a fala de Schiesari, Nalini argurnenta que, de fato, o Judiciário na Franca nAo 

é Poder, mas autoridade judicial, embora lá "(..)o juiz e tOo bern formado pc/a Escola que ele exerce 

autoridade corn muito ma/s espaco, corn mu/to rnais inten.sidade, corn muito ma/s eficácia do que nOs, que sornos Poder 

na Repüblica (..). Nós nOo sornos urn Poder, na verdade, somos urn Poder subordinado 6 vontade do Executivo. iVern 
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cumprir a Constituiçao, que deter,ninou que cada Poder fizesse o seu orçamento, autonornamente, mandando-.o 

diretamente a Assembléla, os presidentes dos tribunals ndo tern coragem. Eles se submetem afuncionarios subalternos 

da Secretaria do Planejamento, que fazem os cortes que querem. (..) Nâo faltando verba prá pagar juiz, o resto está 

tudo bern, nós acertamos em casa. 
(..)" 

Ceneviva acrescenta que, nao bastasse esse quadro, certas verbas destinadas ao Judiciário 

por decisão do Executivo, dependern, muitas vezes, de decisOes pautadas por principios 

"personalistas" de governantes, que agem corno se estivessem distribuindo dádivas. 

Nalini lembra, ainda, que o juiz frances se alia a. mIdia, consegue espacos, faz cumprir a lei e 

incomoda o governo, enquanto, no Brasil, salvo poucos arroubos da Justica Federal, a Justica 

Estadual está se reduzindo a uma Justiça de pequenas causas. 

Para Nalini, não funcionou o sistema que incluIa corno obrigatoria, no concurso de ingresso, 

a passagem pelo Curso de Preparaçao EPM porque se fez dela urn palanque para eleiçao. A idéia, 

na sua opinião, era boa, tendo falhado a sua irnplementaçao. 

Lagastra aproveita para cornentar que, embora a EPM esteja diretarnente vinculada ao 

Tribunal de Justiça, isto não ocorre corn outras Escolas brasileiras, como, por exemplo, corn a do 

Rio Grande do Sul, vinculada a urna associação de classe que nela injeta recursos. E mesmo no caso 

de São Paulo, o vInculo corn o TJ não é exciusivo, pois a APAMAGIS está presente junto aos 

CEDES, proporcionando-Ihes verbas para que promovam seus encontros regionais. Lembra 

Lagastra, todavia, que inclusive alguns juIzes diretores de CEDES reivindicarn urn fortalecirnento 

do vInculo da EPM corn o Tribunal de Justica de São Paulo dde esperando urn major apoio 59 . 

Quanto ao terna dos atuais concursos, Ceneviva argurnentou que, dentre os muitos 

privilégios existentes, ha o fato de que, por ocorrerern na capital, os concursos prejudicarn 

candidatos do interior, especialmente jovens advogados que não podem parar suas atividades para 

fazerem cursinho na Capital e aqui permanecerem durante o concurso. A isto se sorna, na sua 

opinião, conforme já havia colocado, o problerna da falta de experiência dos ingressantes e a 

consequente "juvenilizaçao" dos mernbros da Magistratura. Pergunta Ceneviva: "Como é possIvel 

discutirmos urnaformaçao generalista ou umaforrnaçao técnica quando o problerna daformaçao dojovem magistrado 

nos quadros da magistrarura atual (..) é de urn candidato cuja idade oscila entre 23 e 26-27 anos? Mesmo os de 27 

anos [não tém] nenhum prepara efetivo na luta da vida (..) ". Para Ceneviva, a exigência de dois anos de 

experiéncia profissional para o ingressante na carreira é urna ficcao, pois näo garante experiência de 
vida. 

Coltro - que ingressou corn 23 anos na carreira - percebeu , quando atuou na Corregedoria, 

urna concentraçAo de problernas relativos a juIzes cujas idades oscilavarn de 24 a 28 anos. Citando o 

- Verificar, no final do Anexo 2, as sugestäes de diretores de CEDES ao novo diretor da EPM, dentre as quals está a 
do estreitamento de lacos entre a Escola Paulista da Magistratura e o Ti. 
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Desembargador Edgar de Moura Bittencourt: "Nâo pode ser juiz quem näo conhece o hal/to 

quente da rua ". 

Na opiniAo do desembargador Ary Belfort, as grandes perguntas relacionadas ao 

recrutamento são: como fazer para selecionar os meihores valores dentre 3 mil candidatos e quantos 

desses devem ser selecionados, uma vez que ha 300 vagas so para juIzes substitutos. Parece-ihe que 

este quadro leva, necessariarnente a "juvenilizaçao", pois ha necessidade de mais juIzes e somente 

os mais jovens se submetem a salários iniciais "miseráveis" frente as pressöes que enfrentarão no 

exercIcio das funcöes. A seu ver, portanto, ser juiz resulta de uma "( ..)aplidão, uma inclinacao que não 

chega a ser essa vocacao no sentido quase romántico do termo". Para Belfort, nao ha mal algurn no fato de 

urn mesmo candidato prestar concurso para diferentes carreiras jurIdicas. Não ye solucao 

mornentânea para o problema da baixa qualidade do ensino oferecido pelas faculdades de Direito, o 

qual padece das faihas do ensino básico. Lembra que mesmo o provào nAo resolverá problemas e 

conclui: "Eu gostaria de ouvir alguma coisa que nos induzisse a consertar, a meihorar. Corn essa matéri a-prima que 

nós temos, corn esta realidade, qual é ü caminho que nós podemos tomar para meihorar isto, nem que seja corn 

recursos exteriores. Sempre será, basicamentefora da esfera do JudE ciárzo. Não adianta criti car o Judiciárjo." 

Intervindo, a Dra  Nancy Cardia pontuou que, apesar das opiniOes ja mencionadas não serem 

unãnimes, Ihe parecia haver consensos. Por exemplo, todos, de algum modo, indicaram estar 

insatisfeitos corn o processo de recrutamento, corn seus resultados e corn a atuacão dos cursinhos. 

Contudo, nao percebeu a existéncia de urna reflexão crItica amadurecida sobre como rnudar esse 

quadro. Notou, também, que ha pessoas, no interior da magistratura, possuidoras de elernentos, 

embora fragmentados, que permitiriarn construir meihores diagnOsticos e prognósticos da situação 

atual. A Corregedoria, por exemplo, poderia, sern se preocupar corn as identidades dos juIzes, 

agrupar dados sobre seus perils, seus problemas e sucessos mais comuns. Questiona: "Que Iiçoes 

poderiam ser retiradas disso para que o processo de selecao e a própria atuaçao da Escolafossem revistos?" 

Remetendo-se aos workshops realizados corn profissionais das outras corporaçöes 

estudadas, a Dra  Nancy esclareceu que, praticarnente, não notamos insatisfacao, por parte deles, 

corn seus respectivos processos de recrutarnento. A Policia Militar, por exemplo, demonstrou-se 

satisfeita corn o sisterna da Fuvest e corn o conteüdo da carreira, embora tenha apontado düvidas 

sobre a adequacao de seus atuais treinarnentos. A Poilcia Civil se apresentou satisfeita corn as 

rnudancas introduzidas no atual recrutamento de delegados, embora tenha dificuldades em manté-

Los na carreira devido a falta de incentivos financeiros. 0 Ministério Püblico tampouco manifestou 

maiores preocupaçOes corn o processo de seleçao e corn treinarnentos. Foi comum a essas trés 

corporacOes a inexisténcia de integraçAo entre seus respectivos profissionais e os de outras areas do 

Direito, ou seja, cada corporação se percebe e age como se fosse autônoma, desprezando-se 
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mutuamente. Além disto, a reciclagem também está ausente do horizonte de preocupaçOes seja 

da Policia Militar, Civil ou do MP. "E o Judiciário? Como percebe essa desintegraçao entre carreiras alms e a 

que a Escola da Magistratura poderiafazer nesse senlido?" 

Complernentando, o Prof Sérgio Adorno lembra que também o processo de selecao de 

novos professores universitários está em crise, sendo, portanto, urn problema comurn ao Judiciário e 

a Universidade o de se repensarern e se renovarem frente aos novos desafios e demandas sociais. 

