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ABSTRACT

First, the author brings up the judge’s obligation of 
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RESUMO 

Trata, primeiramente, do dever de aperfeiçoamento do magis-
trado, seus fundamentos e forma de concretização. 
A seguir, especifica os programas do Centro de Estudos Judiciá-
rios, esclarecendo sua relação com o autor.
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1 DEVER DE APERFEIÇOAMENTO DO 

MAGISTRADO

1.1 FUNDAMENTO

Embora a Loman não seja expressa a 
respeito, é possível extrair da CF um dever 
de aperfeiçoamento permanente do ma-
gistrado, a partir do princípio insculpido 
na alínea c do inc. II do art. 93, que prevê, 
para a promoção por merecimento, além 
dos critérios relativos ao exercício da ju-
risdição: freqüência e aproveitamento 
em cursos oficiais ou reconhecidos de 
aperfeiçoamento (NANNI, 1999, p. 323-
325; SOUZA, 1987, p. 53). 

Esse dever decorre do direito dos ju-
risdicionados a uma prestação jurisdicio-
nal de qualidade, uma vez que o Poder 
Judiciário é, também, um serviço públi-
co1. Com efeito, ao tempo em que exer-
ce um Poder, o Judiciário também presta 
um serviço público (BASTOS, 2004, p. 
10; COUTINHO, 1998, p. 94-95; OLIVEI-
RA, 1997, p. 89-90) estando sujeito: a) ao 
cumprimento dos princípios da adminis-
tração pública, entre os quais figuram a 
moralidade e a eficiência (CF, art. 37)2, 
b) à critica da sociedade, que deve ser 
recebida de forma tolerante (BARROSO, 
2005, p. 15); c) ao dever democrático de 
prestar contas, a chamada accountability, 
(DINO, 2006, p. 8; PAULA FILHO, 2008, 
p. 58). A propósito, o próprio CDC esta-
belece, como princípio da política nacio-
nal das relações de consumo, a raciona-
lização e melhoria dos serviços públicos 
(art. 4º, VII) e, como direito do consumi-
dor, a adequada e eficaz prestação dos 
serviços públicos em geral (art. 6º, X).

qualidade e efetividade do serviço pres-
tado. Para que Judiciário se o cidadão 
tem que recorrer a outras instâncias para 
resolver seus problemas? E do ponto de 
vista da atuação de cada magistrado, 
para além da sua contribuição para a 
qualidade, eficiência, presteza e isenção, 
a legitimação se dá pela apresentação 
de fundamentação razoável em suas 
decisões, como determina o inc. IX do 
art. 93 da CF. Com isso fica assegurado 
também o caráter dialético do processo, 
como tive a oportunidade de afirmar: A 
dialeticidade resulta do processo e do 
direito ao contraditório (CRFB, art. 5º, 
LV), e consiste no exame efetivo das 
razões das partes. Em outras palavras, 
a sentença é diálogo e não monólogo. 
É desse caráter dialógico, do enfrenta-
mento sério do juiz sobre todas as teses 
da defesa e da acusação, e do tribunal 
de apelação sobre a motivação do juiz 
é que se poderá ter, no caso concreto, 
efetivo respeito às razões das partes e 
cumprimento do direito de ampla defe-
sa e devido processo legal. Se o juiz não 
enfrenta os argumentos das partes e o 
tribunal de apelação ignora a motiva-
ção do juiz de primeiro grau, limitando-
se todos os atores do processo a rodar 
os seus textos padronizados, perde-se o 
caráter dialógico essencial ao processo, 
do qual resta apenas a aparência, como 
em uma conversa de surdos, produzida 
no teatro do absurdo.  Coletivamente, é 
a partir desse diálogo permanente, em 
múltiplos feitos judiciais, que poderá ser 
construída a jurisprudência, contribuin-

arbitrariedades judiciais. O juiz a quem 
tiver sido conferida a oportunidade de 
mergulhar, com intensidade e adensa-
mento – na complexa universalidade 
do Direito, além do natural acrescenta-
mento, passará a ostentar a humildade 
daqueles que tem noção da insuficiên-
cia crônica do conhecimento da ciência 
e da vida. 

Para isso, no entanto, não se pode 
confundir preparo e apuro técnico com 
hermetismo e exagero de erudição. 
Até mesmo em decorrência do princí-
pio constitucional da publicidade, que 
orienta a administração pública (CF, art. 
37), da qual faz parte o Poder Judiciário, 
exige-se que a sentença possa ser enten-
dida pelo cidadão, que é o seu destina-
tário. Modernamente, o desejável são 
sentenças objetivas e claras. Sem aban-
donar a linguagem técnica, o profissional 
do direito deve se fazer entender, sem 
ser pernóstico. Não é conveniente, assim, 
a linguagem excessivamente rebuscada, 
com termos ou expressões antigos ou 
de pouco uso, que dificultam a compre-
ensão. O princípio da publicidade dos 
atos processuais e a obrigatoriedade da 
fundamentação perdem o sentido se a 
publicidade que se dá é de uma moti-
vação hermética pela terminologia ou 
pelo estilo, às vezes utilizada como uma 
proteção. Já advertia Vieira, referindo-se 
ao sermão, mas em lição que pode bem 
ser aplicada à sentença, o seguinte: O 
estilo há de ser muito fácil e muito na-
tural. [...] Aprendamos do céu o estilo da 
disposição, e também o das palavras. 
As estrelas são muito distintas e muito 
claras. Assim há de ser o estilo da pre-
gação; muito distinto e muito claro. E 
nem por isso temais que pareça o estilo 
baixo; as estrelas são muito distintas e 
muito claras, e altíssimas. O estilo pode 
ser muito claro e muito alto; tão claro 
que o entendam os que não sabem e 
tão alto que tenham muito o que enten-
der os que sabem. (VIEIRA, 1999, p. 36).

