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RESUMO 

A presente dissertação analisa o contexto do curso de formação inicial dos juízes 

do trabalho na Escola Judicial 1, que tem um papel ativo na fase inicial da carreira dos 

novos magistrados do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª região. Como ponto de partida 

desta pesquisa, foram realizadas duas experiências de observação participante deste curso 

de formação, que tiveram como resultadoa produção de dois relatórios que foram 

apresentados para a coordenação da Escola. O objetivo foi o de identificar, descrever e 

analisar como os juízes aprendem as novas atividades profissionais, categorizando os 

conteúdos aprendidos e dando um sentido para a sua formação no tribunal. A partir dos 

dados de campo, que reconstituem as formas e conteúdos das atividades sociais do curso 

de formação inicial, com enfoque nas denominadas “aulas práticas”, que são na maior 

parte das vezes ministradas por membros da instituição, a ideia é compreender de que 

forma a identidade profissional dos juízes novatos começa a se construir nesse contexto, 

a partir de uma socialização profissional que é, sobretudo, uma socialização nas práticas 

da profissão e nos constrangimentos da instituição em que ela está inserida. 

 

Palavras-chave: Justiça do trabalho; Escola Judicial; Socialização Profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

RESUMÉ 

 

Cette thèse analyse le contexte de la formation initiale des juges du travail à l'école 

judiciaire 1, qui joue un rôle actif dans la phase initiale de la carrière des nouveaux juges 

du Tribunal régional du travail de la 1ère région. Comme point de départ de cette 

recherche, deux expériences d'observation participantes ont été réalisées, aboutissant à la 

production de deux rapports qui ont été présentés pour la coordination de l'École. 

L'objectif était d'identifier, de décrire et d'analyser comment les juges apprennent de 

nouvelles activités professionnelles, catégorisent les contenus appris et donnent un sens 

à leur formation en cour. A partir des données de terrain, qui reconstituent les formes et 

le contenu des activités sociales de la formation initiale, en se concentrant sur les "classes 

pratiques", qui sont principalement enseignées par les membres de l'institution, l'idée est 

de comprendre forme de l'identité professionnelle des juges novices commence à se 

construire dans ce contexte, à partir d'une socialisation professionnelle qui est, avant tout, 

une socialisation dans les pratiques de la profession et dans les contraintes de l'institution 

dans laquelle elle est insérée. 

 

 

Mots Clés: Justice du Travail; École judiciaire, Socialisation Professionnelle 



 
 

ABSTRACT 

This dissertation analyzes the context of the initial training course of the labor judges in 

the Judicial School 1, which plays an active role in the initial phase of the career of the new 

judges of the Regional Labor Court of the 1st region, in Rio de Janeiro, Brazil. As a starting 

point for this research, two participant observation experiences of this training course were 

conducted, which resulted in the production of two reports that were presented for the 

coordination of the School. The objective was to identify, describe and analyze how the judges 

learn the new professional activities, categorizing the contents learned and giving a sense to 

their training in court. From the field data, which reconstitute the forms and contents of the 

social activities of the initial training course, focusing on the so-called "practical classes", which 

are mostly taught by members of the institution, the idea is to understand how the professional 

identity of the novice judges begins to be built in this context, from a professional socialization 

that is, above all, a socialization in the practices of the profession and in the constraints of the 

institution in which it is inserted 

 

Key-Words: Labor Justice; Judicial School; Professional Socialization. 
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INTRODUÇÃO 

 

Apesar do destaque dado ao Poder Judiciário no contexto de judicialização da 

política e das relações sociais no Brasil (WERNECK VIANNA ET AL., 1999), sobretudo 

com a redemocratização e o marco da Constituição Federal de 1988, são poucas as 

pesquisas sobre a formação e a socialização profissional dos membros da magistratura 

brasileira, que é um objeto de estudo do campo da sociologia do direito. Nesse contexto, 

é comum a alusão na mídia, e entre os membros da sociedade, de que a instituição do 

Poder Judiciário seria uma espécie de “caixa preta”, da mesma forma que as instituições 

de polícia. 

De acordo com os dados recentes do Conselho Nacional de Justiça, que foram 

apresentados no relatório Justiça em números, passaram pela jurisdição dos noventa 

tribunais brasileiros em 2014, 99,7 milhões de processos. Na média, significa um 

processo para cada dois brasileiros. Como em cada processo atuam pelo menos duas 

partes, pode-se dizer que há processos para toda a população brasileira participar. Mas 

como esses processos judiciais são administrados pelo Poder Judiciário? Afinal, como os 

juízes aprendem e desenvolvem, produzem e reproduzem as suas práticas profissionais 

no âmbito dos diferentes tribunais do país, dando solução a esses conflitos? A presente 

dissertação visa se debruçar sobre essas questões, através da análise do contexto de 

formação inicial dos juízes do trabalho na Escola Judicial 1, no Tribunal Regional do 

Trabalho da 1ª região. 

A Escola Judicial 1 faz parte do TRT 1, tendo um papel ativo na fase inicial da 

carreira dos seus magistrados. As Escolas Judiciais são órgãos de ensino criados no 

âmbito administrativo dos tribunais que se destinam a promover a formação inicial e 

aperfeiçoamento continuado de magistrados. A sua criação é efeito das grandes 

transformações da magistratura brasileira, que se dão sobretudo a partir da reforma do 

Poder Judiciário com a promulgação da Emenda Constitucional 45/04. Atualmente, os 

vinte e quatro Tribunais Regionais do Trabalho estabelecidos no país contam com uma 

Escola Judicial em sua estrutura administrativa. Sobre esse tópico, até o momento não há 

pesquisas que permitam avaliar a consistência e os resultados dessas iniciativas. 

Como ponto de partida do presente trabalho, duas experiências de observação 

participante do Curso de Formação Inicial promovido pela EJ1, voltado para os juízes 

recém-ingressados no tribunal, que resultaram na produção de dois relatórios. O meu 
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objetivo foi identificar, descrever e analisar como os juízes aprendem as novas atividades 

profissionais, categorizando os conteúdos aprendidos e dando um sentido para a sua 

formação. Que tipo de conhecimento do mundo social compõe a formação inicial desses 

novos juízes? Como se realiza esse saber sobre o mundo? Em que consiste o aprendizado 

desta identidade profissional e, ainda, quais são as qualidades que os magistrados são 

demandados a adquirir?  

Todas essas questões, elaboradas por Luisa Zappulli (2001) no âmbito da sua tese 

de doutorado1, sobre o aprendizado da identidade profissional entre os magistrados 

italianos, são também norteadoras da presente pesquisa. O que nos interessa, de forma 

semelhante, é compreender como os novos juízes do trabalho passam a reconhecer as 

atividades sociais da formação judiciária na EJ1 como pertinentes às práticas 

profissionais locais. Também, como eles orientam a sua atenção em direção a 

comportamentos apropriados ao grupo profissional a que passam a fazer parte. 

São principalmente os ”constrangimentos institucionais” que são aprendidos 

pelos novos magistrados no curso de formação. São constrangimentos no sentido de tudo 

aquilo que é próprio da instituição e que constrange os seus membros, porque conformam, 

organizam e dão sentido às práticas profissionais. O Curso de formação inicial serve para 

dotar os novos magistrados de novos “horizontes de sentido” (ZAPPULLI, 2001), 

próprios desse contexto institucional, tornando-os capazes de orientar a sua ação de forma 

adequada segundo os contextos da profissão e da instituição. Na formação, o juiz novato 

é apresentado não a um conjunto de normas jurídicas, mas a um conjunto de regras 

práticas que dão um sentido ao seu trabalho. Sentido este que deve ser apreendido 

intersubjetivamente, com os “pares institucionais” (ZAPPULLI, 2001).  

No presente estudo, à maneira de Zappulli (2001), ao invés de considerar a 

formação profissional dos magistrados como um fenômeno autorreferencial, um “sujeito 

                                                           
1 Conforme Luisa Zappulli (2001), o modelo de formação inicial dos magistrados italianos pertence, atualmente, grosso 

modo, ao sistema em vigor nos países de civil law, tanto na França, Alemanha, Espanha e Portugal, como nos países 

da América Latina. Contudo, em certos países, como a França e a Espanha, os magistrados são formados por uma 

instituição escolar de forma autônoma e independente em relação aos advogados, ao passo que na Alemanha, os 

advogados e magistrados recebem uma formação comum que lhes permite compartilhar os mesmos valores jurídicos, 

ainda que eles pertençam a suas categorias sócio- profissionais distintas. Na Alemanha, após os estudos universitários, 

os candidatos passam em um exame do Estado para adquirir o título de “refendariato”: a partir desse momento, durante 

dois anos, eles fazem campo nas cortes civis e penais, nos gabinetes legais, ou junto às empresas, organizações sindicais, 

ou ainda na administração. Depois dessa experiência prática, eles são submetidos a um segundo exame pelo qual eles 

se tornam “assesseurs”. São nomeados juízes algum tempo depois e essa decisão depende do ministro da justiça dos 

“laender”. Na Espanha, uma vez terminados os estudos em direito, os jovens se preparam para a admissão em uma 

Escola. Essa preparação pode lhe demandar três ou quatro anos de estudos. Se eles passam no exame, eles entram na 

Escola por um ano. Os que chegam à avaliação final são enfim nomeados juízes. 
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macro” completamente à parte que não tem necessidade de ser problematizado, a ideia é 

considerar a formação profissional dos juízes do trabalho na EJ1 através das práticas 

linguísticas que eles mesmos utilizam para manifestar a realização do seu aprendizado da 

instituição e a sua passagem ao novo status. Trata-se, portanto, de analisar a formação 

inicial não como um fenômeno auto evidente, mas como um fato social, isto é, um 

exemplo de construção social da identidade do juiz. 

As questões relativas à atividade profissional dos magistrados no Brasil só se 

tornam relevantes para os profissionais a partir do momento em que eles já são 

efetivamente juízes, tendo passado em um concurso público. Portanto, o momento de 

entrada do novo magistrado em um tribunal é naturalmente uma fase complexa em que 

ele deverá assimilar questões práticas de diversas naturezas, pertinentes ao contexto local 

de organização social do seu trabalho. A cobrança é alta, pois como ele já se encontra 

empossado no cargo e ativo na instituição, do ponto de vista da sociedade é um juiz como 

outro qualquer, ao passo que do ponto de vista da instituição, ele já responde plenamente 

pelos erros cometidos no exercício das suas funções. 

No processo de “aprendizado no trabalho”, que é típico da socialização 

profissional dos bacharéis em direito no Brasil, as regras de socialização profissional 

estão diretamente relacionadas com um conhecimento tácito sobre a realização do 

trabalho que não é apresentado enquanto um tópico de discussão, mas como descobertas 

individuais. Esse conhecimento secular está relacionado com regras práticas de 

socialização para o trabalho que em geral não são ensinadas explicitamente, mas fazem 

parte de um conjunto de conhecimentos sobre a performance na profissão indispensáveis 

do ponto de vista dos novos profissionais. 

A organização social da justiça no Brasil submete os profissionais a estatutos 

jurídicos desigualados. Portanto, as regras jurídicas que deveriam orientar a atividade dos 

distintos profissionais, são substituídas pelas relações hierárquicas entre essas profissões. 

Esse conhecimento prático de observar as regras práticas, respeitando as regras formais 

do direito, faz parte de um conhecimento prático também presente na Faculdade de 

Direito e nos estágios nesse campo. 

O meu objetivo no presente estudo é, a partir de uma descrição densa desse 

contexto de formação inicial, apresentar as “estratégias comunicacionais” (ZAPPULLI, 

2001) por meio das quais esses atores sociais, os novos magistrados trabalhistas, realizam 

a passagem ao seu novo status. As finalidades epistemológicas desse estudo, que como o 

de Luisa Zappulli (2001) possui uma forte inspiração etnometodológica, perpassam uma 
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análise explicativa e causal dos fatos sociais. Nesse sentido, se quer investigar os 

“comos” dessa realidade social, antes dos “porquês”.  