Nalini retomou a palavra, lembrando que o nascimento da EPM foi polémico - "urn parlo 

extremamente longo, demorou 10 anos" -, pois vários desembargadores terniarn que aqueles que 

participassem da Escola controlassem ideologicamente a instituição. Em sua opiniao, estes 

temerosos foram ate "clarividentes", pois o que a Escola pretendia era justamente promover 

discussOes impossIveis de se desenvolverem dentro do Judiciário: "urn sislema extremamente 

estratificado, onde so tern vez defalar aquele que teve dom de chegar aos mais antigos. (..) 0 preço de tentar opinar é 

a preco de estar rigorosamente em dia corn a serviço, ser urn juiz exemplar, porque se o juiz tentar sair do seu 

espaçozinho, da sua mesa, do seu cartório para tentar influir para meihorar a magistratura ele está condenado. Então 

ele tern de se aposentar, ele tern de Jr embora, porque a/i é urna sucessdo so de antigilidade. Então, o que ta/ye: 

resolvesse tudo, Dr. Ary, seria a dernocratizaçao interna do JudiciOrio: permitir que a juiz novo tambérn participe; 

permitir que a juiz nova leve as suas angüslias; transformar a Corregedoria não nurn Orgdo punitivo, urn órgdo 

fiscalizatOrio, sancionador, mas num órgdo de orientaçdo. 0 que a Corregedoria tern feito na histOria da 

magistratura? Quando umjuiz tern urn problerna, ela vai dando corda para ojuiz se enforcar." 

Para Nalini, outro aspecto importante, ligado a democratizaçao do Judiciário, é ø movimento 

pela unificacao da 2 '  instâ.ncia, pois acha absurdo que urn mesmo estado da federacao - São Paulo - 

tenha quatro tribunais superiores, corn orçamentos, adrninistraçOes, quantidade de trabaiho e 

presidentes diferentes, os quais, pessoalmente, conversam corn o governador para conseguir para 

"o seu tribunal" o que o prestIgio pessoal forem capazes de alcançar. 

Voltando ao terna da EPM, Nalini comenta: "Foi urn milagre que se tenha criado a Escola. Ela 

tropeça, ela vai, mas ela tern sido urn foco de debate ". E acrescenta que outros focos são as associaçOes 

como a JuIzes para a Dernocracia. Depois de dez anos da criação da EPM, Nalini considera 

significativo que São Paulo tenha sediado o 1°  Congresso Mundial das Escolas ckz Magistratura, o 

qual seria impensável no passado. Nalini apontou como outros dois sinais de mudança e de 

esperanca: 1) o fato do atual presidente do TJ estar solicitando aos juIzes sugestôes para promover 

alteraçOes no concurso püblico de provas, tendo nomeado uma comissAo para recebé-las e analisá-

las; 2) e o fato do Conseiho Superior da Magistratura pretender incrernentar o serviço de 

atendimento psico-social, não so para o funcionário favelado ou que tern fliho drogado ou 

desernpregado 60, mas também assessorando a Cornissão de Concurso, elaborando urn exarne que 

60 
- Nalini explicou que, ha três gestôes do TJ, havia urn serviço psico-social denominado "Menor Co1aborador'. 
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seja meihor do que o atual psicotécnico "que no ültimo concurso de ingresso foE charnado de psicotapa, 

porquefoi uma coisa boba." 

Nalini ainda comentou que muitas Escolas do exterior - Itáiia, Franca, Portugal - trabaiham 

corn a carreira ünica, reunindo magistratura e MP, pois consideram que a divisão enfraquece o 

Judiciário. Ern sua opinião, "se unhssemos as carrel ras nos teriarnos umaforca muito major ". 

A experiéncia fracassada, em São Paulo, do Curso de Preparaçao da EPM, a qual nao 

prosperou, segundo Nalini, por falta de vontade polItica do Tribunal ou ate por ma fé: "(..) foi 

assirnilada pelo Rio Grande do Sul que, extirpando os defeitos, fez esse curso Ia, onde ele funciona perfeiramente. E o 

Rio Grande do Sul não tern vergonha de entregar a P'uvest a tarefa de recrutar, porque eles ndo sabern recrutar 

mesmo." 

Cintra tomou a palavra, considerando que a atual concentração de poderes, nas instâncias 

máximas do Judiciário, é urn dos fatores responsáveis pelos muitos problemas da instituição. 

Pontua: "Se a Constituicao atualfosse cumprida, a qual diz que melade do Orgao Especial deve ser composto por 

desernbargadores eleitos por outros desembargadores e também por representantes do F' grau, ja seria o suficiente 

para dar a este Orgao Especial ter urna dirnensâo meihor, porque haveria all, tam bern, representantes de 

desembargadores mais novos, daqueles que estão chegando ao Tribunal (..) Mas a Constituiçdo Estadual é 

descurnprida." 

Ceneviva, tentando retomar o tema do recrutamento de novos juIzes, afirmou que melhorar 

o processo de seleçao destes implica pensar avaliaçOes mais cuidadosas de suas qualidades pessoais 

e não apenas de sua capacidade técnica, 0 atual Exame Psicotécnico, na sua opiniao, em nada tern 

contribuldo para essa mudança de énfase. Tern acompanhado o ingresso de juIzes que considera 

"malucos e preguiçosos", muitas vezes porque são tao inseguros e se isolam a tal ponto que não 

conseguem exercer o mmnimo que sua funcao exige: "Ha juIzes que passam dois anos do perlodo 

experimental sem dar urna sentenca ou dando rarissimas senrencas porque tern medo de decidir. Ha casos de juIzes que 

se recusam ate a conversar corn os advogados, de tal modo elesficam atemorizados corn a sua insegurança (..). Eles 

não se integram ao seu entorno porque entendern que é preciso quo eles Jiquern estanques. EnJlm, ha várias 

deforrnacoes da atitude hurnana desses juIzes (..).Estes juIzes, ainda que malucos, ainda que preguiçosos, ainda que 

despreparados como seres humanos, eles dependem, para serem acoihidos nos seus pleitos do promo cão, de urn grupo 

muito restrito de pessoas. Eles tern, corn o perdâo dos senhoras aqui presentes, que 'puxar o saco' daqueles que vão 

decidEr o seu destino, o conhecido (..)'Irottoir do merecimento (..)não podemos ignorar essas realidades. (..). Será 

necessário que se introduza no Si sterna de selecao dejuizes algurn outro critério (..) para quo esta avaliaçao do serjuiz 

seja ütEl. (..j". Ceneviva também acha que os cursinhos estão mais preocupados em ensinar posturas 

que agradem aos exarninadores do que em preparar bons candidatos para o concurso e para a 

carreira. 

Nalini lembra que o Judiciário tern faihado nao so ao recrutar como ao formar juIzes, sequer 

Tratava-se do TJ empregar, por urn salário minirno, flihos cia funcionários pobres, alguns dos quais ate se tornaram 
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encobrindo-se, assim, problemas recorrentes. Disse Nalini: "0 Tribunal vai admitir que errou? Depois 

desse concurso que dernora tanto, que é tao custoso, (..), corn nornes respeitabilissimos na banca, vai admitir que 

errou? Ndo! Então absorve." 

Ceneviva, retornando a palavra, comenta que ja foi nomeado curador de urn juiz "louco de 

hospIcio, louco de pedra" que queria se suicidar. Passaram-se 10 meses para que, junto a 
Corregedoria, conseguisse a aposentadoria desse magistrado. Afirrnou: "Ha urna deft ciencia 

administraliva que corrôi 
(..). A gente pensa na rnagistratura, rnas tern que pensar nos 52 mil sujeitos que também 

trabaiham nos niveis inferiores e tern que pensar, as vezes, no sisterna de afastamento dos juIzes que não podem 

continuar no exercIcio de suafuncao." 

Schiesari, aproveitando o tema, argumentou que as condicOes de trabaiho da maioria dos 

juIzes são péssirnas, constituindo exceçOes aqueles que não tern problemas. E Coltro, fazendo uma 

defesa da atuação do Tribunal, expOe que: "desde que haja iniciativa do juiz, desde que o juiz tambérn queira 

colaborar, o Tribunal, de urna maneira ou de outra, rnais dernorado, menos dernorado, corn mais thftculdack ou rnenos 

thfi cu/dade, se a ideia for urna idéia que va/ha a pena ele procura ajudar." 

Discordando deste raciocInio, Villen pontua que "ha grande desânirno nas bases da 

magistratura do estado" e que, enquanto não houver uma democratizaçao do Judiciário que faca do 

Tribunal de Justica urn centro captador e articulador de sugestOes, continuarão aumentando o 

nümero de pedidos de aposentadoria por parte de juIzes jovens, que estão no meio da carreira (3 

entrância e entrância especial). 