Como referido no art. 35 do CEMN: 
O magistrado deve esforçar-se para 
contribuir com os seus conhecimentos 
teóricos e práticos ao melhor desenvol-
vimento do Direito e à administração 
da Justiça. A contribuição a ser dada 
pelo magistrado no desenvolvimento 
do direito é a adequada solução ao caso 
concreto, do modo mais rápido e eficaz, 
com o que contribui também para a ad-

O princípio da publicidade dos atos processuais e a 
obrigatoriedade da fundamentação perdem o sentido se a 

publicidade que se dá é de uma motivação hermética
 pela terminologia ou pelo estilo, às vezes utilizada

como uma proteção.

O magistrado brasileiro não é eleito 
pelo voto popular, mas isso não dispensa 
a necessidade de legitimação democráti-
ca do Poder Judiciário (BARROSO, 2008, 
p. 96). Do ponto de vista institucional, 
a legitimação se dá pela prestação de 
um serviço de qualidade, rápido, eficaz 
e com custos razoáveis, alheio a favore-
cimentos ou preferências. Com efeito, a 
legitimação institucional do Poder Judi-
ciário depende, entre outros fatores da 

do a prática judiciária para o progresso 
do Direito. (BALTAZAR, 2007, p. 105)

Quer dizer, a adequada fundamenta-
ção, que tende a ser melhor quanto mais 
qualificado seja o juiz, leva a um aumen-
to da confiança dos cidadãos no Judiciá-
rio como um todo (ONU, 2008, p. 163). 
Como refere, com o costumeiro acerto, 
Nalini (1992, p. 127-128): O despreparo, 
a ignorância, a insegurança tem sido, 
muita vez, o fator preponderante das 
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ministração da justiça, atendendo ao bi-
nômio mencionado no art. 35 do CEMN. 
Enfim, o que se espera do juiz, primor-
dialmente, em sua atividade, é a solução 
do problema trazido pelas partes, e não 
uma demonstração de erudição (BITEN-
COURT, 1966, p. 226-227). 

Não é necessário, então, estender-
se artificialmente no texto, além do in-
dispensável para enfrentar as questões 
postas em debate, cometendo o pecado 
da prolixidade, bastante agravado com o 
advento do computador, pois a sentença 
não é obra literária ou dissertação acadê-
mica, e o Poder Judiciário é um serviço 
público, cuja tarefa é a solução de casos 
concretos. 

O fundamento do direito dos juris-
dicionados a uma prestação de quali-
dade é explicitado, aliás, no art. 29 do 
Código de Ética da Magistratura Nacional 
(CEMN), que reprisa, no tema, o dispos-
to no Código Ibero-americano de Ética 
Judicial (CIEJ) como segue: Art. 29. A 
exigência de conhecimento e de capa-
citação permanente dos magistrados 
tem como fundamento o direito dos ju-
risdicionados e da sociedade em geral à 
obtenção de um serviço de qualidade na 
administração de Justiça.

1.2 CARÁTER PERMANENTE

Destaco que o aperfeiçoamento é ta-
refa permanente. Há alguns magistrados 
que, após o esforço da preparação para 
o concurso público, sentem-se ou ima-
ginam-se prontos, como se nada mais 
houvesse a aprender ou como se, ungi-
dos por algum fator divino, estivessem 
já legitimados e em posição de deitar 
lições de direito a todos, sem qualquer 
humildade. Convencidos de que uma 
imensa sabedoria permitiu o sucesso no 
concurso, não frequentam cursos, nem 
compram livros, às vezes ignorando até 
mesmo alterações legislativas e os pro-
gressos doutrinários. O concurso público 
é um modo republicano de ingresso na 
magistratura, constitui um adequado sis-
tema de meritocracia e dá oportunidade 
a todos de ingressarem no primeiro esca-
lão da carreira, sem depender de favores 
ou mediação política, o que é positivo. 
Os certames são disputados e sérios, a 
preparação toma tempo e exige sacri-
fício. Cuida-se, porém, de uma etapa, 
na qual são avaliados, essencialmente, 
conhecimentos técnico-jurídicos e, atual-

mente, algum conhecimento de ética ou 
outras ciências sociais. 