Tendo as estruturas formais de atividades cotidianas como fenômenos de 

interesse, os estudos etnometodológicos buscam descrever os relatos dos membros a 

respeito dessas estruturas onde quer e por quem quer sejam feitos, ao mesmo tempo em 

que se abstêm de qualquer julgamento quanto à sua adequação valor, importância, 

necessidades, praticidades, sucesso ou consequencialidade (GARFINKEL, SACKS, 

1970). A aplicação dessa política de pesquisa, que leva o nome de “indiferença 

etnometodológica”, me afasta nessa pesquisa de valorações em torno do objeto. Não há 

um modelo ideal aqui assumido de juiz do trabalho. A Escola Judicial tampouco estará 

ensinando algo certo ou errado. Como já explicitado, o objetivo é outro: descrever esse 

contexto institucional de formação e socialização profissional dos juízes do trabalho 

como um fato empírico, buscando compreender, de forma mais ampla, a (re)produção do 

direito numa esfera local da jurisdição. 

O trabalho jurídico, de uma maneira geral, é uma atividade prática e cotidiana 

inserida em um contexto local e que funciona como uma limitação, um constrangimento 

sobre o que pode ser realizado em uma situação dada, bem como um recurso para atestar 

a realização de um bom trabalho. Dessa forma, o direito captado como uma atividade 

prática requer o exame das competências ligadas especificamente ao trabalho por meio 

do qual os juristas produzem e coordenam as ações jurídicas (DUPRET, 2010). 

De acordo com Baudoin Dupret (2010), a pesquisa sócio-jurídica designa pouca 

atenção à dimensão prática da atividade jurídica e judiciária, ainda que o direito seja uma 

prática empiricamente observável e descritível. O direito enquanto fenômeno social não 

pode ser reduzido às disposições de um código jurídico - o direito dos livros. Ao mesmo 

tempo, é um equívoco se pensar que o direito dos livros não seja uma parte integrante da 

prática do direito. Estudar o direito deve então significar necessariamente estudar o direito 

em ação. 

Portanto, no capítulo um tratarei das estratégias metodológicas da pesquisa, em 

conjunto com o que chamo de escolhas teóricas. São escolhas na medida em que a teoria 

serve para fazer um recorte do campo de pesquisa. Além disso, as estratégias 

metodológicas empregadas já pressupõem certas escolhas teóricas, na medida em que 

essas metodologias não podem ser compreendidas fora do quadro teórico que lhes 

conferem sentido. Esse primeiro capítulo é dedicado a apresentar a abordagem 

epistemológica da pesquisa, dando um contorno ao conjunto de métodos e teorias que 
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serviram como referenciais para a construção da presente análise. Ainda, neste capítulo 

descrevo os diferentes momentos que constituem o campo de pesquisa estudado, partindo 

da descrição das diferentes estratégias pedagógicas do curso de formação, através da 

restituição do cronograma das duas edições acompanhadas – a sétima e a oitava. Dessa 

forma, pretendo demonstrar como o campo de pesquisa costura situações e momentos 

distintos do processo de socialização profissional dos novos magistrados do tribunal. 

No capítulo dois, o meu objetivo é tratar sobre os sentidos e significados da 

formação judicial para os magistrados novatos. Para tanto, tratarei da “teoria” e da 

“prática” como categorias nativas, que significa não entendê-las como algo que já está 

dado, senão como uma construção dos atores no campo. No âmbito da Faculdade de 

Direito, por exemplo, os debates em torno da “teoria” e da “prática” possuem contornos 

e significados distintos. Mas afinal, o que é um conhecimento teórico e o que é um 

conhecimento prático para esses novos juízes do trabalho, no âmbito da sua formação 

inicial? É isto que tento explicitar nesse capítulo. 

No capítulo três, apresento de maneira esquematizada os conhecimentos 

“práticos” relativos ao exercício da atividade profissional dos juízes do trabalho nesse 

tribunal, que no âmbito das “aulas práticas” do CFI são apresentados de maneira 

desorganizada pelos membros da instituição. Isso permite compreender a produção e a 

reprodução do conhecimento sobre a atividade profissional dos magistrados trabalhistas 

no contexto da Escola Judicial do TRT 1. 

A formação inicial dos juízes do trabalho deve ser compreendida como um espaço 

e um tempo para a socialização profissional, uma vez que não existe uma formação 

específica para o trabalho prático. Nesse sentido, a Escola não propriamente forma o novo 

magistrado, mas o socializa com o espaço, as relações e as práticas do tribunal.  

Através do curso de formação inicial, a EJ1 promove um processo de socialização 

distinto daquele experimentado pelos juízes ao longo do exercício da profissão. É uma 

experiência atípica de socialização concentrada, marcada pela reflexividade do 

aprendizado das práticas profissionais dos magistrados, pela construção coletiva de 

consensos e dissensos sobre o exercício da sua atividade profissional e pela explicitação 

das práticas que estão diretamente associadas às identidades profissionais dos juízes do 

trabalho no âmbito do tribunal.  

Nesse terceiro capítulo, os conhecimentos dessa natureza se encontram dispostos 

em alguns eixos - organização administrativa do tribunal, conciliação judicial e práticas 

de realização das audiências trabalhistas. A organização das “regras práticas da 
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socialização profissional” representa um esforço analítico de organizar um conhecimento 

que não é apresentado de maneira organizada pelos palestrantes no CFI. É um 

conhecimento que é explicitado para os novos magistrados, tendo em vista que em geral 

ele é um conhecimento tácito que circula no tribunal, estando implícito nas práticas 

profissionais dos diferentes profissionais. Dessa forma, no âmbito das aulas do CFI, 

através das restituições das suas experiências prévias no exercício da magistratura no 

tribunal, os magistrados veteranos explicitam essas práticas, tornando esse conhecimento 

num objeto de problematização pelos demais. 

Por fim, no quarto capítulo proponho uma análise da construção das identidades 

profissionais dos novos juízes do trabalho nesse contexto. O meu objetivo é compreender 

a construção da identidade profissional dos magistrados como um resultado dos processos 

de socialização profissional promovidos através do curso de formação inicial na EJ1. 

Como o CFI participa da construção dos perfis dos novos magistrados que ingressam no 

tribunal?  

A partir dos dados de campo, que reconstituem as formas e conteúdos das palestras 

do curso de formação inicial, com enfoque nas denominadas “aulas práticas”, que são na 

maior parte das vezes ministradas por membros da instituição – servidores e juízes, 

substitutos e titulares, de primeiro e segundo grau, a ideia é compreender de que forma a 

identidade profissional dos juízes novatos começa a se construir nesse contexto, a partir 

de uma socialização profissional que é, sobretudo, uma socialização nas práticas da 

profissão e nos constrangimentos da instituição em que ela se insere.
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CAPÍTULO 1 

A ENTRADA NO CAMPO - AS ESCOLHAS TEÓRICAS E AS 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS DA PESQUISA: 

  

Conforme Roberto Cardoso de Oliveira (1996), a primeira experiência do 

pesquisador no campo está na domesticação teórica do seu olhar. O autor nos chama 

atenção para o fato de que, na medida em que o cientista social se prepara para uma 

investigação empírica, o objeto sobre o qual ele dirige o seu olhar já sofre de antemão 

uma alteração, por essa forma específica do pesquisador de compreendê-lo. Significa que 

seja qual for esse objeto, ele não escapará de ser apreendido pelo esquema conceitual da 

disciplina formadora da maneira de ver a realidade do pesquisador, uma vez que as 

disciplinas e os seus paradigmas são condicionantes tanto do seu olhar e ouvir, como do 

ato cognitivo de escrever que lhes é posterior na realização de uma etnografia. 

O autor se utiliza da figura do prisma para explicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

como funciona esse esquema conceitual, que é aprendido no itinerário acadêmico dos 

cientistas sociais fazendo com que a realidade sofra, do ponto de vista de cada um, um 

“processo de refração”. Ele afirma que este processo não é exclusivo do olhar, mas está 

presente em todo o processo de conhecimento, envolvendo todos os atos cognitivos -

olhar, ouvir e escrever. Como aponta, as faculdades de olhar e ouvir não podem ser 

tomadas como totalmente independentes no exercício da investigação: 

Ambas se complementam e servem para o pesquisador como duas 

muletas — que não nos percamos com essa metáfora tão negativa — 

que lhe permitem caminhar, ainda que tropegamente, na estrada do 

conhecimento. A metáfora, propositalmente utilizada, permite lembrar 

que a caminhada da pesquisa é sempre difícil, sujeita a muitas quedas. 

É nesse ímpeto de conhecer que o ouvir, complementando o olhar, 

participa das mesmas pré-condições desse último, na medida em que 

está preparado para eliminar todos os ruídos que lhe pareçam 

insignificantes, isto é, que não façam nenhum sentido no corpus teórico 

de sua disciplina ou para o paradigma no interior do qual o pesquisador 

foi treinado. (DE OLIVEIRA, 1996, p. 18 e 19) 

 

Ainda de acordo com Roberto Cardoso (1996), enquanto o olhar e o ouvir 

constituem a percepção que o pesquisador tem da realidade, focalizada na pesquisa 

empírica, o escrever passa a ser parte quase indissociável do seu pensamento. Porque o 

ato de escrever é simultâneo ao ato de pensar. O autor chama atenção, desse modo, para 

o fato de que é no processo de redação de um texto que o pensamento caminha, 
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“encontrando soluções que dificilmente aparecem antes da textualização dos dados 

provenientes da observação sistemática” (DE OLIVEIRA, 1996, p. 29). Revela, nesse 

ponto, o equívoco de se imaginar que haja uma dissociação entre o ato de pensar e o de 

escrever, como se primeiro o pesquisador chegasse a conclusões relativas aos dados do 

campo de pesquisa, para depois inscrevê-las no texto. A sua experiência indica fortemente 

que o ato de escrever e o de pensar são solidários entre si, formando praticamente um 

mesmo ato cognitivo. 

A proposta do presente capítulo é tratar as estratégias metodológicas da pesquisa 

em conjunto com as chamadas “escolhas teóricas”. São escolhas na medida em que a 

teoria serve para fazer um recorte do campo de pesquisa. Recortar o campo envolve a 

escolha dos aspectos sobre os quais se vai tratar. Ao mesmo tempo, as estratégias 

metodológicas empregadas já pressupõem certas escolhas teóricas, na medida em que 

essas metodologias, orientadas pelo programa de pesquisas da etnometodologia, não 

podem ser compreendidas fora do quadro teórico que lhes conferem sentido. 

Além disso, o objetivo deste capítulo é remontar os diferentes momentos que 

constituem o campo de pesquisa. Para tanto, partirei da descrição das diferentes 

estratégias pedagógicas do curso, a partir da restituição do cronograma das duas edições 

do curso por mim acompanhadas – a sétima e a oitava. Dessa forma, pretendo demonstrar 

como o campo costura situações e momentos distintos do processo de socialização 

profissional dos novos magistrados. 

Portanto, não tratarei sobre todos os aspectos da formação inicial dos juízes do 

trabalho que se apresentaram no campo de pesquisa: a Escola Judicial 1. Darei enfoque 

apenas àqueles que apontam para a compreensão desse dispositivo de formação como um 

fato social que coloca em evidência uma outra dimensão do direito que não a da teoria: a 

do direito em ação. Assim, o pressuposto de que se parte é de que o direito não pode ser 

visto, pelas ciências sociais, de fora da sua performance real, situada e empiricamente 

observável (DUPRET, 2006). 

O tribunal é o lugar privilegiado para observar o direito em ação. É um contexto 

institucional onde os membros estão, entre outras coisas, engajados no processo de 

comunicação linguística. A cena judiciária é, portanto, um lugar onde se pode desenvolver 

perspectivas etnográficas de pesquisa para compreender as práticas e as relações 

(GERALDO, 2013).  