Tomando a palavra, o professor Dalmo Dallari cornentou que urn dos problemas mais 

graves, a seu ver, é o do monopólio do controle curricular dos cursos jurIdicos por "burocratas e 

negocistas", resultando, desse "desastre", bacha.réis em Direito que, quando rnuito, são rnaus 

processualistas. Tal situação, na sua opiniao, e reflexo do que se passa no próprio Conseiho 

Nacional da EducaçAo, dominado antigos professores de universidades püblicas, porém hoje 

agentes de universidades privadas interessados em favorecer seus negócios. Para Dallari, "nós todos, 

nós da universidade, nósjuizes, nós promotores, advogados sornos vItirnas disso. Ninguérn nos perguntou que matérias 

co/ocar no currIcu/o(..)". Os estudantes tambérn lhe parecem ser vitirnas desse sistema, ernbora, 

surpreendentemente, interessem-se por uma formacao mais humanIstica: "os estudantes querern uma 

forrnaçao meihor. (..). A preocupação dos estudantes corn a ética! E muito importante! Os estudantes querern isso. (..) 

Nds que Ia estarnos atuando, nós deveriarnos procurar urn jeito de in]luir mais." Dallari também apontou o 

caráter "livreiro, abstrato e estratosférico" dos cursos juridicos e a necessidade de que se apoiern 

mais em discussOes jurisprudenciais capazes de enfatizar a essência conflituosa da prática 

jurisdicional. Para Dallari, certo estava urn juiz da Suprerna Corte dos Estados Unidos - Benjamin 

juIzes. 
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Cardoso - que deu o seguinte conseiho a urn aluno que desejava aprimorar sua formacao: "Vocé 

deve vi sitar as museus, exposE çOes de arte, voce vai depurando seus sentirnentos ( ... ) Você deve Er a concertos, isto é 

muito importante, também. Você deve fazer viagens, observar a natureza 
(..). Se no fim, sobrar a/gum tempo, Ieia 

a/gum livro jurIdico, ado e essencial," Os cursinhos, segundo Dallari, treinam os candidatos a como 

reagir a banca: "Muitas vezes a born ator consegue rnelhor resultado que o born candidato." 

Quanto aos concursos, como Dailari não acredita na possibilidade de que a "enxurrada" de 

candidatos diminua, sua sugestão é a de que a 1a 
 fase seja realizada por uma fi.indacäo vestibular, 

tipo FundaçAo Carlos Chagas, cabendo também ao TJ implementar mudanças no "cerimonial 

intimidatório e amedrontador" das fases posteriores. Considerou, ainda, como ex-aluno e ex-diretor 

da faculdade de Direito da USP, que os estágios para graduandos devem ser mais incentivados: "A 

minha idéia é colocar o estagiário ao lado dojuiz, onde ojuiz traba/ha ". 

Nalini intervém, comentando que urna das dificuldades existentes quanto a este tipo de 

estágio é recrutar juIzes dispostos a além de trabaihar, dar atenção a estagiarios, pois eles nao são 

incentivados, de forma alguma, para tal tarefa. 

Dallari, retomando, tocou no problema dos cursos da EPM, e lembrou que fez uma proposta 

formal ao TJ para que na Escola houvesse cursos para juizes em colaboraçao corn a universidade, 

incluindo, dentre seus professores, docentes universitários, e ficando também previstas palestras e 

aulas de juIzes e promotores na universidade. "Esta aproximaçdo maior entre universidade e magistrados 

acho que seria extrernarnente benéfica, ajudando, inclusive, a estudante a tomar suas decisöes." Sobre a idade de 

ingresso, considera que na seleçao devem ser levados em conta o arnadurecimento psicologico e a 

experiência de vida dos candidatos, devendo se tornar efetiva a exigéncia do exercIcio da advocacia. 

Conhece casos de juIzes e juizas que antes do ingresso na carreira viviam de mesada. Recorda que o 

Indice de reprovaçOes no exame da OAB tern sido, a cada ano, mais alto, o que comprova o 

despreparo dos formandos para o exercIcio da própria advocacia. Dallari concluiu, concordando 

corn Nalini, que a questAo das Escolas merece urn serninário especial, cabendo apenas pontuar que, 

em rnuitos estados, definiu-se que a Escola da Magistratura deve ser urn apéndice do Tribunal de 

Justica, sendo por ele comandada. 

Sobre a questão da "juvenilizaçao", foi ainda comentado por Belfort que não se consegue 

angariar candidatos mais velhos, pois estes, geralmente, preferem perrnanecer, por razOes salariais, 

na advocacia liberal. Reitera que o salario de urn juiz iniciante não é atrativo. 

0 Prof Sérgio Adorno, neste mornento do debate, interveio perguntando se tern sido elevada 

a taxa de evasão dos candidatos recém aprovados nos ñltirnos concursos, ao que Ihe foi respondido 

que cerca de 99% dos aprovados permanecem na carreira. Outra pergunta sua se referiu aos critérios 

de avaliaçAo, se são universais ou nao. E foi Ceneviva quern voltou a afirmar que não o são, a 
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eomeçar pelo fato dos concursos ocorrerem apenas na Capital. Acrescentou que a prova Oral 

"protege os protegiveis", embora seja uma forma de conhecer os candidatos que merece ser revista. 

Schiesari, fazendo uma defesa da atual forma do concurso de provas, argumenta que os 

testes da Prova Seletiva são necessários para reduzir "drasticamente" a multidão de inscritos e que a 

Prova Escrita, mais elaborada e proftinda que a anterior, permite urna avaliaçao mais cuidadosa dos 

que passaram pelo primeiro CriVO. Quanto a Prova Oral, considera-a importante por permitir a 

avaliacao do "principio da imediatidade", possibilitando a banca "sentir o candidato". 

Lamentavelmente, acha que esse tipo de prova permite a protecão, mas argumenta que somente se 

houvesse urn "conluio de examinadores" a proteção prevaleceria. 

Cintra acrescenta que uma das virtudes da prova Oral reside nela se constituir numa boa 

oportunidade para a banca avaliar a capacidade dos candidatos aplicarern conceitos, 

contextualizando-os. 

Nalini, mais duramente, comenta que, depois de 170 concursos, já era tempo deles se terem 

aperfeiçoado. Urn dos principais problemas das bancas, na sua opinião, é elas serem, geralmente, 

constituidas por desembargadores "em final de carreira", cujos valores éticos podem estar em 

desuso. Lembra, por exemplo, que juIzes que ficam nas salas dos exames escritos anotam o que 

denorninam "comportamentos exóticos" dos candidatos, tais como homens usando brinquinhos e 

muiheres corn blusas decotadas. A postura, o exterior do candidato, diz Nalini, as vezes pode pesar 

mais do que seu conteüdo. Sobre a "juvenilizaçao", é da opiniao de que tal processo é uma opcAo 

consciente do TJ para que na carreira não ingressem apenas "os liquidados", scm contar que 

profissionais experientes em outras areas jurIdicas, correm grande risco de reprovacão - e de 

humilhacao! - pois a banca, ao invés de enfatizar seus conhecimentos especIficos, pode dar major 

irnportância a seus "desconhecimentos especIficos". Quanto a Prova Oral, considera-a mais urn 

"teste de performance" cuja valia, talvez, seja a de revelar como o candidato se comporta diante de 

uma dificuldade e qual seu poder de concatenação. Sabe que as entrevistas pessoais que sucedem a 

Prova Oral são objeto de ensaios especiais nos cursinhos particulares preparatórios, os quais 

ensinam aos candidatos como ser hipócritas. 

Contro intervém lernbrando que tais cursinhos tern, realmente, tamanho poder que, 

recentemente, urn deles bancou urn recurso para urn aluno-candidato reprovado na prirneira fase, o 

qual, por si mesmo, nao teria recorrido. 

Cintra volta a insistir que a Prova Oral, a seu ver, é rnuito importante, o mesmo nAo se 

podendo afirmar da "constrangedora" entrevista pcssoal que, via de regra, invade a intimidade dos 

candidatos e perscruta sua ideologia. 

Para Lagastra, todas as fases do concurso deveriam ser escritas. Considera inadmissIvel, por 
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psicológicos sern que ele saiba porquê. Num caso deste, lembra que caberia ao candidato recorrer 

da reprovacão, devidarnente assistido por urn profissional da area de Psicologia. Quanto a Prova 

Oral, acha que ela deve ser repensada, pois impera o subjetivismo dos examinadores. 