Depois do concurso, vêm os desa-
fios da prática de ser juiz, que não são 
ensinados na faculdade ou no curso de 
preparação, nem cobrados no concurso. 
Exemplifico: como se dá uma adequada 
colheita da prova; como fazer uma boa 
sentença ou despacho; como se relacio-
nar com os servidores, advogados, par-
tes, sociedade; como administrar uma 
vara? Tudo isso também faz parte da 
atividade da magistratura, e, para além 
da preparação técnica e ética, tem que 
ser aprendido e trabalhado. Enfim, a vida 
continua depois do concurso, e a forma-
ção, como já dito, é permanente. 

cidos pelo tempo na casa e pela vivência 
de um grande número de casos, estes 
vêm enriquecidos pelo acesso mais fa-
cilitado aos recursos tecnológicos e aos 
avanços da academia, de modo que o 
convívio em cursos de aperfeiçoamento 
pode ser salutar para todas as faixas da 
magistratura. Mais que isso, o convívio, 
no ambiente de aprendizado, de ma-
gistrados de primeiro e segundo graus 
permite uma salutar troca de perspecti-
vas e pontos de vista em um ambiente 
um pouco menos ritualizado e em um 
discurso um tanto menos fechado que 
o do processo. Geralmente o juiz de pri-
meiro grau tem o privilégio do contato 
direto com as partes, sofre os primeiros 

A contribuição a ser dada pelo magistrado no 
desenvolvimento do direito é a adequada solução ao caso 
concreto, do modo mais rápido e eficaz, com o que contribui 
também para a administração da justiça [...]

Mas, se é verdadeiro que a atividade 
de aperfeiçoamento deve ser mais in-
tensa em relação aos magistrados mais 
jovens em idade e na carreira (ALIENDE, 
1992, p. 39), deve alcançar magistrados 
de todos os níveis (ONU, 2008, p. 134-
135). Com efeito, mesmo os magistrados 
experientes podem precisar de atualiza-
ção com relação a inovações legislativas 
ou assuntos contemporâneos, bem como 
para os casos, que não são incomuns, de 
mudança de varas ou assunção de no-
vas atribuições nos tribunais (NALINI, 
1999, p. 145-146). O mesmo vale para 
experimentados advogados, membros 
do MP ou professores que ingressam em 
tribunais, diretamente, sem passar pela 
magistratura de primeira instância. Os 
magistrados que ingressam pelo quinto 
constitucional em tribunais de apelação 
ou diretamente em tribunais superiores 
seguramente trazem uma contribuição 
importante, mas algumas vezes lhes fal-
tam algumas das habilidades próprias de 
juiz, e sempre é momento de aprender. 
Assim o fazem os juízes nos países de 
common law, nos quais não há, em re-
gra, concurso público, e os magistrados 
são recrutados entre experimentados ad-
vogados (ARMYTAGE, 1996, p. 13).

Para isso, é relevante que as ativida-
des permitam o contato e a troca entre 
magistrados mais experientes e aqueles 
mais novos. Se os primeiros são favore-

embates das alterações legislativas, tem 
que decidir casos baseados em nova le-
gislação, que nunca foram examinados 
pelos tribunais superiores e em relação 
aos quais não há doutrina. O juiz de tri-
bunal, ao contrário, além da maior expe-
riência, tem a vantagem de poder exami-
nar vários casos, oriundos de diferentes 
jurisdições, de uma área territorial maior, 
de ver argumentos levantados nas apela-
ções, por diferentes advogados e juízes.

Na 4ª Região da Justiça Federal já 
alguns anos são realizados encontros e 
seminários com a participação de de-
sembargadores e juízes federais, nos 
quais todos podem falar livremente e se 
dá esse saudável encontro de perspecti-
vas. Outro exemplo salutar é a figura do 
juiz auxiliar, adotada no STF há alguns 
anos, que permite a magistrados de pri-
meiro grau trazer a perspectiva da base 
para os ministros, ao tempo em que os 
juízes de primeiro grau também podem 
ver, de perto e de dentro, as dificuldades 
e desafios de um tribunal constitucional.

1.3 CONTEÚDO

Mas a formação do magistrado não 
deverá ser puramente técnica, até por-
que isso é cobrado do magistrado no 
concurso público, mas também ética 
(CEMN, art. 30) e transdisciplinar (CEMN, 
art. 31), uma vez que: Não tem condi-
ções de resolver os problemas humanos 
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o profissional que só quer conhecer o direito. Este não esgota 
a riqueza, nem a complexidade do mundo (NALINI, 1999, p. 
145-146; BITENCOURT, 1966, p. 228-231). 

Na parte técnica, de acordo com o art. 32 do CEMN: O co-
nhecimento e a capacitação dos magistrados adquirem uma 
intensidade especial no que se relaciona com as matérias, as 
técnicas e as atitudes que levem à máxima proteção dos direi-
tos humanos e ao desenvolvimento dos valores constitucionais. 