Quando os novos magistrados começam a sua formação inicial no tribunal, a 

primeira coisa que eles aprendem é que o direito se manifesta sobre formas interacionais 
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diferentes, de acordo com o contexto de ocorrência e enunciação. Nesse sentido, as 

conversas ordinárias ocupam um importante lugar no aprendizado das identidades 

profissionais, uma vez que constituem fontes de construção das “identidades situadas”, 

que representam a fonte primária de aprendizado situado da identidade profissional entre 

os magistrados (ZAPPULLI, 2001). 

A questão que Luisa Zappulli (2001) considera central para a hipótese proposta 

no seu estudo é que a produção da identidade profissional dos juízes é um produto do 

processo interacional que eles mesmos mobilizam para manifestar aos outros a sua 

pertença ao grupo. Dessa forma, o seu interesse não reside em finalidades explicativas e 

causais que podem motivar as ações dos magistrados dentro de um quadro institucional. 

Como ela afirma, a abordagem etnometodológica não vai propor receitas aplicáveis a 

todos os dispositivos judiciários italianos, nem mesmo avançar nas hipóteses sobre as 

boas soluções a serem adotadas no interior do dispositivo de formação especificamente 

analisado por ela. Com a ajuda dos dados empíricos recolhidos junto a dois grupos de 

novos juízes, o seu objetivo é simplesmente descrever os métodos pelos quais eles e os 

magistrados experts produzem a inteligibilidade da passagem de uma condição social a 

outra. 

Com efeito, o membro novato de um novo grupo social ainda não possui os 

instrumentos que lhe permitem fazer as associações corretas entre os objetos sociais. Esse 

aprendizado passa pela matriz da “linguagem natural dos membros” (expressão de 

Garfinkel, 2012). Somente a partir do momento onde ele torna rotineiro os seus próprios 

cursos de ação e o dos outros, ele pode considerar a sua afiliação reconhecida pelos outros 

e por ele mesmo. Portanto, a aplicação prática do direito passa pelo aprendizado 

contextual dos usos que os atores fazem dele em um dado quadro legal. 

Nesse mesmo sentido, as ações coletivas promovidas pelo CFI são muito 

importantes para o aprendizado da profissão entre os novos juízes do trabalho no TRT 1, 

porque a relação construída com os “pares institucionais” (expressão de Zappulli, 2001) 

permitirá ao juiz novato compreender as práticas profissionais em função das categorias 

sociais engajadas na sua resolução prática. Entre essas ações coletivas estão: a 

frequentação habitual dos mesmos espaços, o encontro diário com os futuros colegas, 

bem como o contato com o pessoal administrativo – os servidores da Escola Judicial e do 

tribunal como um todo. 

Duas experiências de observação participante, em duas edições diferentes do 

curso, resultaram na elaboração de dois relatórios do curso de formação inicial dos juízes 
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do trabalho, que representaram a contrapartida da realização da minha pesquisa para a 

Escola. Esses relatórios contribuíram para alimentar uma reflexão em torno da revisão 

dos projetos pedagógicos da EJ1 e do curso de formação inicial que já estava em 

andamento, como nos informou posteriormente o coordenador.  

A proposta nesses dois relatórios foi a de identificar, descrever e analisar o 

processo de aprendizado da atividade profissional dos juízes do trabalho, no âmbito dessa 

formação. Essa é uma iniciativa pioneira, cuja metodologia consiste em observar a 

formação dos magistrados enquanto ela se realiza. A abordagem etnográfica se revelou 

uma importante ferramenta para a compreensão de como os magistrados novatos - 

categoria que será usada para designar os novos magistrados, concebem a nova profissão 

e como eles se orientam diante dos novos desafios práticos que ela lhes apresenta.  

A organização do campo do direito no Brasil, bem como a composição das 

instituições e das profissões jurídicas não devem ser tomados como dados evidentes, 

sobretudo no âmbito da pesquisa empírica no direito. Eles devem ser compreendidos a 

partir de suas expressões empíricas, isto é, devem ser identificados, descritos e analisados 

enquanto fenômenos sociais que se materializam na vivência prática e cotidiana da 

sociedade. Em outras palavras, o direito é um artesanato local, que funciona à luz do 

saber local, assim como a navegação, a jardinagem e a poesia (GEERTZ, 1998).  

Naturalmente, o campo do direito em outros países encontra-se organizado de 

maneiras distintas, da mesma forma que os diferentes tribunais do nosso país possuem 

um tipo de organização e um conjunto de relações e práticas profissionais bastante 

heterogêneas. Conforme Regina Lúcia Teixeira (2012), apesar de sermos socializados de 

modo a naturalizar a nossa ideia de “direito” e “justiça”, tomando-a como única, imutável 

e natural, ambas as categorias constituem construções sociais que variam no tempo e no 

espaço. Portanto, relativizar essas ideias - tanto a de justiça como a de direito, torna-se 

um exercício indispensável para passar a compreendê-las como saberes locais, 

construídos socialmente e que variam no tempo e no espaço. 

Além disso, como já afirmara Everett Hughes (1958) no campo da sociologia das 

profissões, “precisamos nos livrar de todas as noções que nos impedem de ver que os 

problemas fundamentais com que os homens se deparam em seu trabalho são os mesmos, 

quer trabalhem em um laboratório famoso, quer nas tinas sujas de uma indústria de 

conservas” (p. 48). Dessa forma, quer seja um ajudante de cozinha, quer desempenhe 

uma função pública de destaque como a de um juiz, o sujeito ao desempenhar uma 

ocupação sempre vai se orientar por um conjunto de regras práticas que dizem respeito à 
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organização social do seu trabalho. Essas regras não são exatamente “glamourosas”, nem 

estão necessariamente escritas em algum lugar, mas são compartilhadas entre um mesmo 

grupo de profissionais, ou entre diferentes categorias profissionais no âmbito de uma 

mesma organização. 

No âmbito dos tribunais, centenas de servidores, magistrados, peritos, advogados 

e demais profissionais da área jurídica desenvolvem cotidianamente as suas atividades 

profissionais, dando ao seu trabalho e ao direito de maneira ampla um sentido prático e 

contextual. Ainda que estes objetos não sejam usualmente tomados pelo campo de direito 

como ponto de partida para a análise do nosso sistema jurídico, de acordo com a 

abordagem denominada “sociologia empírica do direito”, para se entender o direito de 

uma sociedade devemos observar como ele se produz nas relações sociais e nos contextos 

institucionais, e não ler o que os livros dizem o que ele é (GERALDO, DE CASTRO 

FONTAINHA, 2015). 

No mesmo sentido da “sociologia empírica do direito”, a contribuição da 

antropologia para o direito vem pela via do método, possibilitando a sua análise a partir 

de uma perspectiva empírica, que não é própria do campo jurídico. A importância de 

articular direito e antropologia ainda não está de fato legitimada pelos operadores 

jurídicos. Contudo, de acordo com Kant de Lima e Barbara Luppetti (2014) “é no campo 

da pesquisa jurídica que o estranhamento do familiar e a relativização dos conceitos 

ideais se mostram fundamentais para repensar o Direito e as suas formas de 

materialização” (2014, p. 8).  

A etnografia é uma metodologia própria da antropologia que contribui muito para 

o desenvolvimento da pesquisa na área do direito. Em contraposição ao conhecimento 

construído de forma dogmática no campo jurídico, o estudo das práticas judiciárias, que 

pode ser desenvolvido a partir de pesquisas etnográficas de caráter antropológico, permite 

uma interlocução do pesquisador com o campo empírico. O resultado é a incorporação à 

produção do saber jurídico dos significados atribuídos à lei e às normas pelos operadores 

do campo, o que possibilita uma percepção mais completa e, sobretudo, mais democrática 

dos fenômenos e dos institutos jurídicos (KANT DE LIMA, 2009). 

O texto etnográfico, de acordo com a leitura de Roberto Cardoso (1996), pode ser 

também um texto sociográfico, se entendermos por analogia os mesmos resultados a que 

chegam os cientistas sociais, independentemente da sua vinculação disciplinar. O que o 

torna singular é a articulação que busca entre o trabalho de campo e a construção do texto. 

A interação entre o pesquisador e o campo de pesquisa, no contexto de realização de uma 
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etnografia, envolve em geral o que os antropólogos chamam de "observação participante". 

Significa dizer, nas palavras de Roberto Cardoso, que o pesquisador “assume um papel 

perfeitamente digerível pela sociedade observada, a ponto de viabilizar uma aceitação 

senão ótima pelos membros daquela sociedade, pelo menos afável, de modo a não 

impedir a necessária interação” (DE OLIVEIRA, 1996, p. 21). 

Sobre o dispositivo de formação inicial dos magistrados na Itália, que diferente da 

França não conta com uma escola pública como a ENM, encarregada de iniciar os seus 

membros na prática judiciária, Luisa Zappulli (2001) afirma que as suas finalidades 

didáticas junto aos magistrados experts, que são aqueles que controlam a atividade 

pedagógica e intervém nos seminários e atividades da formação, coincidem com as 

práticas profissionais mobilizadas pelas circunscrições em que os novos juízes passam a 

atuar. Ou seja, o que esses novos magistrados - os auditeurs de justice aprendem no 

âmbito do curso é aquilo que se faz nos tribunais, o conjunto das suas práticas 

profissionais. Nesse sentido, a autora vai afirmar que não se deve negligenciar o papel 

ativo desses atores sociais, que estão diretamente engajados no processo de distribuição, 

reprodução e transmissão social do conhecimento (ZAPPULLI, 2001). 

Entre os instrumentos clássicos de aquisição e de transmissão social dos novos 

saberes, os cursos, os seminários e os encontros formais representam a fonte primitiva de 

integração ao grupo. É o que apontam os trabalhos etnometodológicos no domínio da 

educação (COULON, 1997; MONDADA, 1994; MEHAN, 1976, 1979), que mostram 

como os atores sociais se conformam às regras dos membros da sociedade pela aquisição 

progressiva de instruções práticas sobre o mundo social. Esses trabalhos colocam em 

evidência o conjunto de eventos sociais por meio dos quais os novatos de um grupo 

profissional aprendem as formas típicas e rotinizadas de atividade pedagógica à ser 

realizar de forma mútua com os outros. 

A observação etnográfica das atividades sociais do CFI, que se tornam acessíveis 

aos novos magistrados a partir da entrada nesse tribunal, mostra que a circulação de 

informações relativas às práticas situadas que eles devem aprender sur le tas, passa pelo 

meio da linguagem e pelo uso das formas interacionais particulares cuja análise pode 

revelar o caráter ocasional e contextual do aprendizado da instituição. 

É por meio das interações verbais e não verbais que o magistrado orienta o seu 

comportamento ao grupo em relação ao qual ele vai pertencer. Essa conformidade às 

regras do grupo ao qual se pertence se transforma em recurso tácito e implícito para a 

exibição da sua identidade profissional. A transição de um status a outro não é, assim, o 
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resultado a priori de regras convencionais adquiridas antes do seu acesso ao novo 

contexto social, mas a realização in situ de um estoque de conhecimentos socialmente 

partilhados (ZAPPULLI, 2001). 

O compartilhamento de horizontes de sentido permite ao indivíduo que quer 

pertencer a um grupo de perceber aquilo que ele faz como nada de excepcional, onde a 

maior parte do que se passa tem a característica de ser “visto, mas não notado” 

(GARFINKEL, 2012). Conforme Alfred Schutz (1983), a passagem de um mundo 

estrangeiro, desconhecido e hostil, a um mundo familiar e não problemático introduz um 

elemento essencial da socialização profissional: a linguagem ordinária. O seu uso 

cooperativo local contribui para a construção de formas discursivas apropriadas por meio 

das quais o novato aprende sua posição no mundo, veiculado como um mundo objetivo e 

comum (SCHUTZ, 1983). 