Exemplificando urn abuso ocorrido durante o Exarne Psicotécnico, num concurso do qual 

participou da banca, Dallari contou-nos que, a época, estava em discussâo o "Caso Eichrnann" (seu 

sequestro na Argentina e o fato de ter sido levado para Israel). Nesse psicotécnico, o nivel de 

reprovacão dos candidatos foi altissimo, o que muito estranho a banca. "Conversando corn a/guns 

candidatos, nós soubemos. a encarregada do Exame Psi coté cnico era judia e ela perguntava, sistemaficamente '0 que 

é que vocé acha do caso Eichmann?' Se o candidato dissesse que aquilo fol antzjuridico, uma violência, ela o 

reprovava". Tal exarne acabou sendo anulado e refeito. 

Na tentativa de sistematizar a discussAo, a Dra  Nancy Cardia pontuou que, ate esse 

mornento, haviarnos desenvolvido várias questôes sobre o processo de seleçäo de novos juIzes, mas 

poucas sobre o terna da gestAo de recursos humanos do Judiciário. No inicio do workshop, lernbrou 

que foi mencionado o "tamanho do Judiciário" (52 mil funcionários) e sua semelhança, neste 

aspecto, corn empresas multinacionais, apesar de sua administraçao ser "doméstica e amadorIstica". 

Sugeriu que a discussão se encarninhasse, então, para urna reflexão sobre a infraestrutura do 

Judiciário, sobre o que ela oferece aos ingressantes e em que medida favorece o afloramento das 

qualidades de seus membros. E, sintetizando, a Dra  Nancy Cardia, arrolou como grande e inicial 

problema já debatido o excessivo volume de candidatos. Considerou que o concurso em trés etapas, 

não Ihe pareceu ser, ern si, questionável, mas Sim a sequéncia de suas etapaS e o fato delas terern de 

"medir diferentes dimensöes dentro de urn mesmo pacote ": (..)conhecimento, (.)aplidão e (..)capacidade de apli car o 

conhecimento. (..) 0 conteüdo das provas, mais do que a forma, me parece que está sendo inadequado 

Finalizando, sugeriu, ainda, para reflexão, a possibilidade de se pensar alternativas de ingresso na 

carreira, além do concurso püblico de provas ou do Quinto Constitucional, como, por exemplo, o 

"convite a profissionais eminetes", prática corrente no mundo anglo-saxao que parece garantir o 

prestIgio das profissöes envolvidas. Em suas palavras: "0 salário e a garantia na carreira não são as ánicas 

coisas que motivam o ser humano. Em certas carreiras, apesar delas terern urna série de problemas, o prestigio social 

que elas carregam, a relevdncia social, o sentido de possE bilidade de alterar a sociedade na qual vocé vive, tern urn 

peso muito grande para algumas pessoas. ". Lembrou que nos Estados Unidos ha advogados que abrern 

mao de salá.rios de milhôes de dólares ao serem convidados para ingressar na magistratura. Nalini 

considerou que o Quinto é urn tipo de "convite" a advogados e promotores püblicos eminentes. 

0 debate passou, assirn, para o bloco de questOes referentes a carreira, corn Nalini se 

rernetendo ao vitaliciamento. Cornentou que sobre esse processo ha "uma explicaçao muito 

satisfatória, muito racional" que seria a do "regime de provas" a que se deve submeter o juiz 
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ingressante durante dois anos. Na prática, porérn, a concepçao é a de que a vitaliciedade "não é 

para valer", ou seja, de que é adquirida no momento da posse do juiz, ou seja, assirn que é aprovado 

no concurso, sendo muito raro deixar de se vitaliciar. Adquire-se, portanto, o vitaliciamento "por 

decurso de prazo". Quanto a EPM, considera seus Cursos de Iniciaçao Funcional tentativas, ainda 

que "insipientes", de fazer da vitaliciedade urn periodo, de fato, probatório. Para Nalini: "A situaçdo 

de hoje é expressivarnente meihor do que quando ingressarnos na carreira (..)". Atualmente, por iniciativa do 

Desembargador-Corregedor, os juIzes recérn norneados recebem "tutores" - juIzes de 2° grau - para 

acompanhá-los nos percalços cotidianos do exercIcio profissional, sendo assim uma espécie de "( ... ) 

ponto de apoio, urn pronto socorro, urna UTljurIdica e, nao so juridica, mas existencial (..), alguérn corn quem possa 

se abrir, porque ojuiz é muito sozinho ". 

Quando ingressou na magistratura, Nalini já era promotor, ha quatro anos. Conta que tomou 

esta decisão porque, certa vez, ao se deparar corn urn juiz péssirno pela frente, que ihe irnpediu de 

fazer justica, percebeu que teria ou de se conformar enquanto prornotor ou se tornar juiz. Relatou-

nos que, no dia de sua posse como magistrado, teve uma palestra corn urn juiz assessor da 

Corregedoria que Ihe rnostrou as responsabilidades administrativas e correcionais do juiz. "Então ele 

comecou a dizer: Vocé nao é sOjuiz, você é responsavelpelafrequencia, pela assiduidade, pela producao, pelo carOler, 

pela conduta, pela vida privada e püblica dos teus funcionarios e nao sO dos teus funcionarios. Você é responsOvel 

pelos cartOrios de registro civil, de registro de tltulos e docurnentos, de protestos de titulos, de tabelionato e de registro 

de irnOveis. Se eles cobrarem a mais, e você não souberfazer o cdIculo de custa.s, a responsabilidade é tua e isto vai ser 

cobrado de você. Você é responsOvel pebos menores da sua cornarca. Você é responsável pelo Conselho penitenciOrio. 

Você é responsOvel pebos presos. Ele falou, e depois de 45 minutos eu sal e (.. ) Jul a sala do Presidente e falei: 'Eu 

quero tornar sern efeito a minha posse Acabou tornando posse, mas demorou urn rnês para pedir a 

exoneração do NW. Por tudo isso, conclui que a idéia de urn tutor para o juiz novo é boa. 

Cintra se pergunta se não seria preferivel o preenchimento de todas as vagas abertas, a cada 

concurso, para depois se fazer uma selecão dos meihores, através de urna fiscalizacao mais 

adequada no estágio probatória. Nalini responde que tal proposta ja foi encaminhada, por escrito: 
"0 Tribunal de Just/ca deve ter, ass/rn, 500 propostas que o Dr. Caetano e eufizernos (.), mas nao aproveitaram." 

Ceneviva, que por dois anos foi representante da OAB para questôes relativas ao 

vitaliciarnento, cornentou: "e autornOtico!" E mencionou o caso de urn juiz, em vias de se vitaliciar, 

que tinha, em suas rnãos, cerca de 180 processos conclusos para sentenca. Como representante da 

OAB quis votar contra o vitaliciamento, mas o desembargador-presidente argumentou que esse juiz 

"tinha urn problema psicológico e que prornetera se emendar". A votacAo foi adiada para uma 

ocasiäo em que Ceneviva nAo pôde estar presente. 

Neste ponto do debate, estimulados a refletir sobre a questão n °  41, referente ao stress e a 

problemas psicológicos que vários juIzes apresentam e sobre que atenção 0 TJ dá a isso, Nalini 
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-respondeu: '0 Judicidrio, como urn todo, tern muito escrüpulo em gasrar corn esse lipo de atividade (..) As 

cüpulas nunca tiverarn (..).[Para essas cüpulas] a pessoa que tern vergonha na cara sabe coma resolver seus próprios 

problemas. 0 que existe é uma tentativa, assim, insipiente de urn ou outro conversar. Agora, esse serviço psi co-social 

qué é chefi ado por urn verdadeiro apOstolo, que e a Desembargador !vIunhoz Soares, eu tenho a irnpressao de que pode 

fazer esse tipo de coisa, pode auxiliar. Ndo existe urn acompanhamento a nao ser técnico. Ensina-se tudo, corno 

despachar, como fazer peliçao(..). Agora, se a juiz chega e fda assim: Olha, eu me apaixonei pela minha escrevente. 

Al ... Jsso não é desse departamento!(..) Dal a perplexidade do Poder Judiciário quando, por exemplo, ojuiz de 23 anos 

descia pelo corrimdo do forum ao invés de descer pela escada. Ou daquele que aproveita a grande corredor e vol de 

skate. E tudo verdade! Ou do juíza que Ievou o namorado a dormir dentro do forum, porque (..) nao tendo hotel no 

cidade, (..) dormiu no fOrum. (.) A Escola talvezfosse a espaco onde nOs pudéssernos tratar disso tudo, não e? Mas a 

Escola nuncafoi levada corn seriedade. A Escola serve, sim, para eleger, max nao para ajudar osjuizes." 