1.4 AUTORIDADE RESPONSÁVEL

De acordo com os Comentários aos Princípios de Bangalore 
de Conduta Judicial (ONU, 2008, p. 135), o próprio Poder Judiciá-
rio deve ser responsável pelo aperfeiçoamento dos magistrados, 
o que é positivo do ponto de vista da independência judicial.

Com efeito, são corolários do princípio democrático a inde-
pendência do Poder Judiciário, como instituição, e a indepen-
dência do magistrado, no exercício da função jurisdicional. Essa 
garantia ficaria, de certa forma, esvaziada, se a atividade de for-
mação dos magistrados fosse entregue a outros órgãos, estra-
nhos ao Poder Judiciário, cabendo aos seus próprios membros 
a tarefa de organizar a educação continuada dos magistrados. 
Em suma, manter dentro do próprio Poder Judiciário o poder de 
aperfeiçoar intelectualmente os seus membros é um modo de 
garantir a  independência judicial institucional ou objetiva, isto 
é, a independência do Poder Judiciário perante outros órgãos 
e poderes, que não se confunde com a independência judicial 
subjetiva, de cada magistrado. 

Mas a essa garantia corresponde, como contraponto, o de-
ver de garantir esse aperfeiçoamento profissional, oferecendo 
aos magistrados cursos de qualidade e permitindo a sua par-
ticipação. Como referido no art. 36 do CEMN: É dever do ma-
gistrado atuar no sentido de que a instituição de que faz parte 
ofereça os meios para que sua formação seja permanente.

Ao contrário, é conveniente que os cursos promovidos 
pelos tribunais sejam ministrados não só por magistrados, co-
nhecedores dos problemas enfrentados por seus colegas, mas 
também por professores, advogados, membros do Ministério 
Público, policiais, peritos e outros profissionais. É importante 
que os magistrados estejam expostos, fora do ambiente ritua-
lizado da audiência, a uma diversidade de opiniões e pontos 
de vista, arejando e jogando luz sobre os problemas da sua 
atividade. Do contrário haveria uma tendência de reprodução 
dentro do próprio ambiente do Poder Judiciário, o que pode se 
traduzir, a longo ou médio prazo, em um certo empobrecimen-
to, ou ao menos na perda da oportunidade de ouvir as diversas 
boas ideias e também as críticas oriundas de outros grupos de 
profissionais e da sociedade.

Não se olvide aqui, também, o papel relevante desempe-
nhado pelas associações de magistrados, a representarem mais 
uma força não institucionalizada, muitas vezes prontas a trazer 
uma perspectiva crítica e progressista em encontros, seminários, 
ou associadas com as Escolas da Magistratura institucionais. 

1.5 FORMAÇÃO ACADÊMICA DO MAGISTRADO

Veja-se que a Loman assegura ao magistrado, no inc. I do 
art. 73, o direito de afastamento para frequência a cursos ou 
seminários de aperfeiçoamento, o que abrange não só os cur-
sos promovidos pelos tribunais, centros de estudo e escolas da 
magistratura, mas também aqueles oferecidos pela academia. 
Quer dizer, o aperfeiçoamento do magistrado não é somente 
um dever, mas também um direito.

 Com isso se vê, como dito, com acerto, nos Comentários 
aos Princípios de Bangalore de Conduta Judicial (ONU, 2008, 
p. 133), que o magistrado tem o dever de aperfeiçoar-se, bem 
como o direito de contar com as oportunidades para tanto, seja 
em cursos oferecidos pelo próprio Poder Judiciário, seja em cur-
sos regulares de especialização, mestrado e doutorado, seja em 
cursos livres.

Quer dizer, sob a perspectiva do direito do magistrado, 
deve ser permitido que este procure, de forma autônoma e 
para além dos cursos oferecidos pelo tribunal o seu aperfei-
çoamento. O magistrado não é mero destinatário dos cursos 
oferecidos pelo tribunal. Ao contrário, como referido no art. 
34 do CEMN: O magistrado deve manter uma atitude de 
colaboração ativa em todas as atividades que conduzem à 
formação judicial.

Em qualquer caso, não se pode olvidar que a atividade 
principal deve ser o exercício da magistratura, de modo que 
o aperfeiçoamento deve se dar sem prejuízo da atividade judi-
cante, pois a formação é um meio para o exercício da função 
jurisdicional (BENETI, 2000, p. 30-31), e não ao contrário. Bem 
por isso, não é recomendável que recém-entrado na carreira, o 
juiz também inicie estudos acadêmicos. A adaptação às novas 
funções demanda um certo tempo e, especialmente no início, 
a magistratura não será compatível com atividades acadêmicas. 
Como já dito, a profissão de juiz deve ser sempre a atividade 
principal (FREITAS, 2003, p. 185).

1.6 MAGISTRATURA E MAGISTÉRIO

A CF, em seu art. 95, parágrafo único, estabelece que aos 
juízes é vedado: exercer, ainda que em disponibilidade, outro 

[...] o convívio, no ambiente de aprendizado, 
de magistrados de primeiro e segundo 

graus permite uma salutar troca de 
perspectivas e pontos de vista em um 

ambiente um pouco menos ritualizado [...]