No âmbito do curso de formação inicial dos juízes do trabalho na Escola Judicial 

1, os tipos conhecimentos que eu procurei identificar, descrever e analisar são aqueles 

relativos à organização social da atividade profissional dos magistrados. Esse 

conhecimento é distribuído, reproduzido e transmitido no curso principalmente nas 

“aulas práticas” – categoria mobilizada pelos novos magistrados para designar as aulas 

do curso que estão voltadas para (o conhecimento de) temas relativos à prática 

jurisdicional. O conhecimento dessa natureza também circula no contexto da “tutoria”, a 

chamada de “prática tutelada”, em que os magistrados novatos são iniciados na prática 

jurisdicional através dos “juízes tutores”, que são juízes titulares de varas na 

circunscrição. 

Portanto, a presente análise se concentrará nas formas e conteúdos das “aulas 

práticas”, em geral ministradas pelos magistrados veteranos e outros membros 

institucionais, que são os depositários ativos desse conhecimento que é produzido e 

reproduzido na EJ1, relativo à organização social e ao exercício prático da atividade 

profissional dos juízes do trabalho no TRT 1.  

A Escola Judicial 1 faz parte da estrutura administrativa do Tribunal Regional do 

Trabalho da 1ª região, onde está localizada. Ela é, portanto, uma parte do tribunal, sendo 

natural que as suas finalidades institucionais estejam relacionadas com as finalidades da 

instituição como um todo. A EJ1 é responsável pela formação inicial e continuada dos 

juízes do trabalho que atuam no tribunal.  

À primeira vista, ela parece mais um setor do tribunal do que uma escola em si. 

Ocupando grande parte do nono andar do prédio do Tribunal Regional do Trabalho, 
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localizado no centro na cidade do Rio de Janeiro, o seu espaço físico é composto por um 

conjunto de salas de aula, que mais parecem auditórios, e uma secretaria, onde os 

funcionários da Escola exercem diariamente as suas atividades.  

A secretaria é composta por servidores do tribunal designados especialmente para 

esse setor administrativo, que coordenam as atividades pedagógicas contínuas 

promovidas da escola, sob o comando de um coordenador e um diretor, ambos 

magistrados do tribunal. Há um revezamento frequente nessas duas últimas funções. A 

sua dinâmica lembra a de uma outra vara qualquer do tribunal: cada servidor em uma 

mesa desempenhando um trabalho burocrático, com a presença eventual de estagiários e 

uma sala designada ao coordenador e o diretor, à semelhança de um gabinete de juiz. 

Apenas a disposição do espaço físico que é um pouco diferente, pois não há uma sala de 

audiências. Nem pilhas de processos pelos cantos. 

Nas salas de aula, as cadeiras são grudadas no chão e um pouco distantes do palco 

principal, onde se encontra sobreposta a mesa do palestrante, o que parece gerar de partida 

uma espécie de distanciamento entre eles (os palestrantes) e os magistrados novatos, os 

“juízes alunos”, conforme a denominação do projeto institucional do curso. Há também 

um laboratório com computadores, onde geralmente são realizadas as aulas em que eles 

aprendem a operar os sistemas digitais, como o Juriscalc, BacenJud e outros. 

A designação dos novos juízes como “alunos” é algo incomum no âmbito do 

curso de formação inicial. Dessa forma, o destaque entre aspas nos “juízes alunos” não 

significa que esteja me referindo à uma categoria nativa acionada pelos interlocutores no 

campo. É uma categoria “nativa” apenas porque está presente no projeto pedagógico 

institucional do curso, ainda que seja algo totalmente estranho ao campo de pesquisa, na 

medida em que os principais interlocutores, que são os juízes novatos, não se reconhecem, 

tampouco são reconhecidos pelos palestrantes e demais servidores da Escola como 

alunos. 

O projeto institucional do curso de formação inicial já aponta para o fato de que 

os magistrados do TRT-RJ dificilmente percebem-se, ou são percebidos como alunos, 

dificuldade que pode ser traduzida em uma forte sinalização da percepção de que o juiz 

tende a ser visto como um ser já formado. Essa “leitura rígida”, expressão utilizada no 

projeto, decorreria do significado que se empresta ao concurso público como rito de 

passagem definitivo. 

 É bem verdade que os novos juízes no curso de formação acabam aderindo a 

certas práticas típicas em uma sala de aula, como a de sentar sempre no mesmo lugar, 
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próximo das mesmas pessoas, quase que como algo intuitivo. Só não dá para falar em 

“galera do fundão” porque essas turmas contam com uma média de apenas quinze 

magistrados. Mas a expressão não deixa de ter algum sentido para explicar a dinâmica 

que é estabelecida entre os novos magistrados a partir dessa experiência coletiva de sala-

de-aula promovida pelo momento da formação inicial.  

Todos os dias, de 9h às 12h e, depois de um longo intervalo, de 14 as 17h, pelo 

período de no mínimo dez semanas, os novos magistrados estabelecem contatos em bases 

diárias. Naturalmente, alguns demonstravam mais e outros menos interesse pelas aulas e 

demais atividades promovidas pelo curso. Entre eles, já era sabido quem eram os que 

mais intervinham, “salvando” a turma em termos de participação. Não raro os palestrantes 

reclamavam da falta de aderência e de participação dos juízes nas aulas, sobretudo nas 

ditas “aulas teóricas”. 

A existência da Escola judicial no âmbito da Justiça do Trabalho da 1ª região 

decorre tanto de uma exigência legal, já que a lei impõe a sua constituição, como da 

necessidade de aperfeiçoamento profissional do juiz, em atenção aos critérios de 

eficiência e eficácia fixados pela EC 45/04, conhecida como reforma do Judiciário. De 

acordo com o seu projeto pedagógico institucional, é preciso dar uma dimensão ampla à 

Escola, concatenada com a existência de um contexto fundamental e particular no Brasil 

que se revela a partir de duas constatações básicas: 

(a) O protagonismo do Judiciário dentro da ordem democrática 

brasileira é uma realidade e isso exige uma preparação de um certo 

tipo por parte daquele indivíduo que irá interferir na realidade 

social, não mais como mero observador passivo, limitado à 

aplicação do direito ao caso concreto, mas como verdadeiro criador 

da norma jurídica. Essa perspectiva ressalta o caráter 

multidisciplinar e criativo da preparação desse profissional. (b) O 

campo judiciário vem passando por grandes transformações, em 

parte vinculadas ao processo de juvenilização da magistratura, em 

parte decorrentes de uma variável não menos importante que 

consiste no caráter administrativo da atividade judicante em todas 

as suas diferentes unidades judiciais, com tudo isso provocando 

uma ampla rediscussão sobre a legitimidade e a atuação dos 

diferentes espaços de formação do profissional do magistrado. 

 

Ainda de acordo com esse projeto pedagógico, o magistrado trabalhista 

fluminense, deve, na condição de discente, ver na Escola um lócus de facilitação para a 

aquisição ou aperfeiçoamento de um saber-fazer e para o desenvolvimento de uma 

reflexão qualificada sobre o exercício de suas práticas profissionais. Entre os objetivos 

que devem ser alcançados pelo novo juiz após essa primeira etapa da trajetória discente, 
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ou seja, a fase do curso de formação inicial, estão o de a) conhecer e analisar o ambiente 

humano, econômico e social da Justiça, e b) desenvolver uma reflexão sobre as funções 

judiciárias, sobre os princípios fundamentais da ação do magistrado, seu estatuto e sua 

deontologia. 

Já foram realizadas oito edições do CFI no TRT 1. O coordenador das últimas 

duas edições do curso, juiz titular desse tribunal e professor titular da Universidade 

Federal Fluminense, foi o responsável pela facilitação do meu acesso ao campo. Ele 

também se tornou um interlocutor muito importante para essa pesquisa.  

Em nenhuma outra edição do curso, contou-se com a presença de um pesquisador 

entre os novos magistrados. Assim, a presença de um outsider é incomum nesse contexto, 

apesar desse fato não ter constituído de nenhuma forma uma barreira para a realização da 

minha pesquisa, pois os novos magistrados e os palestrantes não chegaram a manifestar 

nenhum incômodo com a minha presença.  

Na verdade, em muitos momentos eu passava despercebida. Em algumas 

oportunidades eu fui até mesmo confundida pelos palestrantes como mais uma magistrada 

da turma, apesar de na maior parte das vezes eu ter sido diretamente apresentada a eles 

por meio um servidor da Escola antes do início da aula. Não é difícil entender o porquê 

da confusão, já que a turma era basicamente formada por mulheres, a maior parte na 

minha faixa de idade. Por outro lado, os magistrados da oitava edição apontaram, na 

oportunidade da “avaliação final” do curso, o constrangimento gerado pela filmagem de 

parte das aulas por um servidor da Escola Judicial. Essa foi uma novidade da edição. 

Como eles registraram, alguns dos palestrantes notadamente restringiam o tom ou 

conteúdo de suas falas quando se davam conta da presença da câmera. 

Tendo participado na qualidade de pesquisadora de duas edições do CFI neste 

tribunal, foi possível notar que uma parte considerável dos profissionais que ministraram 

aulas na sétima edição do curso, também participou da oitava. Os temas abordados foram 

também essencialmente os mesmos nas duas edições, com um formato das aulas também 

muito semelhantes entre si. 

As atividades do 7º curso de formação inicial de Juízes do Trabalho, módulo 

regional, tiveram início no dia 15 de junho e se encerraram no dia 10 de agosto de 2015, 

com a atividade de “avaliação final” presidida em conjunto pelo coordenador e pelo 

diretor da Escola Judicial 1. 

A carga horária da primeira semana do curso, que se iniciou com um dia de 

observação e visitas guiadas pelos “juízes tutores” às diversas varas do tribunal, foi 
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distribuída entre 8 horas de “prática tutelada”, 12 horas de “aulas expositivas” e 12 horas 

de “oficinas”. São essencialmente essas as estratégias pedagógicas adotadas nas duas 

edições do curso de formação inicial em questão. 

Além desses formatos de aula, o curso também conta com a programação de 

algumas “visitas” (como às comarcas de Caxias, Magé e São Gonçalo) e também com o 

chamado “estágio supervisionado em instituições públicas e privadas afins”. As 

atividades de estágio da sétima edição se concentraram em apenas um dia do curso. 

Iniciaram com uma visita a uma garagem de ônibus localizada na Zona oeste do Rio de 

Janeiro, no horário de início das suas atividades às 5h da manhã, a que se seguiu uma 

visita, antes do almoço, à Procuradoria Regional do Trabalho, no Centro do Rio de 

Janeiro.Por fim,na parte da tarde, uma visita guiada à UPP do Morro dos Prazeres. O dia 

foi corrido e bastante intenso para os novos magistrados, que consideraram um exagero a 

concentração de todas essas atividades em apenas um dia do curso. 

Parte considerável do tempo dos novos magistrados no CFI se destina à realização 

de audiências em uma das varas da comarca da capital, sob a tutoria do seu juiz titular. O 

juiz “novato” circula por muitas varas ao longo do curso, começando a se familiarizar 

com os outros juízes e demais servidores, bem como com o próprio espaço físico do 

Tribunal. Essa circulação já dá a tônica do que será a vida do juiz substituto: levemente 

itinerante. Os juízes tutores são responsáveis pelo acompanhamento e inserção dos “juízes 

alunos” na prática jurisdicional. Após a conclusão do CFI, o juiz tutor ainda recebe por 

90 (noventa) dias, em sistema de rodízio, outros juízes novatos para exercer a orientação 

do exercício jurisdicional. 