Intervindo, a Dra Nancy Cardia comenta que a descricao feita apresenta, de fato, o Judiciário 

como uma grande empresa, formada por seres humanos que não são tratados como tais, "porque se 

esta partindo do principio de que ndo hO necessidades, de que as pessoas são capazes de fazer transicOes(..). Coma a 

Sr. descreveu: o Sr vol tomar posse e Ihe apresentarn urna lista de horrores. (..). Estamos falando de urna falta de 

infraestrutura de tal ordern em que estão sendo colocados apenas obstáculos para as pessoas vencerem, não se 

anteciparn problemas (..). Urna coisa que me preocupa e que todas essas atividades - (..)supervisOes, estdgios, (..) 

interlocuçao [do novo juiz corn seu tutor] - não entrarn para a cOmpito do mérito, não entram então na avaliaçao do 

desempenho do juiz e na sua progressão na carreira. Então, de nova se estO ignorando as necessidades dos pessoas, 

par que por mais que elas se doem, doem seu tempo (.) para a instituicao, é desumano acreditar que elas possam fazer 

isso sern esperar nenhum reconhecimento. E impossivel! As pessoosfazern isso ate urn determinado ponto (..). Ao não 

incluir esses temas dentro dos questoes de mérito, de pensar a avaliaçdo dos juizes, está se negando qué essas são 

necessidades da sociedade, são papeis e são parte integral do pope! dojuiz. 
(..)" 

Na opiniao de Coltro, isto mostra o quão fortes os juizes tern sido, pois "em toda a histOria do 

JudiciOrio paulista nós sO temos 3 suicidios". Ao que Nalini contra argumenta: "Em compensacao, suicidios de 

flihos de juizes..." 

Para Nalini, os recrutados nos ültimos concursos devem ser "masoquistas ou altruIstas" e 

lamenta que não haja, de fato, uma avaliaçAo mais cuidadosa de tópicos que compOe o que se 

denomina "merecimento". Em sua opinião, se Os juizes fossem reconhecidos por sua dedicacao e se 

a isso se somassem mais recursos materiais para que desenvolvessem meihor seu trabaiho, as 

qualidades dos magistrados se multiplicariam. 

Villen reitera que o problema central do Poder Judiciário reside em sua estrutura autoriária, 

da qual resulta, dentre outras posturas, a da cüpula prestar muito mais atencão em juIzes 

"prob!emáticos" do que naqueles que se empenham no exercIcio das funcöes. Estes empenhados, na 

sua opinião, gera!mente se concentram na base da pirâmide, nAo votam para cargos eletivos do TJ 

e, portanto, não contam muito. 0 autoritarismo do Judiciário, a seu ver "e quase militar e precisa ser 

mudado." 



Lagastra lembra que o "monitoramento a distância", o qual nao considera uma tutela, foi 
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criado no concurso 162. No que tange ao vitaliciarnento, alérn de não serem claros os critérios, 

concorda corn as opiniOes anteriores de que ha urn desprezo pelo processo, urna vez que todos os 

ingressantes de vitaliciarn. 

Schiesari lembra, ainda, que a jurisprudência, a princIpio representante de conflitos, é, 

paradoxamente, "urna espécie de mecanismo de dominacao" sobre o novo juiz que, para garantir 

sua flitura promoção, seleciona os acórdãos mais "convenientes", de instãncias superiores, para 

reproduzir. 

Nalini afirrna que o Judieiário vive urn dilerna que, na verdade, decorre de outro. Ha, por urn 

lado, falta de juIzes e, por outro, a comunidade está despertando para o Judiciário, pedindo-ihe 

solucaes. "Então é aquele dilema: incentiva-se ojuiz a ser urn doutrinador dentro do processo, ele tern de criar, tern 

de ter decisôes bern elaboradas ou ele tern de ser urn obreiro? A opção atual é.' obreiro. A cornumdade está exigindo 

obreiros. (..) ". Concordando, o Prof Sérgio Adorno comentou que ja teve a oportunidade de exarninar 

urna sentenca, elaborada por urn juiz de Maringa, que era de tal forma refinada intelectualmente que 

ele próprio imaginou quanto "ternpo livre" aquele juiz deveria ter. 

Nalini prosseguiu lamentado a nao valorizaçao dos talentos do juiz para a conciliaçao: "(..) a 

conciliaçao é superior a decisão, porque a conciliacao é urna coisa autónorna, todos participarn e chegarn a urna 

so/u cdo (..). Agora a decisão é urna coisa heterónorna; vinda de fora, é uma irnposicdo(...)". 0 juiz conciliador 

costuma ser ma! avaliado." 

Para o Prof Sérgio Adorno, o juiz, de fato, vive dilemas, entre outros o de ter de se valer de 

experiências acurnuladas para interpretar fatos novos, óferecendo-lhe perigos tanto a burocratizaçao 

quanto a criatividade. 

Retruca Nalini: "[0 Judiciãrio] trabaiha corn urna dimensão de tempo que é sempre o passado, so inheressa 

o passado. Então ele vai reconstituir urna coisa, reconstituir uma realidade, que aconteceu Ia longe, e dernora mais urn 

tempo enorme, urna eternidade, para solucionar aqui!o que a vida ja so!ucionou. (..). 0 que parece, talvez, que nós 

devêssemos incluir nurna grande reflexao seria a mudanca do tempo do JudE cithrio. 0 Judiciário, no futuro, ele vai ter 

que ser urn antecipador, ele val ter que ser urn pacificador, ou então ele tern que entregar os pontos, porque ele é urna 

fun çao descartável, porque para resolver coisas passadas, lá ahrás, não interessa mais. E isso nós estarnos sentindo, 

muito clararnenre, corn a fuga do Judiciário dos grandes capitals e (..) dos exciuldos. Os excluldos so conhecem a 

nossa face cruel: da poilcia ". 

A Dra  Nancy Cardia pontua uma analogia entre essas colocaçOes de Nalini e a própria 

ausência de planejamento no Judiciário, pois uma instância que trabaiha mais corn o passado, tern 

dificuldade de projetar no flituro e de nele se projetar. 

Cintra argumenta que urn exemplo atual desse quadro é a questâo dos Juizados Especiais 

que, por consistem numa exceção - pois lidam corn o tempo presente, corn o julgarnento dos fatos 

no mornento em que ocorrem -, funcionarn precariamente e estAo se esvaziando. Na area criminal, 
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por exemplo, Cintra lembra que ha juIzes - das varas centrais - trabaihando corn "diferentes 

tempos", pois tanto atuam corn os chamados "crimes graves" quanto corn os crimes que vão a 

juizado, que exigem imediatidade, oralidade e conciliaçao. Na area dye!, por também não se ter 

irnplantado urna estrutura efetiva dos juizados, 'jicou tudo corn sabor de improvisacao, de talforma que, hoje, 

já existejurisprudencia rnajoritdria que está entendendo que o acesso ao Jul zado Especial efacultativo(..)" 

Iniciando uma ültima "rodada", antes do encerramento do workshop, Ceneviva mencionou 

que as discussOes desenvolvidas, por dizerern respeito Justiça Cornum no Estado de São Paulo, 

deixaram a margem as Justicas Federal, Trabaihista, Militar e Eleitoral, não so de São Paulo como 

dos outros estados do Brasil e, na sua opiniao, "a Justiça no Estado de São Paulo é Lao parecida corn a 

Justica no Estado de Tocantins quanto a do Texas, ou seja, ndo ha a menor similitude possivel. Se nOs nao fizermos 

uma avaliaçao nacional, nós correrernos o risco de darmos uma definicao que não se aplica a este pals chamado 

Brash. E eu torno o exemplo do Rio Grande do Sul, no qual as idéias do Dyrceu tern encontrado eco muito mals amplo 

do que na Justica do Tocantins. (..) No Estado de São Paulo ha 130 mll advogados inscritos no OAB, no Estado do 

Tocan fins ha 752. (..)Ou seja, é evidente que os problemas suscitados no Estado de São Paulo nao tern nenhuma 

semelhança corn os do Tocantins ou corn os do Bahia(..). E preciso ter essa vi são nacional. 