É importante, ainda, que a autoridade de treinamento 
seja diferente da disciplinar e da de nomeação (ONU, 2008, 
p. 135-136), com o que fica preservada a independência de 
cada magistrado. Efetivamente, Escola da Magistratura não se 
confunde com Corregedoria. Aquela está dedicada ao ensino, 
ao aperfeiçoamento, à difusão do conhecimento. A corregedo-
ria tem a função de orientação, em caráter normativo, dentro 
da instituição, além de regulação detalhada das atividades e de 
controle administrativo e disciplinar. 

De outro lado, não se deve confundir independência institu-
cional com isolamento. O fato de que a formação permanente 
é um encargo do Poder Judiciário não conduz à conclusão de 
que toda e qualquer atividade deva ser conduzida e ministrada 
apenas por magistrados, ignorando a contribuição dos demais 
profissionais do direito ou de outras áreas, nem que o magis-
trado não possa complementar sua formação na academia ou 
em cursos livres.
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cargo ou função, salvo uma de magis-
tério, em dispositivo fundado na ideia 
de que a magistratura deve ser, sempre, 
a atividade principal do juiz (FREITAS, 
2003, p. 181), não devendo o exercício 
da magistratura ser preterido por qual-
quer atividade, ainda que permitida3. A 
Loman, a seu turno, trata da matéria nos 
seguintes termos: Art. 26 - O magistrado 
vitalício somente perderá o cargo (veta-
do): [...] 

II - em procedimento administrativo 
para a perda do cargo nas hipóteses se-
guintes: a) exercício, ainda que em dis-
ponibilidade, de qualquer outra função, 
salvo um cargo de magistério superior, 
público ou particular; [...]

§ 1º O exercício de cargo de ma-
gistério superior, público ou particular, 
somente será permitido se houver corre-
lação de matérias e compatibilidade de 
horários, vedado, em qualquer hipótese, 
o desempenho de função de direção 
administrativa ou técnica de estabeleci-
mento de ensino.

§ 2º. Não se considera exercício do 
cargo o desempenho de função docen-
te em curso oficial de preparação para 
judicatura ou aperfeiçoamento de ma-
gistrados.

A possibilidade de acumulação com 
um cargo de professor é incontroversa, 
pois expressa no próprio texto constitucio-
nal, assim como o faziam as Constituições 
de 1934 e 1946, sendo o ensino vedado 
na Constituição de 1937. Embora a CF não 
o faça, a Loman deixa claro que o permiti-
do é uma função de magistério superior, 
público ou particular. Quer dizer, não é 
permitido ao magistrado o magistério no 
ensino médio ou fundamental. 

Veja-se que, para o magistrado, as 
restrições são mais intensas que aquelas 
previstas para os servidores públicos em 
geral, tendo em vista que, além das regras 
de acumulação do art. 37 da CF, também 
não é permitido ao juiz: a) dedicar-se à 
atividade político-partidária (CF, art. 95, 
parágrafo único, III); b) exercer o comér-
cio (LOMAN, art. 36, I) ou; c) ocupar cargo 
de direção ou técnico de sociedade civil, 
associação ou fundação (LOMAN, art. 36, 
II). Tais restrições têm, porém, fundamen-
tos outros que não apenas as exigências 
de dedicação ao exercício do cargo, pois 
fundadas também na necessidade de ma-
nutenção da imparcialidade judicial. 

No caso do magistério, porém, não há 

razão para dispensar tratamento diverso e 
mais gravoso ao magistrado. Em primeiro 
lugar, a atividade do magistério é, como a 
magistratura, intelectual, sendo altamente 
proveitoso para o aprimoramento da qua-
lidade do serviço que o juiz seja também 
professor, desde que, como já dito, man-
tenha em dia o serviço judiciário. Além 
disso, cuida-se de uma regra que limita o 
direito fundamental ao trabalho, garantido 
pelo inc. XIII do art. 5º da CF, devendo ser, 
como tal, interpretada restritivamente.

1.7 MAGISTRADO, EDUCAÇÃO E 

COMUNIDADE

Além do magistério profissional, não 
há impedimento a que o magistrado 
profira palestras ou participe de eventos, 
comissões consultivas sobre alterações le-
gislativas ou escreva livros e artigos, desde 
que mantenha em dia os processos sob 
sua responsabilidade e que não haja com-
prometimento do desempenho da função 
judicial (ONU, 2008, p. 110). Ao contrário, 
é desejável que os magistrados contribuam 

[...] não há impedimento a que o magistrado, na qualidade 
de professor, oriente alunos integrantes do serviço de 
assistência judiciária gratuita, desde que não o faça em 
processos de sua responsabilidade [...]