As “aulas expositivas” da sétima edição do curso englobaram as disciplinas de 

instrução judicial (aulas sobre prova oral e prova técnica), tecnologias aplicadas (aulas de 

processo eletrônico, os sistemas conveniados e o Juriscalc), gestão de conhecimento, 

planejamento estratégico, deontologia e relacionamento interpessoal. A maior parte 

dessas disciplinas foi ministrada por juízes e servidores do TRT1. Essas aulas se 

apresentam no formato de palestra, com pouca participação da turma no geral. 

Além disso, parte considerável da carga horária de aulas expositivas do curso é 

dedicada às disciplinas que, no grosso ministradas por profissionais do universo 

acadêmico, mas em alguns casos por alguns profissionais do tribunal, envolvem os temas 

como “trabalho, justiça e cidadania”, “direitos fundamentais do trabalho”, “aspectos 

históricos e econômicos do estado do Rio de Janeiro”, “dignidade humana, trabalho e 

visibilidade social”, “judicialização das relações sociais”, “direito e economia”, 



21 
 

“segurança pessoal”, “história institucional do TRT-RJ” e “dimensões éticas do trabalho 

do juiz”.   

Por sua vez, as “oficinas” são as aulas que se apresentam em um formato mais 

dinâmico, contando com um revezamento maior de falas e com uma participação mais 

ampla da turma. Entre as atividades propostas no curso dentro desse formato, estão as 

oficinas sobre ouvidoria, gestão de pessoas, conciliação, mediação, prática tutelada, 

oficina de provas, oficina de sentença, entre outras. 

O último formato de aula que deve ser destacado é o da “avaliação final”, espécie 

de grupo focal organizado e mediado pelo coordenador e pelo diretor da Escola, que 

ocupa a tarde do último dia do curso. A proposta do Coordenador na 7ª edição para essa 

atividade era que cada um dos novos magistrados trouxesse algum caso redigido, 

relatando alguma situação vivida por eles ao longo do curso que lhes tenha chamado a 

atenção na prática jurisdicional. Depois de apresentados os casos, os novos juízes 

debateram abertamente sobre as questões incidentes. Foi uma aula bem dinâmica. A 

turma participou ativamente, aprofundando os debates sobre os temas que mais estiveram 

presentes e latentes ao longo da formação. 

Em relação ao 8º curso de formação, o cronograma oficial aponta que a primeira 

semana de atividades temo objetivo de apresentar o módulo do curso para os novos 

magistrados, explicitando as relações entretidas por eles com a Escola Judicial 1 e a 

corregedoria regional. São também apresentadas as regras do processo de vitaliciamento, 

e também o sistema da “tutoria”, atividade que se inicia com o curso de formação e se 

prolonga por noventa dias ao seu final. Além disso, nas duas primeiras semanas de 

atividades, as disciplinas de “inserção administrativo-funcional” cumprem o objetivo de 

apresentar e familiarizar os novos juízes com o TRT-RJ, possibilitando que eles cumpram 

com as exigências burocráticas necessárias à realização de suas atividades profissionais.  

O escopo da terceira semana do curso é proporcionar uma imediata iniciação 

profissional. Expor o novo magistrado às rotinas profissionais do primeiro grau com o 

propósito de alavancar uma reflexão sobre “relacionamentos”, “responsabilidade 

socioambiental” e “deontologia profissional”. No grosso, as aulas foram ministradas por 

juízes e desembargadores do próprio tribunal, com a exceção de uma aula sobre 

“magistratura e ética”, que foi ministrada por um professor da UERJ, que também 

participara da sétima edição do curso.  

Já na quarta semana, além das aulas no laboratório, onde ficam os computadores, 

sobre “processo eletrônico” e “sistemas conveniados”, todas ministradas por juízes do 
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TRT-RJ, dois dias de atividades foram designados para a “prática tutelada”. De acordo 

com o cronograma oficial do curso, na “tutoria”, ou “prática tutelada”, a ideia é que, 

através do trabalho realizado na companhia dos correspondentes juízes tutores, os novos 

magistrados tenham uma experiência mais intensa de imersão nas varas do trabalho, de 

modo a vivenciar todas as dimensões do trabalho judicial e desenvolver um contato mais 

próximo com os demais protagonistas desse trabalho (partes, advogados e servidores). 

A quinta semana, além de seguir contemplando a experiência de imersão nas varas 

do trabalho da semana anterior, também tem por objetivo proporcionar aos novos 

magistrados uma maior familiaridade com os mecanismos não adjudicatórios de 

resolução de conflitos, como a conciliação e a mediação. As oficinas de “mediação” e 

“conciliação judicial”, e também a oficina da disciplina de “ouvidoria”, foram todas 

comandadas por magistrados desse tribunal regional. 

Ainda conforme o cronograma, o foco da sexta semana é proporcionar aos novos 

magistrados maiores conhecimentos sobre a instrução judicial, através do exame das 

diferentes dimensões da prova. Com a exceção da atividade sobre “prova oral”ministrada 

pelo Policial Federal, que ocupa um dia todo de curso assim como nas edições anteriores, 

as demais atividades da disciplina de “iInstrução judicial” foram todas conduzidas por 

Juízes desse próprio tribunal. Foi também em uma manhã, no âmbito da disciplina de 

“laboratório”, que os novos Juízes participaram de uma audiência simulada, discutindo 

os seus resultados posteriormente, no período da tarde, sob a supervisão e orientação de 

dois Juízes Titulares do TRT 1. 

Os dias de atividades da semana seguinte (semana 7) foram reduzidos, devido ao 

feriado do Carnaval. Foram dois dias de aulas expositivas e oficinas da disciplina de 

“instrução judicial", sobre “litigiosidade repetitiva”, envolvendo temas como banco, 

ônibus, telefonia e terceirização.  

Na oitava semana, o objetivo era proporcionar um maior conhecimento sobre a 

“execução trabalhista” e a sua efetividade. O primeiro dia dessa semana foi inteiro 

dedicado à atividade de juriscalc”, no laboratório, ministrada por um juiz titular veterano 

do TRT 1. O dia que se seguiu foi todo destinado à “prática tutelada”, proporcionando 

aos novos magistrados mais uma experiência de trabalho nas varas, sob a tutoria de juízes 

selecionados pela Escola. Nos demais dias dessa semana, no âmbito de “aulas 

expositivas” e “oficinas”, os palestrantes, em sua maioria profissionais do TRT-RJ, 

apresentaram à turma temas relativos à “desconsideração da personalidade jurídica”, 

“embargos à execução e de terceiro”, “contribuições previdenciárias” e “execuções 
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fiscais”. Aconteceram também uma oficina sobre “incidentes da execução” e outra sobre 

“leilões, precatórios e rpv”.  

 A semana nove de atividades foi também movimentada. Buscando contextualizar 

os novos magistrados sobre a jurisdição na região metropolitana do Rio de Janeiro, bem 

como possibilitar que eles estabeleçam contato com locais e práticas de trabalho, duas 

visitas foram previstas no cronograma do curso: à empresa de ônibus, para acompanhar 

o início da jornada de trabalho dos trabalhadores desse contexto local. Outra, ao 

Ministério Público do Trabalho (MPT), no centro da cidade do Rio de Janeiro.  

Além disso, três dias inteiros voltados para a prática tutelada vieram para 

consolidar o objetivo da Escola de proporcionar uma experiência mais intensa de imersão 

nas varas do trabalho na companhia dos correspondentes juízes tutores, buscando integrar 

as competências e habilidades tratadas ao longo das semanas precedentes. Outros 

destaques dessa semana foram as atividades de “conversa com juízes titulares” e 

“conversa com desembargadores”, aulas expositivas em formato de “conversa”, porque 

com caráter bem informal e marcadas por uma circulação grande das falas. Tanto porque 

são vários palestrantes ao mesmo tempo, muitas vezes complementando as falas um dos 

outros, como pelo fato de que os novos magistrados tendem a participar ativamente dessas 

aulas, interessando-se pelos temas e fazendo perguntas diretamente aos “pares 

institucionais” (ZAPPULLI, 2001). 

Por fim, as duas últimas semanas do curso foram dedicadas a proporcionar aos 

seus participantes um maior conhecimento sobre as dimensões específicas e especiais 

afeitas ao trabalho judicial, abrangendo os temas de “direitos humanos”, “dignidade 

humana, trabalho e visibilidade social”, “direitos fundamentais do trabalho”, entre outros. 

Participaram como palestrantes, no comando dessas aulas expositivas, profissionais da 

área acadêmica. Para além, quatro dias inteiros destinados à “prática tutelada”. 

As atividades se encerraram com a “avaliação final”, um grupo focal composto 

pelos novos magistrados, participantes da 8ª edição do CFI, e comandado pelo diretor da 

Escola Judicial, que é um desembargador do TRT1, bem como pelo coordenador da 

“atividade tutelada”, também magistrado do tribunal. Os resultados dessa atividade serão 

melhor discutidos no capítulo seguinte. 

Já na ocasião da nona edição, a minha participação no CFI se deu de outra forma. 

Na ausência do meu orientador, que já participou como palestrante em algumas edições 

do curso, eu fui convidada pelo coordenador da Escola para, junto a ele e o diretor, 

comandar uma oficina sobre “observação de audiências trabalhistas”, para a turma dos 
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novos magistrados. A ideia era que eu direcionasse os novos juízes para a atividade de 

observação de audiências nas varas do trabalho da comarca da capital que aconteceria na 

semana seguinte, compartilhando com a turma o conhecimento que eu havia agregado a 

partir da observação participante de duas edições do curso, acerca das “competências, 

habilidades e atitudes” inerentes aos juízes do trabalho. A fala do diretor da Escola giraria 

em torno desses três eixos, como me afirmou o coordenador na reunião que antecedeu a 

oficina. Desse modo, eu deveria preparar uma intervenção que também tocasse nesses 

pontos, bem como na minha própria experiência de observação das atividades da 

formação. 

Aceitei de imediato o convite, vislumbrando nessa minha participação uma 

oportunidade para organizar um conhecimento que eu havia produzido a partir das minhas 

observações nesse campo de pesquisa relativo à organização social da atividade e das 

práticas profissionais dos juízes do trabalho no âmbito do TRT1. 

No dia da atividade, o coordenador iniciou a oficina explicando a dinâmica da 

atividade e me apresentando para os novos magistrados. A aula teria a duração de três 

horas. Conforme o combinado, eu abriria a oficina, fazendo uma intervenção de mais ou 

menos uma hora, a que se seguiria a participação do diretor e, por fim, a fala do 

coordenador da EJ1. Iniciei a aula dizendo aos magistrados que havia participado das 

duas últimas edições do curso como pesquisadora. Isso significava, na prática, que eu 

tinha acompanhado todas as atividades do curso de formação que eles ainda iriam 

experienciar, na qualidade de observadora, tendo me tornado competente em termos de 

conhecimento a respeito das “competências, habilidades e atitudes” referentes ao 

exercício da profissão dos juízes do trabalho naquele contexto.  

Apontei também que eles teriam uma experiência única de, enquanto 

observadores externos, como era o meu caso, entender como os diferentes juízes do 

tribunal fazem o seu trabalho no dia-a-dia, que consiste em grande parte na realização das 

audiências trabalhistas. Para tanto, partiriam de um olhar (ainda) não-naturalizado de 

quem não era plenamente inserido naquele contexto institucional. Afinal, eles haviam 

acabado de serem empossados.  

De acordo com a dinâmica na oficina, eles não deveriam se identificar como novos 

magistrados do tribunal para os juízes que estivessem nas varas em que eles fossem 

assistir às audiências. Deveriam agir como um civil qualquer. Apesar de, em regra, as 

audiências judiciais trabalhistas serem públicas, algumas situações interessantes foram 

relatadas por esses magistrados novatos no encontro posterior à realização dessa 
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atividade. Por exemplo, um dos novatos contou que chegou a ser expulso indiretamente 

de uma sala de audiência do tribunal, porque não havia cadeira para ele sentar. O 

funcionário chamou a sua atenção: “— Ou senta, ou sai”. O seu destino pareceu 

inevitável a partir da constatação evidente de que não havia mais nenhuma cadeira 

disponível. Uma outra magistrada novata contou que o servidor de uma das varas foi 

ainda mais enfático com ela, demandando uma espécie de “pertinência temática” para a 

manutenção da sua presença na sala de audiências. Ela havia se identificado como uma 

pessoa qualquer, interessada em assistir as audiências, no que foi alertada pelo servidor: 

“— Mas aqui é só pra ficar advogado ou estagiário!”. 