Nalini acrescenta que, rnesrno no que diz respeito ao Judiciário paulista, ha enormes 

discrepâncias, pois a major parte dos magistrados não está preocupada corn as questôes que foram 

levantadas nesse workshop, do qual participaram os mais "abnegados, que trabaiham, que querem 

sugerir". Em sua opinião, "seria interessante fazer, talvez, uma abordagem naqueles que nao querern nada 

porque nós estamos passando uma imagem urn pouco falsa do Judiciário. (..) Ha muitos juIzes que (..) querem mais é 

que a sociedade se enquadre no que elespensarn dela, se ela não se enquadrar o problema é dela 

Encerrando os debates, a Dra  Nancy Cardia lembrou que todo e qualquer processo de 

mudança se dá de forma heterogênea, corn alguns capitaneando rnudanças, contrapondo-se a outros 

que nAo as desejarn, havendo ainda uma media arnorfa que simplesmente acompanha os 

acontecimentos. Reiterou que a realizacao de urn workshop deste tipo, reunjndo profissionais do 

Judiciário e pesquisadores universitários, é inédito na USP, e mostra que democracia também se far 

a partir de diagnosticos que, longe de elegerem culpados, aponta caminhos para mudancas e 

meihorias. "Esse é urn processo que requer debate, discussão, esciarecirnento, amadurecimento e, ate mesmo, a 

gente ir descobrindo quals são as nós górdicos." 

0 Prof Sérgio Adorno, também agradecendo a presenca de todos, propoe, para o 2 °  

semestre, urn seminário sobre o importante tema "do tempo do Judiciário", apontado por Nalini. 

Embora não tenhamos solicitado dos participantes do workshop que nos entregassem, por 

escrito, respostas as questôes por nós formuladas no material que ihes enviamos, recebemos do Juiz 

Caetano Lagastra Neto, urn texto em que far reflexOes sobre elas. Anexamo-lo a seguir. 

- 



10.3.4 - Documento elaborado pelo Dr. Caetano Lagastra Neto 

( I a 5) Dos problemas existentes nos cursos de Direito 

avultam a madequacao dos curriculos, voltados a quaisquer das carreiras 

jurIdicas. A Escola não forma, apenas treina (Paulo Freire). Talvez a alteraçao 

curricular regionalizada tenha infcio, no ambito das Escolas de Magistrados, corn 

a criação dos CEDES (Lagrasta). Testes vocacionais dentro da própna 

Universidade tornariarn essenciais ensinainentos voltados as especializaçOes 
profissionais - talvez, a partir do 2 0. ano. 

Devemos encetar estudos e esforços pam que seja criado e 

instalado, em cada urn dos Estados brasilejros, urn Centro de Pesquisas 

Cientificas sobre a litigiosidade e as formas de solucioná-Ia. Parte-se do princIpio 

de que as reformas legislativas dentro da processualIstjca ou do direito material 

valem-se de experiências vivenciadas pessoalmente pelos juIzes, sem qualquer 

respaldo nurna estatIstica confável, a exemplo das intermináveis ComissOes 

Revisoras dos atuais Códigos. A criaçao de mu Centro de Pesquisas CientIficas 

sobre o Poder Judiciário, corn base em convénios corn Escolas de Direito e 

Universidades, deverã contar corn a participaçao de estudantes e professores 

universitários das mais diversas categonas e especializaçoes, ante urn 

levantarnento confiável de dados sobre a Iitigiosidade contida (Watanabe). 

A busca de uma soluçao, a tao propalada morosidade do 

Judiciário, passará, necessariamente, pela análise do comportarnento dos demais 

Poderes do Estado, seus representantes e autarquias, estas, em geral, 

responsáveis por incontáveis repetiçOes de demandas. A descoberta dos leading 
cases (casos-padrão) em muito devolverá ai  credibilidade do povo na Justiça 

brasileira, evidenciado pela rápida soluçao do litigio - agora sim, aliada ao pronto 

pagamento pelo Estado de suas dIvidas e desapropriacoes. 

A idéia nao é nova, pam mais de 15 anos, em nosso Estado, 

Kazuo Watanabe, sugeriu-a durante encontro dos CEDES em Jales, sem qualquer 

sucesso. Ha que retomá-la. 
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Constata-se que o trabaiho desenvolvido no ârnbito de cada 

urn dos Estados ira desaguar na elaboraçAo de profundo estudo, cuja seriedade 

permitirá a magistratura brasileira reassuniir a posição de confiabiidade social. 

Qualquer idéia que pretenda tomar o juiz mais isolado ou 

que venha a colocá-lo em posição de resguardo ou diferenciada deve ser 

recusada. 0 juiz deve, desde os bancos acadêmicos sofrer as mesmas injunçOes e 

influências do cidadAo comum: a especiali7ação dirigida a carreira seth passo 

normal de seu desenvolviniento escolar e na carreira. 

0 juiz deve ter formaçao genérica: ha que ser técnico, sem 

perder a humanidade. Sem perder a noçAo de seu papel como ator social. Os 

meihores alunos, aqueles meihores colocados nos concursos püblicos, 

especialmente, na magistratura, dificilrnente tern se apresentado como Os 

meihores juIzes, os mais sensiveis. A explicaçao é a de que o gênio(?) já traz 

consigo a prepotência da auto-suficiência que, aliada a autoridade (?) do juiz, 

acaba em trágico abuso de poder ou no tratarnento desigual as partes. 

( 6 a 13) As deficiências das Escolas de Direito e do 

treinamento de juizes e advogados, ja apontadas em estudo apresentado a 
pesquisa européia (Lagrasta e Freitas Borges), permitirarn a proliferação de 

cursos preparatórios particulares verdadeiras fábricas de dinheiro, que obrigarn 

pobres estudantes do Interior a se submeterem a estágio na Capital. Além do 

mais, a mecânica pouco criativa das bancas de concursos tern permitido que seus 

propnetarios - de forma quase absoluta - descubrarn(?) e antecipem as questOes 

do exame, corn grande margem de acerto. A experiência do curso-durante-o-

concurso, promovida pela Escola Paulista da Magistratura, deveu-se, também 

por esta circunstãncia, a pressao dos "cursinhos". 



Se podemos apontar dois fatores de sobrevivência e sucesso 

da Escola Paulista da Magistratura, devemos nos referir aos Centros de Estudos e 

ao Curso de Estágio. Quanto a este as estatfsticas demonstrani o grau de 

coufiabilidade e aperfeiçoarnento que conseguiu atmgir. Mantido o concurso 

püblico de escoiha, adequando-se remuneração (ajuda de custo) digna, 

aurnentando-se o nUrnero de vagas e corn a inclusão de profissionais de outras 

areas, scm düvida o Curso de Estágio poderá superar a inércia da própria Escola 

e cia Universidade, na seleçao de vocaçOes e de profissionais voltados a 
magistratura. 

0 fracasso cia experiência do Curso de Preparação, dentro do 

Concurso, deveu-se, especificarnente, ao temor do Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo de que a Escola da Magistratura se tomasse urn nücleo ideológico 

incontrolável. Alias, este ternor persiste desde a sua criação. Em razão deste 

primeiro e mais expressivo motivo, as aulas forarn ministradas, em sua grande 

maioria, exciusivamente por desembargadores, alguns deles de forma abnegada, 

pois afastados ha anos de qualquer atividade docente, além de outros, despidos 

de qualquer contato corn a docência. Por outro lado, não se permitiu a 

diversificaçao dirigida a pratica profissional: nunca se pretendeu a criação de urna 

Escola Judicial, apesar de dispor, o Tribunal de Justica de urn edificio mteiro, na 

Rua da Consolaçao, onde poderia rnstalar sisterna mInimo e gratuito de hotelaria 

e refeiçOes - ao contrário dos cursos particulares - quando recebern candidatos 

do Interior. A acusaçao de que se tomaria urn reduto de altas carnadas medias, 

apesar de não ser estendida aos particulares (Darnasio, Marcato e Carmella), 

também não é capaz de evidenciar que nestes urn jovem do Interior tenha 

condiçoes de sobrevivência, diante de uma mensalidade de aproximadarnente 

R$350,00, fora a taxa de matrfcula. Se mantida a escoiha micial por concurso 

püblico, além da perspectiva de ajuda de custo - como constava da lei revogada - 

mexiste a proteção de classe, mencionada (Vianna et au). Quanto ao controle 

pelos notáveis da carreira - queiramos ou não - ele persiste, diante do sisterna 



de escoiha (Escola/Banca) e injunçöes politicas. Estas as razOes mais óbvias de 

seu fracasso, em pouco menos de dois anos, scm que houvesse destaque a 

qualquer grupo pelo controle do ingresso na magistratura. A Escola da 

Magistratura, no Estado de São Paulo, por estar vinculada diretamente ao 

Tribunal de Justiça, sofre, inegavelmente, o controle dos seus membros mais 

antigos. A prova desta assertiva está na composição das Bancas de Concurso e 

no quadro docente da própria Escola. Crê-se que a experiência mais proilfica e 

duradoura está na Tunna do Concurso, no. 162, alias o que apresenta expressivo 

numero de aprovados e de muiheres, conforme estatIstica apresentada pelo 

prOprio Nücleo, nesta data. A extinçao do Curso de PreparaçAo - enquanto se 

aguardam medidas eficazes junto as Universidades - representa evidente 

retrocesso em relaçao aos paises europeus. 0 Curso de Estágio não é suficiente 

para substitui-lo, também porquê nAo tern autonomia capaz de rernunerar seus 

estagiarios corn dignidade, sequer tendo possibilidade de criar urn corpo docente 

estável, servindo-se na atualidade de abnegados juizes e de alguns 

desembargadores, sern que haja a discussão prévia de sua finalidade e objetivos. 