Do ponto de vista da Loman, não 
há impedimento a que o magistrado, 
na qualidade de professor, oriente 
alunos integrantes do serviço de as-
sistência judiciária gratuita, desde que 
não o faça em processos de sua res-
ponsabilidade, caso em que poderia 
restar violado o dever de imparciali-
dade, além de configurar causa de 
suspeição (CPC, art. 135, IV). Com 
exceção desse caso, não poderá o 
magistrado, sob pena de violação do 
art. 12 da Lei n. 8.906/94, praticar atos 
privativos de advogado, quais sejam, 
a postulação em juízo e o aconselha-
mento direto às partes. Não em virtu-
de do fato de ser magistrado, mas por 
não ser advogado. Tais atos tampouco 
poderiam ser praticados por membro 
do MP ou servidor do Poder Judiciá-
rio, impedido de advogar, que venha 
a ocupar cargo de professor.

O exercício do magistério requere-
rá a frequência a cursos de pós-gradua-
ção, o que é positivo, no sentido do 
aprimoramento do conhecimento e do 
desenvolvimento de uma postura crí-
tica sobre a magistratura e o Direito. 
Além disso, permitem ao magistrado 
aumentar seu cabedal de conhecimen-
to e embasar melhor suas decisões, 
especialmente nos casos difíceis, assim 
contribuindo para o aprimoramento da 
ordem jurídica. Como já mencionado, 
a própria CF prevê a frequência e o 
aproveitamento em cursos reconheci-
dos de aperfeiçoamento como um dos 
critérios para promoção por mereci-
mento (CF, art. 93, c). 

com sua experiência em relação a questões 
sobre as quais tenham tido oportunidade 
de se debruçar. Sobre o tema, transcrevo 
o seguinte trecho dos Comentários aos 
Princípios de Bangalore de Conduta Judi-
cial: 157. Um juiz pode contribuir para a 
educação legal e profissional por meio de 
palestras, participação em conferências e 
seminários, julgando audiências-treino de 
estudantes e atuando como um examina-
dor. Um juiz pode também contribuir para 
a literatura legal como autor ou editor. 
Tais atividades profissionais desenvolvi-
das por juízes são de interesses público 
e devem ser encorajadas. Todavia, o juiz 
deve, quando necessário, deixar claro que 
os comentários feitos em um fórum edu-
cacional não têm o propósito de opiniões 
consultivas ou comprometimento com 
uma dada opinião legal em processo na 
corte, particularmente porque juízes não 
expressam opiniões ou conselhos sobre 
assuntos legais que não estejam devida-
mente sendo avaliados perante a corte. 
Até que a prova seja apresentada, o ar-
gumento ouvido e, quando necessário, a 
pesquisa esteja completa, um juiz não é 
capaz de pesar imparcialmente a prova 
concorrente e os argumentos de modo 
a formar uma opinião judicial definitiva. 
Antes de aceitar qualquer remuneração, 
o juiz deve assegurar-se de que o mon-
tante da remuneração não excede o que 
outro professor, que não é juiz, recebe-
ria por responsabilidades educacionais 
comparáveis e de que o recebimento da 
remuneração adicional é compatível com 
qualquer obrigação legal ou constitucio-
nal. (ONU, 2008, p. 111)
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Nesse ponto é de lembrar que o Poder Judiciário, por sua capi-
laridade, constitui um importante foro democrático, no sentido de 
que cada cidadão que propõe uma ação judicial contra um órgão 
público requer que o Poder Público venha ao processo e exponha 
as razões de sua ação, ou inação. Assim se dá, por exemplo, em 
uma ação individual relativa a um benefício previdenciário, direito 
à saúde, contratos bancários ou habitacionais. O julgamento aqui 
levará em conta os fatos e as razões apresentadas pelo Poder Pú-
blico. No conjunto, tais processos judiciais representam, então, uma 
forma de a sociedade cobrar do Poder Público, independentemen-
te das eleições, um certo grau de racionalidade da atuação daque-
les poderes. O juiz tem aqui a privilegiada posição de observador, 
mediador e julgador desses embates e pode, com o acúmulo do 
conhecimento gerado pelo exame de vários casos, contribuir para o 
aprimoramento das políticas públicas naquele dado setor.

2 O CENTRO DE ESTUDOS JUDICIÁRIOS DO CONSELHO DA JUSTIÇA 

FEDERAL E A FORMAÇÃO DO MAGISTRADO FEDERAL

O Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Fe-
deral vai ao encontro do dever de formação permanente acima 
mencionado, assim contribuindo para a eficiência, legitimação 
e concretização daquele mandamento constitucional. Como ór-
gão do Conselho da Justiça Federal, o Centro de Estudos tem 
abrangência nacional, contribuindo também para um certo grau 
de uniformização entre as regiões da Justiça Federal e a integra-
ção entre os magistrados federais de todo o País.

Na área de ensino, os cursos promovidos pelo CEJ para ma-
gistrados são de excelência reconhecida, bem assim os seminá-
rios, encontros e eventos de curta duração. É característica dos 
eventos do CEJ a participação de magistrados como expositores, 
mas também a presença de advogados, membros do MP e pro-
fessores, do Brasil e do exterior, promovendo o saudável encon-
tro com a comunidade jurídica e com a academia, a favorecer a 
diversidade, como acima referido. O conteúdo também não fica 
limitado apenas ao direito, incluindo a área gerencial, da maior 
importância para a concretização do princípio da eficiência do 
Poder Judiciário como serviço público. 