Após algumas considerações que explicavam como eu havia me orientado para a 

observação das atividades da formação, comecei a tocar nos pontos relativos à 

identificação daquelas “competências, habilidades e atitudes” relativas aos juízes do 

trabalho. Tanto a partir das “aulas expositivas” e “oficinas” do curso, como partindo da 

observação das audiências trabalhistas realizadas pelos juízes novatos no âmbito da 

“atividade tutelada”, eu havia organizado esse conhecimento, bem como a minha fala em 

alguns eixos - como o da conciliação e o da instrução judicial, buscando compartilhar 

com eles o que eu havia aprendido. 

Na medida em que fui costurando a minha fala, seguindo o planejamento que eu 

havia preparado e acompanhada por slides no powerpoint, os outros dois palestrantes, o 

coordenador e o diretor da EJ1, foram aos poucos se identificando com os pontos 

abordados, e antecipando as suas intervenções. Acabou que a dinâmica da aula foi bem 

diferente daquela planejada, sendo as nossas intervenções coordenadas e de alguma forma 

complementares, como mesmo apontou o diretor da Escola ao final da oficina. Ele 

declarou também nessa oportunidade que tinha ficado impressionado com o meu 

conhecimento sobre as práticas dos juízes do trabalho, brincando com o coordenador e 

com a turma: “— Mas ela já é, praticamente, uma juíza do trabalho. (Coordenador), 

vamos dar um certificado para ela!”. Afinal, normalmente quem tem domínio sobre as 

práticas profissionais dos juízes são (apenas) os próprios juízes. 

A investigação realizada fundamentou-se em dois olhares: a) o da prática 

pedagógica dos professores formadores em sala de aula e o b) da visão dos alunos sobre 

a prática pedagógica dos professores formadores. É essa visão dos alunos, os novos 

magistrados, que dá um sentido ao curso de formação, como desenvolverei no capítulo 

seguinte.Os seguintes procedimentos foram usados na coleta dos dados da presente 

investigação: a observação direta das atividades do curso; a realização de entrevistas 
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informais com os magistrados e servidores da escola e do tribunal; a análise de 

documentos, como por exemplo os projetos pedagógicos da Escola Judicial 1 e do Curso 

de formação inicial. 

Ainda, noto que as estratégias metodológicas da observação participante e do 

programa de pesquisas da etnometodologia implicam em certas escolhas teóricas, na 

medida em que essas metodologias não podem ser entendidas fora dos quadros teóricos 

que lhe conferem sentido. Tais estratégias se mostraram adequadas para identificar os 

sentidos do curso de formação inicial para os novos magistrados. Esses sentidos estão 

ligados ao aprendizado das práticas profissionais.  

O presente capítulo é também dedicado a apresentar a abordagem epistemológica 

da pesquisa, dando um contorno ao conjunto de métodos e teorias que serviram como 

referenciais para a construção da análise apresentada.  

A reespecificação praxeológica da questão do direito vai dizer, antes de qualquer 

coisa, que as ciências sociais não possuem os meios de definir o direito de fora da sua 

“performance réelle, vécue et empiriquement observable”(DUPRET, 2006, p.). O direito 

deve ser visto no que as pessoas dizem e fazem quando se orientam em direção a qualquer 

coisa que identificam enquanto direito. Assim, a análise praxeológica, que significa o 

mesmo que análise etnometodológica, se propõe a descrever os modos de produção e de 

reprodução, de inteligibilidade e de compreensão, estruturação e manifestação pública da 

natureza estruturada do direito e das diferentes atividades que estão ligadas a ele 

(DUPRET, 2006). 

O estudo praxeológico do direito reflete as formas próprias das pessoas de um 

grupo social dado de dar um sentido ao seu mundo cotidiano, orientar-se em direção a ele 

e lhe praticar. Essa abordagem supõe que o pesquisador seja sensível aos modos de 

produção da ação que permitem que ela seja compreendida pelos outros; tratar os fatos 

sociais como realizações interacionais; descrever as orientações próprias aos participantes 

de um curso de ação dado e o desenvolvimento concreto da sua percepção, de sua ação e 

sua maneira de dar conta delas; e enfim de considerar as pessoas como utilizadoras das 

normas e não como criaturas determinadas pelas normas (DUPRET, 2006). É o que 

permite à reespecificação praxeológica de não perder de vista o direito nele mesmo, sua 

fenomenologia, suas ontologias, seus modos concretos de aplicação em contexto e em 

ação. 

A escolha de uma sociologia empírica, descritiva e praxeológica é provavelmente 

“seul à même de garder au droit toute son épaisseur phénoménologique” (DUPRET, 
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2006). Conforme Dupret (2006), a sociologia clássica do direito nos ensinou, sem 

dúvidas, muitas coisas interessantes. No entanto, ela também nos deixou face a algo que 

falta - “face à quelque chose qui manque”: a prática do direito. 

 

1.1 Em busca da prática do direito ou “daquilo que falta” 

 

A metodologia da observação-participante, adotada na realização da pesquisa de 

campo que deu origem à presente dissertação, resultou no que eu passei a chamar de 

“etnografias” do curso de formação inicial. Logo, tanto esta experiência de pesquisa que 

eu denomino observação-participante, quanto a reivindicação que passo a fazer da 

produção de duas etnografias, me direcionam aos referenciais metodológicos e teóricos 

da antropologia, em especial os do campo interdisciplinar da antropologia do direito. 

Conforme Roberto Kant de Lima (2009), a tradição antropológica prima por 

incorporar aspectos de seu objeto de estudo a suas reflexões teóricas. Essa tarefa se realiza 

no plano prático pela utilização do método etnográfico, cujo ponto central é a descrição 

e interpretação dos fenômenos observados com a indispensável explicitação das 

categorias “nativas” (KANT DE LIMA, 2009).  

A contribuição da antropologia para o direito vem pela via do método, 

possibilitando a sua análise a partir de uma perspectiva empírica, que não é própria do 

campo jurídico. A importância de articular direito e antropologia ainda não está 

legitimada de fato pelos operadores jurídicos. Entretanto, a etnografia é uma metodologia 

própria da antropologia que vem contribuindo muito para o desenvolvimento da pesquisa 

na área do direito.  

A pesquisa empírica, articulada através de trabalho de campo, é nada mais nada 

menos do que a possibilidade de vivenciar a materialização do direito, deixando de lado 

por um momento o referencial dos códigos e das leis para explicitar e tentar entender o 

que de fato acontece e – no caso do direito – o que os operadores do campo e os cidadãos 

observados dizem que fazem, sentem e vêm acontecer todos os dias enquanto os conflitos 

estão sendo administrados pelos tribunais (LIMA, BAPTISTA, 2014).Isto é relevante 

pois ainda que o mundo jurídico seja estabelecido e legitimado internamente como uma 

esfera à parte das relações sociais, na realidade o direito não pode ser estudado de forma 

dissociada do seu campo social de atuação. Porque ele é parte integrante desse espaço 

(GEERTZ, 1998).  
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Não obstante, o campo jurídico brasileiro tem uma dificuldade epistemológica de 

assimilar parâmetros acadêmicos fundamentados em pesquisa empírica e de considerar 

como saber qualificado aquele cujos dados têm essa origem (LIMA, BAPTISTA, 2014). 

Dentre outros fatores, isto se deve aos obstáculos epistemológicos postos pela lógica do 

contraditório, bem como ao desmesurado abismo existente entre o direito 

escrito/legislado/normatizado e o direito praticado:  

Aquele, idealizado. Este, preso aos muros circunscritos dos nossos 

Tribunais, acessado por poucos e conhecido por um pequeno grupo de 

pessoas: aqueles que atuam, pragmática e profissionalmente, nesse 

campo. Trata-se de um campo que não dialoga com quem o descreve, 

somente com quem o reproduz de forma ideal. Isto tem como 

consequência o fato de que ler leis, livros e manuais de Direito não é 

suficiente para construir uma percepção adequada do campo jurídico e 

tampouco permite entender a lógica do nosso sistema judiciário (LIMA, 

BAPTISTA, 2014, p. 6). 

 

No âmbito da sociologia interpretativa, Alfred Schutz é apontado como o autor 

responsável por disponibilizar para o estudo sociológico as práticas do conhecimento de 

senso comum de estruturas sociais de atividades cotidianas, circunstâncias práticas, 

atividades práticas e raciocínio sociológico prático (GARFINKEL, SACKS, 1970). O seu 

trabalho demonstra de forma original que esses fenômenos têm propriedades peculiares 

e que, por essa razão, constituem em si mesmo área legítima de investigação. 

As obras desse autor ofereceram inúmeras instruções nos estudos das 

circunstâncias e das práticas da investigação sociológica prática. Os resultados desses 

estudos fornecem justificativa empírica para uma política de pesquisa que é exclusiva aos 

estudos etnometodológicos. Essa política estabelece que as práticas de teorização e 

investigação sociológicas, os tópicos dessas práticas, as suas descobertas, circunstâncias, 

disponibilidade como metodologia de pesquisa são, do início ao fim, métodos dos 

membros para teorização e a investigação sociológicas (GARFINKEL, SACKS, 1970). 

 As práticas consistem, inevitavelmente, em métodos dos membros para combinar 

conjuntos de alternativas: para combinar, testar e verificar o caráter factual da informação; 

para dar um relato das circunstâncias de escolhas; para avaliar, produzir, reconhecer, 

garantir e obrigar à consistência, coerência, efetividades, eficiência, engenhosidade e 

outras propriedades racionais de ações individuais e concertadas (GARFINKEL, SACKS, 

1970). 

A noção de membro é o “cerne da questão”, de acordo com os autores. O termo 

não é empregado para fazer referência a uma pessoa, mas ao domínio da “linguagem 

natural”. Como observado por Garfinkel e Sacks (1970), as pessoas na medida em que 
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estão falando uma linguagem natural, de alguma forma estão envolvidas na produção 

objetiva e exposição objetiva do conhecimento de senso comum de atividades cotidianas 

como fenômenos observáveis e relatáveis. 

 Alfred Schutz (1983, 2012) é o autor responsável por trazer uma resposta 

fenomenológica para a sociologia. De acordo com ele, a ordem social ao invés de ser dada 

pela “realidade social”, como em Weber, é uma construção permanente de interpretações 

e sentidos. Ela é jamais independente dos esforços cognitivos e performáticos dos 

indivíduos. Dessa forma, não há nenhuma realidade estabilizada permanentemente. 

Estabilizados são os sentidos, o que cria uma intersubjetividade. Toda ordem é 

(re)construída nas interações face a face (SCHUTZ, 2012).  

Edmund Husserl, uma das principais influências de Schutz, foi o autor responsável 

por iniciar o movimento fenomenológico, através dos seus escritos que datam das 

primeiras três décadas do século XX. O autor aponta que apesar da experiência do ser 

humano consciente que vive e age no mundo ser composta de significados subjetivos, 

experiências e reflexão, as ciências sociais tomam a intersubjetividade da ação e do 

pensamento como algo dado. O homem é simplesmente concebido como um ser social, a 

linguagem e os outros sistemas de comunicação simplesmente existem, a vida consciente 

do outro é acessível a mim – em suma, eu posso entender as ações do outro e o outro pode 

entender a mim e a minhas ações. Contudo, ele está interessado em como é possível que 

a compreensão mútua e a comunicação realmente ocorram (SCHUTZ, 2012). 