Substituiu-se urn órgão da Escola, criado por lei, por uma experiência letiva 

improvisada, lOgico que corn menor possibilidade de se tornar urn nácleo 

ideológico ou urn centro formador de opiniao dos postulantes ao cargo de juiz. 

( 14 a 19 ) A escoiha do 5°.constitucional padece de 

objetivos definidos, resvalando pela politica do cornpadrio, destaforma deixando 

de cumprir o desejo do legislador de que a escoiha de seus membros (Ministério 

Püblico e Advocacia) arejassem o Poder Judiciário, nos julgarnentos de 2°.grau. 

Se o meio mais adequado e democrático de ecotha de magistrados é o concurso 

püblico, nada indica que os demais lidadores do Direito, por escoihidos por outra 

instituiçao venha a consagrar urn novo ideal de juiz. A prova, ou urna delas, de 

que não funciona é a nova pretensão do Executivo de instalar o controle externo 

do Poder Judiciário, além do fato de que não necessitando os do 50•  passar por 

todos os degraus da carreira, chegam aos tribunais estaduais corn maior chance 



de atingir seus órgãos de direçao e o cornando da própria Escola. Critérios 

politicos de escoiha - seja em que Jnstáncia for ( e prova disso é a do Supremo 

Tribunal Federal) - desacreditam e desmoralizam o Poder Judiciário. 

A honestidade jainais será aferida, corn exciusividade, 

através de documentos. 0 contato dos candidatos COffi Os membros da Banca e 

corn o corpo docente - na forma prevista na Lei No. 7.818, de 23 de abril de 

1992, posteriormente revogada pela Lei No.9.351, de 30 de abril de 1996 - 

perniitiria apuração rigorosa, ao mesmo tempo que evidenciaria traços de 

personalidade e conduta, revelada a existência de verdadeira vocação. 0 preparo 

intelectual, igualmente, nao pode ser demonstrado pela realizaçao de prova 

escrita - corn tema aleatOrio, muitas vezes despido de qualquer senso prático corn 

relaçao ao futuro desempenho profissional. Menos ainda será de se esperar corn 

relaçao ao exame oral. Verdadeiro massacre, serve de pretexto para expor a 

vaidade de rnernbro da Bancaque tritura o candidato, corn questOes mexpressivas 

e adrede preparadas, costumeiramente sacadas as algibeiras... 

Assim, o que se apura, quanto aos fatores que Dallari 

considera mais relevantes, e o mIriimo indispensável. Não ha pesquisa de campo, 

capaz de averiguar sobre a veracidade dos documentos que, inutilmente, buscam 

indicar honestidade. Os testes de personalidade, por igual, em nenhum momento 

foram objeto de apnmoramento ou de pesquisa, capaz de demonstrar sua 

validade e percuciência. 0 preparo intelectual é exciusivamente de caráter 

técnico-jurIdico, desprezadas quaisquer investidas a outros ramos do saber. Nada 

sobre sociologia, literatura, filosofia, psicologia ou lógica - menos ainda, sobre 

painéis, corn discussão de obra cientifica, literaria ou cinematogra.fica. 

0 candidato, hoje, não adquire, na Escola da Magistratura, 

qualquer consciência de sua importância corno ator social. Ou bern a possui ou 

ficará sern ela. Este o fator mais relevante, juntamente corn a honestidade. Os 



atributos de personalidade - comuns ao homem médio - SãO OS ostentados por 

qualquer funcionário püblico ou da empresa privada, corn especial ênfase na 

discriçao e na moderaçao exigidas. Por derradeiro, o conhecimento técmco-

juridico, visto que, ao longo dos anos e a medida que progride na carreira, as 

difculdades crescentes irfio aprirnorá-lo. 

( 20 a 27 ) Os exames deveriam ser exciusivarnente na 

forma escrita. A dificuldade de examinar mais de 3.000 candidatos, a urn dos 

cargos mais relevantes da Naçao, não pode estar submetida ao fato de que a 

banca enfrentará longa correçAo de provas. Dispensado o "provâo", através de 

testes de mültipla escoiha - urna vez que não afere qualquer conhecirnento - desde 

logo, dever-se-ia obrigar o candidato a urna redação sobre conhecimentos gerais 

e urna pergunta por matéria. A seguir, provas sobre as matérias mais relevantes 

(Direito Civil e Penal, além de suas formas processuais e Constitucional), por 

firn, solucão de caso. Percebe-se que nos atuais exames as perguntas são ma! 

formuladas, Os temas de dissertaçao são despidos de mteresse para o exercIcio da 

•  função (p. ex. casarnento inexistente, arras, etc.) e não são capazes de evidenciar 

a formaçao cultural necessária a carreira. 

A tal de "hereditariedade" somente persiste - em pequena 

escala - gracas a presença do mal-fadado exarne oral. As demais provas 

preservam o anonimato, enquanto que a entrevista deveria(?) servir para eventual 

desempate e classificaçao. A reprovação por razão apurada em testes de 

personalidade deve ser objeto de discussão corn o interessado, assistido, se o 

quiser, de perito de sua confiança. Sob este aspecto, o sigilo é constrangedor, 

mjusto e anti-dernocrático. 

Enquanto a Escola - ao menos a deste Estado - não fixar 

seus objetivos, de maneira clara e capaz de preencher a lacuna existente entre o 

Tribunal de Justiça e seus juizes, na busca de sua formaçao e aprirnoramento, 



impossIvel seth traçar o periul psicológico de seus candidatos. Talvez fosse o 

caso de perguntar: Qual o perifi psicológico dos examinadores, que participaram 

das áltimas bancas de concurso? 

NAo ha como se aferir os critérios de análise empregados 

pelos examinadores no julgar o comportamento dos candidatos no exame oral. 

0 perfil moral, da mesma forma que os fatores destacados 

por Dallari, será sempre o do homem médio. A magistratura não pode querer 

buscar "génios" ou medlocres. Na experiência de mais de 10 anos, não se 

consegue vislumbrar o objetivo perseguido através das entrevistas ou testes na 

fixação do perfil moral e cultural adequado. 

( 28 ) A presença crescente de muiheres na magistratura, em 

nimero reduzido no Estado de São Paulo, deve-se especialmente aos "cursinhos" 

que tern permitido uma forma de estudo, dirigido corn exciusividade a aprovação 

nos concursos, aliados ao fato - este sim, relevante - de que as muiheres 

permaneciam recothidas e temerosas de enfrentar bancas compostas por pessoas 

do sexo masculino e que pregavam, algumas abertamente, a supremacia 
masculina. Não se acredita que fatores extemos, alheios aos da própria 
instituicao, e que tern influido de maneira negativa na proporção de candidatas 

aprovadas. 0 que parece correto e capaz de evidenciar a falta de critério na 

escoiha dos membros da Banca e o fato de esta escoiha recair em pessoas que, 

constanternente, criticam ou tentam ridicularizar a muiher-candidata. 

( 29 e 30 ) Os jovens serão sempre bem-vindos. Suas 

presenças, nada obstante a falta de .experiência profissional, que pode e deve ser 

suprida pelas Esco!as, representa arejamento da carreira e renovação constante de 

seus quadros. A inexperiência, quando minimizada pelos prOprios colegas, corn 

orientaçao diuturna, mesmo a distância, não se constituirá em fator de prejuizo 



no seu relacionamento corn a comunidade. Isso acontecerá, corn certeza, Se 0 

jovem magisirado não tiver exata consciência de seu papel como ator social. 

Porém, sua influência na estrutura de poder intemo somente seth sentida se 

houver a eleiçao direta, por todos os seus membros, da cüpula do Poder 

Judiciário, caso contrário sua influencia chegara tarde demais, por desinteressado 

e aiquebrado. 