A interlocução com a academia não fica limitada, de todo 
modo, à participação de professores em cursos de curta duração. 
Vários cursos de especialização já foram promovidos, com a pos-
sibilidade de obtenção do respectivo grau acadêmico em Direito 
Processual Civil, Direito Penal, Direito Sanitário e Direito Processual 
Público. Tais cursos representam a possibilidade de acesso do ma-
gistrado à pós-graduação, ainda que atue em subseção judiciária 
mais distante, especialmente quando realizado a distância. A pro-
moção de tais cursos para magistrados, sem custos, serve de pro-
vocação e tira o magistrado do isolamento e da zona de conforto, 
provocando uma saudável exposição ao debate e às novas ideias. 

Também deve ser louvada a difusão do conhecimento propor-
cionada pelas pesquisas levadas a efeito pelo Centro de Estudos 
e sua respectiva publicação na Série Pesquisas do CEJ. Saindo da 
mera queixa da falta de informação sobre o Poder Judiciário, o ór-
gão foi a campo, várias vezes, realizando pesquisas empíricas, o 
que não é comum, aliás, no meio jurídico. Acima foi referido que 
a autoridade encarregada da formação do magistrado, o que in-
clui, vale dizer, pesquisas de interesse da magistratura, deve estar 
dentro do Poder Judiciário. Pois o CEJ é a prova do acerto desse 
investimento. As várias pesquisas realizadas e a publicação de seus 

resultados, disponíveis na página da instituição, permitiram, ao lon-
go dos últimos quinze anos, um grande aprofundamento nos ru-
mos da Justiça Federal e a implementação de mudanças concretas 
na instituição. Para citar alguns exemplos concretos, o volume 9: 
Uma Análise Crítica da Lei de Lavagem de Dinheiro, foi o ponta-
pé inicial que levou à criação da Estratégia Nacional de Combate à 
Corrupção e à Lavagem de Dinheiro bem como da pioneira espe-
cialização de varas em lavagem de dinheiro e crimes contra o SFN. 
Mais recentemente, temas de relevo como os Juizados Especiais, 
contratos bancários, descumprimento de ordens judiciais e critérios 
de ampliação do judiciário trouxeram contribuições relevantes em 
temas que fazem parte do dia a dia dos magistrados federais, da 
realidade concreta. Com isso, o Poder Judiciário e os magistrados, 
por meio desse canal institucionalizado, passam a ter voz e vez para 
contribuir no aperfeiçoamento legislativo para problemas nacionais, 
na formação mesmo da política pública, de modo mais influente do 
que poderia fazê-lo um magistrado isolado.

Entre os serviços proporcionados pelo CEJ, especial desta-
que deve ser dado ao Centro de Apoio ao Juiz Federal (CAJU). 
Com acesso à biblioteca do próprio CEJ e outras, o Centro de 
Apoio auxilia os magistrados na realização de pesquisas e ob-
tenção de documentos, o que é de especial valia para magistra-
dos que estão fora dos grandes centros e sem acesso direto às 
melhores bibliotecas. Atualmente, várias publicações nacionais 
e estrangeiras estão disponíveis.  

3 CONCLUSÃO

A formação permanente do magistrado, sobre ser uma imposi-
ção constitucional, representa um meio para assegurar a qualidade 
do serviço público da prestação jurisdicional e, em consequência, 
do grau de proteção dos direitos que se pretende assegurar por 
meio das ações judiciais, como a vida, a integridade corporal, a 
honra, a liberdade, a propriedade, e todos os demais direitos fun-
damentais. Nessa linha, o mau funcionamento do Poder Judiciário 
pode representar, então, violação da proibição de insuficiência, 
que impõe aos Poderes Públicos a tomada de medidas que garan-
tam o exercício dos direitos fundamentais4. Veja-se que a eficiência 
é exigida do Poder Judiciário tanto no exercício de sua atividade-
fim, que é a jurisdição, quanto na sua atuação administrativa, que 
guarda relação de instrumentalidade com a função jurisdicional 
(BARROSO, 2005, p. 16-17), pois a má administração dos recursos 
humanos, financeiros e materiais disponíveis afetará o funciona-
mento do serviço, comprometendo a sua eficiência.

Ao dar cabo de suas atribuições com reconhecida excelência, 
o Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, 
mediante suas atividades de ensino, pesquisa e apoio aos juízes 
federais, incorpora e concretiza, institucionalmente, a tomada de 
medidas para a realização eficiente da Justiça. Bem por isso, é de 
louvar a todos os homens e mulheres que trabalharam e traba-
lham nessa exitosa instituição, além de manifestar o propósito de 
que seja seguido o caminho que até agora vem sendo trilhado. 
Que venham mais cursos, pesquisas e publicações, com vistas ao 
permanente aperfeiçoamento do Judiciário Federal. 