O conceito de “mundo da vida cotidiana” representa mundo intersubjetivo que já 

existia muito antes de nosso nascimento, tendo sido experimentado e interpretado por 

outros, nossos antecessores, como um mundo organizado. Assim, toda interpretação sobre 

esse mundo é baseada sobre um estoque de experiências prévias a seu respeito, nossas 

próprias experiências e aquelas transmitidas a nós por nossos pais e professores que opera 

como um esquema de referência, sob a forma de um “conhecimento à mão”. 

Ainda de acordo com Schutz (2012), para a “atitude natural” o mundo não é um 

mundo privado de um único indivíduo, mas um mundo intersubjetivo, comum a todos 

nós, em relação ao qual não temos um interesse teórico, mas eminentemente práticos. O 

mundo da vida cotidiana é o cenário e também o objeto de nossas ações e interações. Nós 

não apenas agimos no mundo, mas também sobre ele. Nossos movimentos afetam o 

mundo, modificam ou transformam seus objetos e suas relações mútuas. Por outro lado, 

esses objetos oferecem resistências a nossas ações, as quais temos que superar ou às quais 

temos que nos conformar. 
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A “situação biograficamente determinada”, por sua vez, é o ambiente no qual um 

indivíduo se encontra a qualquer momento de sua vida diária, que é física e 

socioculturalmente definido por ele, no qual ele ocupa uma posição não apenas em termos 

do espaço físico e do espaço exterior ou de seu papel no sistema social, mas também que 

se trata de sua posição moral e ideológica. Para Schutz (2012), dizer que uma situação é 

biograficamente determinada é afirmar que ela possui uma história, que ela é a 

sedimentação de todas as experiências prévias do indivíduo, organizadas como uma posse 

que está facilmente disponível em seu estoque de conhecimento.  

A situação biográfica somada à experiência que o ator possui no espaço, no tempo 

e na sociedade o faz perceber que nessa experiência há elementos que lhe são impostos, 

outros que ele controla ou pode controlar e também há elementos que podem ser 

modificados por ele (SCHUTZ, 2012). 

O homem em sua vida cotidiana encontra, a cada momento, um estoque de 

conhecimento à sua disposição, que lhe serve como um esquema interpretativo de suas 

experiências passadas e presentes, determinando também sua antecipação das coisas que 

estão por vir. Esse estoque de conhecimento possui uma história particular, senso 

constituído nas e pelas atividades vivenciadas por nossas consciências.  

 O ator dentro do mundo social o experimenta primeiramente como um campo de 

suas reais e possíveis ações, e somente secundariamente como um objeto do seu 

pensamento. Na medida em que ele está interessado em conhecimento do seu mundo 

social, ele organiza este conhecimento, não em termos de um sistema científico, mas em 

termos de relevância para suas ações. O seu interesse nos elementos do mundo social é 

de diferentes graus e, por esta razão, ele não aspira tornar-se familiarizado a todos eles 

com igual profundidade. O mundo se apresenta para ele em alguns dados momentos como 

estratificado em diferentes camadas de relevância, cada uma delas requerendo um 

diferente grau de conhecimento (SCHUTZ, 2012). 

No que tange à aplicação prática da abordagem etnometodológica, devemos notar 

que ela altera a relação entre observador e objeto de pesquisa, supondo que seja 

desenvolvida uma nova perspectiva epistemológica capaz de considerar os homens como 

os únicos fabricantes da ordem social. Assim, é utilizado como objeto de pesquisa 

científica o conhecimento ordinário, tácito e socialmente partilhado pelos atores sociais, 

enquanto realizam a normalidade rotineira de todas as ações da vida cotidiana 

(ZAPPULLI, 2001). 
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A introdução da corrente etnometodológica e da análise da conversa nos estudos 

sociológicos sobre o direito pode dar conta das estruturas formais da ação. O indivíduo, 

com efeito, não se interessa com os constrangimentos externos ou com normas pré-

estabelecidas, mas se dirige aos procedimentos mis en place pelos membros da sociedade 

para produzir e gerir a ação prática pelo seu interior, reconhecendo o seu caráter social 

regular, reconhecível e confiável. 

Harold Garfinkel (1970), ao esboçar as políticas de uma pesquisa 

etnometodológica, demonstrou que os estudos em ciências sociais sofrem de um defeito 

maior, que consiste em não reconhecer a importância da atividade profissional e das 

atividades práticas que os atores devem realizar para que os outros dêem um sentido 

positivo às suas ações de todos os dias. Ao deixar de lado os modos de apropriação dos 

saberes institucionais e o uso social que as categorias socioprofissionais fazem do direito 

e do trabalho no interior dos tribunais, os estudos teóricos que lhe dizem respeito não 

tocam que em alguns aspectos do sistema jurídico. 

Sobre esse tema, Heritage (1985) afirmou que os práticos não estão interessados 

nas abstrações científicas dos pesquisadores e são, paradoxalmente, mais voltados para a 

forma em que a ficção narrativa trata as atividades de todos os dias, exibindo uma 

descrição minuciosa e detalhada das práticas profissionais. Na perspectiva epistemológica 

considerada pelos etnometodológos, a descrição dessas práticas profissionais emerge da 

analisabilidade dos processos de aprendizado seguidos pelos novatos para se afiliar ao 

seu grupo (juízes, notários, advogados) e para transformar os saberes ordinários em 

saberes experts: “a forma em que os novatos são socializados nessas atividades 

representa uma rica fonte de informação sobre as modalidades pelas quais os “eventos 

de palavra” podem nos ensinar sobre os processos e as estruturas complexas de controle 

jurídico e social” (CICOUREL, 1995).  

Dessa forma, a literatura concernente à formação nas práticas jurídicas pode se 

nutrir de uma nova abordagem, procedural e descritiva: em lugar de considerar a 

socialização profissional como a soma de valores, interesses e normas partilhadas por 

uma comunidade homogênea, ela concebe a socialização como “um processo no qual os 

atores sociais adquirem, ou são tratados como se tivessem adquirido, um corpus de 

conhecimentos normativamente organizados em um vocabulário do qual eles tratam suas 

ações e aquelas dos outros como se fosse possível das conta delas (accountable)” 

(HERITAGE, 1985,p. 161). 
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A etnometodologia é definida por Dupret (2006) como “o estudo das maneiras 

(os “métodos” do termo “etnometodologia”) pelas quais as pessoas (os membros de um 

grupo, de uma “etnia” qualquer, o “etno” de “etnometodologia”) dão um sentido ao seu 

mundo de ação, se orientam em direção a esse mundo e lhe praticam cotidianamente e 

rotineiramente”. A etnometodologia é um desdobramento das ciências sociais que se 

interessa pelos “procedimentos pelos quais os atores analisam as circunstâncias nas 

quais eles se encontram e concebem e executam os modos de ação” (HERITAGE, 

1985,p. 9). 

O trabalho jurídico, de uma maneira geral, é uma atividade prática e cotidiana 

inserida em um contexto local e que funciona como uma limitação, um constrangimento 

sobre o que pode ser realizado em uma situação dada, e também como um recurso para 

atestar a realização de um bom trabalho. O direito captado como uma atividade prática 

requer o exame das competências ligadas especificamente ao trabalho por meio do qual 

os juristas produzem e coordenam as ações jurídicas (DUPRET, 2010). 

De acordo com Baudouin Dupret (2010), a pesquisa sóciojurídica designa pouca 

atenção à dimensão prática da atividade jurídica e judiciária, ainda que o direito seja uma 

prática empiricamente observável e descritível. Estudar o direito deve então significar 

necessariamente estudar o direito em ação. O direito enquanto fenômeno social não pode 

ser reduzido às disposições de um código jurídico - o direito dos livros, sendo igualmente 

errôneo pensar que o direito dos livros não seja uma parte integrante da prática do direito.  

A análise etnometodológica sublinha a impossibilidade de se isolar uma questão 

dos detalhes circunstanciais da sua implantação, dos seus desdobramentos. O estudo 

etnometodológico do trabalho jurídico nos convida, portanto, a “prestar atenção aos 

detalhes das modalidades de construção dos fatos jurídicos, às orientações das pessoas 

em um contexto judiciário, `à manifestação de suas compreensões acerca dele, dos seus 

constrangimentos e estruturas” (tradução livre) (DUPRET, 2010, pag. 325) 

 Os “membros” da sociedade possuem uma orientação para a racionalidade, fato 

que não pode ser apartado das suas atividades temporais. Quando as pessoas usam 

adequadamente tipificações, isso age como uma reivindicação de racionalidade pela qual 

eles esperam receber confirmação e ratificação. Portanto, a análise sociológica deve se 

concentrar nas orientações práticas produzidas pelos membros e nas suas exibições de 

racionalidade. 

Como afirmam Manzo e Maynard (1993), a justiça é um arquétipo tanto para a 

sociedade como para os profissionais da área jurídica e, portanto, um objeto-fenômeno 
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“tão evasivo como os sentimentos coletivos em que se baseia”. Os autores propõem uma 

abordagem distinta, ao tratar a justiça como um “fenômeno de ordem” que, na medida em 

que é sociologicamente real, existe nos funcionamentos, isto é, nas conversas e ações – 

da ordinary society.  

Nesse sentido, a questão da justiça é tratada enquanto um tópico das atividades 

cotidianas que se dão dentro do tribunal. A sociedade ordinária que os autores analisam, 

em especial, é o júri: como os seus membros estrategicamente introduzem e desenvolvem 

a “justiça” como uma parte processual da determinação do destino do réu criminal. A 

estratégia da pesquisa foi então a de analisar o processo deliberativo do júri para então 

capturar a real organização social que é intrínseca aos aspectos conversacionais e outros 

da interação entre os membros.  A investigação consiste em uma tentativa de recuperar a 

justiça como um “fenômeno da ordem” ou como uma característica interna da atividade 

social prática. 

A contribuição teórica que eles desejam trazer para o entendimento sociológico 

da “justiça” é a de explicar esse conceito “as a part of the temporally situated, 

intercourse, commonsense, lively, and contingent determinations of jury members”. A 

etnometodologia envolve a descoberta, em detalhes,“of endlessly contingent member-

produced actions, evidence of phenomena that are real in terms of members ongoing 

accounting practices” (MANZO, MAYNARD, 1993). 

A seu turno, Robert Lynch (1997) voltou-se para a observabilidade pública das 

atividades constituintes das audiências em um tribunal, a partir de uma abordagem 

etnometodológica. O juiz, dentro dessa perspectiva de pesquisa, é tratado como uma 

figura dentro da produção colaborativa de uma sala de audiência. É um tratamento muito 

distinto daquele dado por Hogarth’s (1971) ao empregar métodos analíticos para 

desenvolver interpretações sociais-psicológicas das estatísticas correlacionais entre 

sentenças proferidas para crimes iguais por diferentes tipos de juiz. Esse tipo de account, 

de acordo com Lynch, descreve um “juiz dos bastidores”, buscando entender o que está 

localizado na “cabeça do juiz”, seja atrás das portas fechadas das suas chambers, seja 

origem social. O juiz que Lynch descreve, por outro lado, não é um juiz secretamente ou 

invisivelmente motivado, mas um juiz que fala, atua, e entreouve o que as outras partes 

falam na sala de audiência. 

O estatuto analítico do juiz não se esgota nos procedimentos de tomada de decisão 

racional do juiz ou por atitudes pré-judiciais, sejam elas pessoais ou sociais. O juiz é um 

fato social, no sentido de Garfinkel. Esse autor transforma criticamente o aforismo 
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clássico de Durkheim “a realidade objetiva dos fatos sociais é o fenômeno fundamental 

da sociologia”, através do estabelecimento de uma alternativa etnometodológica à essa 

sociologia analítica. A alternativa é examinar as regularidades da sociedade comum que 

o programa de Durkheim objetiva, explicando como a ordem social é atingida 

reflexivamente, “na e através das implacáveis práticas das partes locais que habitam a 

sociedade” (LYNCH, 1997). 