( 31 a 33 ) 0 no-preenchimento de todas as vagas de 

concurso deve-se, em primeiro lugar, a falta de critério e objetividade do próprio 

Tribunal de Justiça na busca do candidato - por des entendido como ideal. Da 

mesma forma, quanto a escoiha dos membros cia banca, aliada aos baixos 

salários, hoje agravada pela total faha de perspectiva futura de aposentadoria 

digna, depois de exercer corn exciusividade quase absoluta a funçao de juiz e, 

alguns, de urn cargo de magistério, scm poder cumular aposentadorias... A 

simultaneidade de realizaçâo de outros concursos, desvia candidatos a 
magistratura sem que a recIproca seja idêntica. Ao cabo, os faniigerados 

cursinhos, ao mesmo tempo que criam castas, inferiorizarn candidatos que nâo 

possarn cursá-los por incapacidade firnmceira. 

A existência do estagio durante o concurso permitina que o 

juiz iniciasse suas funcOes corn competência e garantia plenas, conforme 

demonstrado acirna. 0 vitaliciarnento dos juizes funciona como "espada de 

Dárnocles" sobre a cabeca dos jovens magistrados. Seus critérios são obscuros, 

sua discussão não é püblica e o candidato a expulsão nada pode fazer, nem 

mesmo defender-se de acusaçöes infundadai Esse defeito macula a vida cia 

instituicao e pode se prestar a ignominiosas perseguiçOes. 

0 Curso de Iniciaçao Profissional, logo após o ingresso do 

candidato, teve, repita-se, uma experiência relevante: o ministrado aos juizes do 

Concurso no. 162, em 1992, enfatizando-se a expressiva margem de candidatos e 



de candidatas aprovados (77 em 1.689 1  corn 45,46% de muiheres). Modificou-

se o sistema de preleçoes vazias e monótonas, substituindo-o por rápidas 

exposiçOes, corn divisão dos alunos em grupos momtorados, a partir de questOes 

previainente colocados pelo palestrante e corn retorno a sala para discussão this 

conclusOes a que chegaram os diversos paineis. Adernais, buscou-se a 

colaboraçao de juizes do Interior, especialniente os de la. Entrância que narravam 

vicissitudes e experiências iniciais da judicatura e do contato corn as 

comurndades longinquas. Por fim, estabeleceu-se a primeira experiência de 

Escola judicial, corn audiências e julgamentos simulados, inclusive corn a 
participaçao de oulros profissionais do Direito. 

( 34 e 35 ) Nos áltimos anos, por falta de fixaçao de 

critérios objetivos, inexistiram cursos de aperfeiçoamento e os que se realizaram 

o foram corn inexpressiva frequencia. Cursos desta natureza devem ser 

incrementados, por nucleares ao princIpio constitucional, que criou as Escolas 

de Magistrados. 0 excesso de serviço, agravado pelo isolamento e inexperiência 

não pode permitir que o juiz deixe de lado o aperfeiçoamento profissional. 0 

Tribunal de Justiça deve buscar formas de suplantar esta problemática, seja corn a 

criaçao de cursos e titulaçao a distãncia, seja compensando corn diárias ou 

convocação do magistrado, obrigando-o a presença. 

( 36) 0 desempenho do juiz somente pode ser apurado na 

Comarca ou na Vara, examinando-se seus despachos, sentenças, conduçao da 

pauta de audiências, bern como os livros e o desenvolvimento dos trabaihos 

cartorários, assiduidade, proficiência, diligência e presteza. 0 contato de juizes 

de 2.  Jnstância (dos Tribunals Estaduais) corn o magistrado e a comunidade ou 

na apuração perante os colegas de Comarcas vizinhas ou pelos membros 

daquela, impediria a maledicência, a fofoca, a acusação vazia e mentirosa, o 

desprestigio e o desespero do juiz, ao mesmo tempo que corrigiria eventuais 



defeitos, tornando o trabaiho objetivo e rápido, ao desbastar equlvocos de 

miciante. 

( 37 ) Os Centros de Estudos revelam-se a mais importante 

inovaçao em termos de Escolas de Magistrados. Ao interiorizarem a Escola, 

permitiram a igualdade de tratarnento e oportunidade entre todos os juizes dos 

Estados, visando a obediência ao princIpio constitucional que obnga a frequência 

a cursos de aperfeiçoamento, capaz de oferecer urn critério objetivo na aferiçao 

do merecimento, para fins de progressâo na carreira. Outra relevante 

caracteristica está na liberdade de seus membros quer na escoiha de Diretor e 

Secretário, mediante escrutinio direto e secreto, bern como de temas para debate 

e de palestrantes. Ao desatrelar a atividade de aperfeiçoamento da própria 

Escola, na Capital do Estado, desvincularn-se, também, dos critérios distantes do 

Tribunal de Justiça. Graças a colaboraçao financeira expressiva do órgão de 

classe, a Associaçao Paulista dos Magistrados, conseguem promover encontros 

regionais. Corn eventos abertos ao püblico (advogados, estudantes, etc), revela-

se elemento de integraçao fóruni/comunidade, permitindo, ademais, discussão 

reservada de temas institucionais e que digam respeito aos juizes da região. Nos 

seis anos de sua criaçao (1992), os Centros de Estudos realizararn major rniirnero 

de eventos do que a própna Escola Paulista da Magistratura (1988). Ha que 

consignar que esta liberdade nem sempre é bern compreendida e os juizes 

buscarn, inconscientemente, posição de dependência ao Tribunal de Justiça, corn 

inconcebIvel retorno a formas hierarquizadas. 

( 38  ) 	A idéia de carreira plana necessitaria 

aprofundamento, desde logo, porém, revela-se perigosa a proposta de poder o 

juiz ser removido. 

(39 e 40) 0 critério de "antiguidade" prevalece, mesmo no 

merecimento - apurado aquele na entrância. 	0 legislador constituinte, 



percebendo a falta de objetividade do prOpno estatuto cia magistratura, 

determinou a frequencia a cursos oficiais de Escolas de Magistrados coma 

elernento definidor daquela apuração. As atuais dificuldades das Escolas tern 

permitido a prevalência da antiguidade, desestimulando o aperfeiçoarnento dos 

juizes. Os critérios de julgamento e de aferiçao do merecimento são 

absolutamente rnsufcientes pam promover o interesse do magistrado em criar ou 

progredir, corn mérito distmto da progressAo pela inércia da antigUidade. 

( 41  ) Os juizes corn padecimentos par sobrecarga de 

trabaiho constituem-se na absoluta maioria cia magistratura paulista. 0 Tribunal 

de Justiça nada faz sobre as moléstias mentais ou o cansaço mental de seus 

membros. Por outro lado, o juiz que pretender expandir os serviços ou 

instalaçOes de seu Forum deve recorrer as autoridades do Executivo ou 

Legislativo locais, ante a crônica falta de quadros de funcionários e mesmo de 

infra-estrutura e de material básico. Auinentar o quadra de juIzes é menos 

relevante do que preencher o quadro e racionalizar seus serviços. 

(42 ) Os 10 anos da Constituiçao de 1988 comemorarn a 

inércia do Legislativo, incapaz de regulamentar, através de leis ordinárias, os 

amplos princIpios definidos pelo constituinte. A pior conseqUência, porém, está 

para se concretizar: a juncão das "medidas provisOrias" corn as "simulas 

vinculantes". Esta união ira coroar a investida ditatorial, ainda que sob a capa da 

legalidade ou de urn regime de exceção esciarecido, ernasculando o Poder 

Judiciáno e solapando o Estado Democrático de Direito. Se o presidente da 

Repüblica - desobedecendo a Constituiçao - lanca milhares de medidas 

provisOrias, que se perpetuam no tempo, sem a aprovação das Casas do 

Congresso, evidente que, ao manobrar politicamente o Supremo Tribunal Federal, 

conseguirá a edição de sümulas vinculantes, capazes de impedir as julgamentos 

contrários aos interesses do Executivo. 



(43) A função de uma Corregedoria moderna deve estar 

concentrada em corrigir ao inves de punir. 0 Corregedor-Geral da Justiça e sua 

equipe de juizes auxiliares deve compaiecer aos fóruns e solicitar a colaboraçAo 

do magistrado titular ou que estiver assumindo a Comarca para, juntos, 

examinarem e corrigirem os erros da escrivarna e do próprio juiz, corn isto 

amenizando a angñstia e solidão do magistrado e o despreparo dos funcionários e 

escrivarnas. 

Neto 

Juiz do Tnbuna1,e Alçada Criminal 

Secretário Executivo dos Centros de Estudo da 

Escola Paulista da Magistratura 
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