NOTAS
1  Como refere Nalini (1999, p. 148): Dentro em breve ninguém mais supor-

tará a prepotência do despreparado, a arrogância do egoísta, a insensibi-
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lidade do surdo moral.
2  Sobre a crise de eficiência do Poder Judiciário, consultar Faria (1996, p. 

11-13).
3  Há, hoje, em regra, elevado grau de especialização da magistratura, so-

bretudo no Ocidente, deixando de existir, como fato natural, acumulação 
da função do magistrado com outra função pública. Não se eliminam, 
contudo, na prática (e dificilmente se eliminarão), os casos de dedicação, 
pelo juiz, a outra atividade lucrativa, nem sempre por necessidade. Não 
se poderá concluir que a dedicação a outra profissão, ainda que autori-
zada legalmente mas com maior empenho, não prejudique o mister de 
juiz, que, como, o de sacerdote, exige dedicação devotada e exclusiva, 
ressalvadas as exceções dos raros casos, por exemplo, de juízes que acu-
mulam, com igual empenho e desenvoltura, as funções de professor. Mas 
em geral se sacrifica o fiel desempenho de uma função por outra, de ou 
de ambas (SILVA, 1994, p. 67).

4  Para mais sobre o tema, v.: Baltazar Junior (p. 49-55, 63-64).

REFERÊNCIAS
ALIENDE, Aniceto Lopes. O paradigma do juiz. O juiz conforme a expectativa do 
Tribunal de Justiça. In: NALINI, José Renato (Coord.). Curso de deontologia da 
magistratura. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1992, p. 37-45.
ARMYTAGE, Livingston. Educating judges: towards a new model of continuing 
judicial learning. Haia: Kluwer Law International, 1996.
BALTAZAR JUNIOR, José Paulo. Sentença penal. 3. ed. Porto Alegre: Verbo Ju-
rídico, 2007.
_____. Crime organizado e proibição de insuficiência. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2010.
BARROSO, Luís Roberto. Constitucionalidade e legitimidade da criação do Con-
selho Nacional de Justiça. Interesse Público, São Paulo, n. 30, p. 13-39, mar./
abr. 2005.
_____. Conselho Nacional de Justiça: constitucionalização da sua criação e 
balanço do seu primeiro biênio. In: VIEIRA, José Ribas (Org.). 20 anos da cons-
tituição cidadã de 1988: efetivação ou impasse institucional? Rio de Janeiro: 
Forense: Bilac Pinto, 2008, p. 95-112. 
BASTOS, Márcio Thomaz. Conselho Nacional de Justiça e o controle do poder 
judiciário. Revista do TCU, Brasília, n. 99, p. 7-10, jan./mar. 2004.
BENETI, Sidnei Agostinho. Da conduta do juiz. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2000.
BITENCOURT, Edgar de Moura. O juiz: estudos e notas sobre a carreira, função 
e personalidade do magistrado contemporâneo. Rio de Janeiro: Jurídica e Uni-
versitária, 1966.
COUTINHO, Heliana M. de A. O juiz agente político. Campinas: Copola, 1998.
DINO, Flávio. O Conselho Nacional de Justiça: missões e primeiros passos. Ad-
vocacia Dinâmica, Rio de Janeiro, p. 8-13, abr. 2006.
FARIA, José Eduardo. O poder judiciário no Brasil: paradoxos, desafios e alter-
nativas. Brasília: CEJ/CJF, 1996.
FREITAS, Vladimir Passos de. Justiça Federal: histórico e evolução no Brasil. 
Curitiba: Juruá, 2003.
NALINI, José Renato. Recrutamento e preparo de juízes. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1992.
_____. A formação do juiz brasileiro. In: NALINI, José Renato (Coord.). Forma-
ção jurídica. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 132-148.
NANNI, Giovanni Etore. A responsabilidade civil do juiz. São Paulo: Max Limo-
nad, 1999.
OLIVEIRA, Régis de. O juiz na sociedade moderna. São Paulo: FTD, 1997.
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Escritório contra Drogas e Crime 
UNODC. Comentários aos Princípios de Bangalore de Conduta Judicial. Tradu-
ção de Marlon S. Maia e Ariane E. Kloth. Brasília: Conselho da Justiça Federal, 
2008. 179p.
PAULA FILHO, Rubem Lima de. Conselho Nacional de Justiça: justificativa de 
criação e conformação constitucional. Revista do Tribunal Regional Federal da 
1ª. Região, Brasília, n. 7, p. 56-63, jul. 2008.
SILVA, Octacílio Paula. Ética do magistrado à luz do direito comparado. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1994.
SOUZA, Carlos Aurélio Mota de. Poderes éticos do juiz: a igualdade das partes e 
a repressão ao abuso no processo. Porto Alegre: S.A. Fabris, 1987.
VIEIRA, Antônio. Sermão da Sexagésima. In: Os melhores sermões. Porto Alegre : 
Mercado Aberto, 1999.

José Paulo Baltazar Junior é juiz federal da 1ª Vara Criminal da 
Seção Judiciária do Rio Grande do Sul.