Pode ser dito que onde Durkheim enfatiza as relações entre fatos e fatores sociais, 

Garfinkel nos impele a investigar os dispositivos que os produzem. O social para 

Garfinkel não é um composto de variáveis em uma análise regressiva. Não é especificado 

por medidas de status econômico, gênero, escolaridade, etnia, origem regional, ou 

quaisquer outros fatos sociais ou combinação de fatores. Ao invés, fatos sociais e fatores 

sociais são unicamente, singularmente, e rotineiramente compostos na e através da 

produção concertada e do reconhecimento competente de ações on the factory flor. 

Portanto, as performances do juiz são sociais, e a sua produção pode ser descrita 

praxiologicamente. Se pode ser dito que existem regularidades legais para a organização 

dos fatos sociais, a tarefa inicial da etnometodologia é a e descrever a produção 

circunstancial dessa facticidade. No caso do juiz, a facticidade do juiz como um agente 

do tribunal é uma questão pública para os co-praticionários competentes.  

Então, para delinear a figura do juiz na audiência é necessária uma compreensão 

competente da produção colaborativa dos eventos da audiência. Lynch dá o exemplo de 

uma gravação de discussões pré-julgamento entre advogados de acusação e defesa que, 

de acordo com ele, fornecem indicações iniciais de como ações projetáveis de um juiz 

específico pode se tornar uma contingência para a apresentação do caso pelos advogados, 

mesmo se o juiz não está imediatamente presente.  

   Com outro exemplo de interações entre advogados, Lynch (1997) demonstra 

que as projeções em relação às reações dos juízes aos detalhes do caso são utilizadas em 

propostas para apresentar o caso no tribunal. Em diferentes instâncias, as preferências e 

tendências dos juízes estão voltadas a um indivíduo particular (exemplo: “Judge Morre”), 

tratado como uma preferência local por protocolos específicos, ou atribuídos a uma 

disposição para agir de forma particular em “casos como esse”. Os advogados, nesse 

sentido, invocam o juiz como um princípio organizacional que localmente governa a 

apresentação do “case at hand”. 

Independente das atribuições sobre o juiz feita por advogados serem acertadas, 

elas introduzem o juiz na organização prática dos casos projetados, e assim fazendo elas 
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percebem o juiz nos seus procedimentos para apresentar os “cases at hand”. Em 

consequência dessas “presentations”, o juiz é mais do que uma fonte de decisões 

concretas.
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CAPÍTULO 2 

TEORIA VERSUS PRÁTICA - OS SENTIDOS DO CURSO DE 

FORMAÇÃO INICIAL: 

 

As estratégias metodológicas descritas no capítulo anterior revelaram-se 

adequadas para a persecução do objetivo de identificar os sentidos e significados do curso 

de formação para os seus principais membros, os novos magistrados. 

Como exposto anteriormente, a presente investigação fundamentou-se na 

observação direta das práticas pedagógicas adotadas pelos professores palestrantes em 

sala e, ao mesmo tempo, na tentativa de compreensão da visão dos alunos, os novos 

magistrados, acerca dessas práticas. Dessa maneira, entender os sentidos do curso de 

formação inicial para os novos juízes do trabalho na EJ1 significou, para mim, 

compreender os significados dessa formação para a atividade profissional que eles 

desenvolvem no tribunal, uma vez identificado que eles dão à essa formação um sentido 

prático e instrumental. 

Na ocasião da “avaliação final” da oitava edição do CFI, o diretor da EJ1 usou a 

metáfora de um “cabo de guerra” para reconstituir os distintos interesses e expectativas 

que gravitam em torno da formação inicial dos magistrados no âmbito desse tribunal. De 

um lado, a Escola “puxa” os magistrados novatos para refletirem sobre o papel do juiz na 

sociedade de maneira ampla, ao passo que do outro, eles demandam conhecimentos de 

ordem mais “prática”. Querem saber, simplesmente como anotar uma carteira de 

trabalho ou, ainda, coisas mais complexas como conduzir uma audiência trabalhista. 

De acordo com o diretor da EJ1, o curso de formação estaria voltado para essa 

primeira função: prepará-los para serem juízes de maneira ampla, o que seria bem distinto 

da “preparação para a jurisdição”. Enquanto esta última envolve uma preparação para 

o trabalho cotidiano nas varas, a “preparação para ser juiz” estaria mais ligada às outras 

dimensões que envolvem o exercício da “função social” dos juízes, como o 

desenvolvimento da “sensibilidade” e da “humanidade”.  

Entretanto, ele afirmou que diante das reiteradas reclamações dos novos 

magistrados ingressantes já havia chegado a considerar a elaboração deste curso de 

formação inicial no “módulo concentrado” composto apenas por oficinas e atividades 

práticas, deslocando as “aulas teóricas” para a “formação difusa”. 
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Da parte dos novos magistrados, essa distinção preconizada pelo diretor da Escola 

entre a “preparação para ser juiz” e a “preparação para a jurisdição” é articulada de 

uma outra forma. Para esses nativos, o que há nitidamente é uma oposição entre as “aulas 

teóricas” e as “aulas práticas”.  

Numa ocasião no sétimo curso de formação, o primeiro por mim observado, um 

magistrado da turma afirmou que a EJ1 é muito importante para a inserção dos juízes no 

contexto institucional do tribunal, preparando o terreno para que eles atuem melhor. Essa 

é uma avaliação comum entre os magistrados novatos. O CFI de alguma forma preenche 

uma lacuna que existe na preparação desses juízes para a o exercício da sua atividade 

profissional no tribunal. Isso porque, seguindo o padrão da socialização de todo 

profissional do campo do direito no Brasil, o novo magistrado normalmente “aprende no 

trabalho”, o que é bem distinto do “aprender fazendo” próprio de outros contextos 

institucionais, como melhor exploraremos no capítulo seguinte. 

As aulas em formato de oficina foram as atividades em relação às quais os novos 

magistrados das duas edições mais demonstraram interesse, participando ativamente. 

Como explicou um dos membros da sétima turma, o grupo dos novos juízes estava mais 

ligado à “prática, à técnica e ao processo”: “— O pessoal é da turma do processo, do 

procedimento”. Ao mesmo tempo, ele notou que eles categorizavam o conhecimento 

teórico com outro significado: “— Para a maioria, falar de história ou sociologia é um 

saco!”. Ainda de acordo com esse magistrado, não havia relação uma relação estrita entre 

o grupo gostar mais da “prática” com o fato dele ser composto por muitos antigos 

servidores judiciários, pois como ele ponderou “advogado também é prático”. Do seu 

ponto de vista, a questão é que não tinha ninguém do “universo acadêmico” ali. 

Portanto, a expectativa da maior parte dos juízes da sétima turma era a de “obter 

ferramentas práticas para fazer as audiências e para lidar com o dia a dia e os desafios 

do juiz em audiência e nos relacionamentos interpessoais”, conforme o relato de um 

membro. Apesar de reconhecer que o CFI aborda bastante esse aspecto, ele diz acreditar 

que “— O pessoal queria mais disso do que de qualquer outra coisa”. Ainda conforme 

a sua avaliação, o grande volume de “aulas teóricas” no curso não representou exatamente 

uma quebra de expectativas para os magistrados novatos da edição, na medida em que 

“as escolas judiciais costumam ser bem teóricas”.  

Os magistrados novatos da oitava edição também reivindicavam o CFI como um 

espaço e tempo que deveria se destinar essencialmente ao que chamaram de “inserção 

administrativa e funcional” do juiz. Quer pela temporalidade do curso, que se dá no 
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momento imediatamente posterior à posse do novo magistrado no tribunal, em que ele já 

se encontra ativo na instituição, mas não conta com nenhuma experiência profissional 

prévia; quer pela própria estrutura do planejamento das atividades do CFI, que intercala 

o cronograma das aulas expositivas e demais atividades da formação com a realização 

efetiva do seu trabalho nas varas da circunscrição, iniciado através da “atividade 

tutelada”. O discurso é quase unívoco entre os novos magistrados das duas edições: deve-

se reduzir o tempo do curso destinado às “aulas teóricas”, dando prioridade às “aulas 

práticas”. 

Do ponto de vista desses novos profissionais, a maior parte das aulas teóricas “não 

têm sentido”, uma vez que não se articulam com as questões mais diretamente ligadas às 

práticas profissionais do juiz. Por essa razão, eles recorrentemente não participavam ou 

dispensavam muita atenção a elas. É como se dentro do “sistema de relevâncias” 

(expressão de Schutz, 2012) próprio que eles elaboram, quanto mais “prática” uma aula, 

maior o grau de relevância atribuído a ela dentro desse esquema de interpretação do novo 

mundo social, isto é, desse contexto institucional. 

Ao mesmo tempo, nota-se que eles sempre buscavam atribuir algum sentido para 

as disciplinas “teóricas”, em geral ministradas por profissionais reconhecidos na área 

acadêmica: “— A gente precisa entender porque aquilo é importante para a nossa 

formação inicial!”. O comentário de um magistrado dessa sétima turma parece confirmar 

essa análise: “—Algumas aulas a gente simplesmente não entendia aonde se queria 

chegar!”.  

Na medida em que os membros principais do curso de formação - os novos 

magistrados, não atribuem nenhum sentido prático às “aulas teóricas”, já que elas não se 

referem diretamente à sua atividade funcional, o curso acaba ganhando importância em 

outro sentido: ele serve para promover a socialização do novo magistrado com o espaço 

do tribunal e o modus operandi dos seus magistrados, além de criar oportunidades para 

que ele desenvolva laços com os outros membros da instituição, servidores e magistrados. 

Nesse sentido, o curso de formação inicial se apresenta como um espaço e um 

tempo propício para dotar os novos magistrados de saberes práticos ligados ao exercício 

da profissão, tornando-os capazes de se orientar de forma adequada de acordo com os 

contextos da instituição e de profissão (ZAPPULLI, 2001). Os palestrantes da Escola 

Judicial 1, em geral magistrados do próprio tribunal, apresentam o curso como uma 

oportunidade para os juízes construírem laços entre si, mas também como um ambiente 

para aprender o trabalho.  
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Nesse capítulo, tratarei de “teoria” e “prática” como categorias nativas, o que 

significa entendê-las não como algo que está dado, mas ao contrário como uma 

construção dos atores no campo. Afinal, o que é um conhecimento teórico e o que é um 

conhecimento prático para esses novos juízes do trabalho? No âmbito da Faculdade de 

Direito, os debates em torno da “teoria” e “prática” têm o mesmo significado que entre 

os magistrados na Escola Judicial 1?  

Antes de melhor especificar, a partir das atividades do CFI, a distinção realizada 

pelos magistrados novatos entre “teoria” e “prática”, apontando quais são as aulas que 

eles consideram teóricas e a quais eles dão uma conotação prática, farei alguns 

apontamentos sobre as práticas de ensino no âmbito das faculdades de direito, com o 

intuito de ampliar o escopo dessa temática. 

 

2.1 Teoria e prática nas Faculdades de Direito 

 

Os cursos jurídicos surgem em um momento relevante da história do nosso país. 

Segundo Adelina de Oliveira Moraes (2012), eles contribuem para o fortalecimento de 

representações hegemônicas que ainda nos dias de hoje apresentam os seus traços. Não 

apenas os cursos jurídicos produzem tais representações. As leis e os tribunais também 

remetem à manutenção da ordem e da estabilidade, bem como ao funcionamento de 

sistemas sociais, políticos e econômicos. Nesse sentido, “a atuação dos intérpretes e dos 

aplicadores da lei nos tribunais, e além deles, sempre foi uma atuação 

predominantemente conservadora de compromisso com a fixação da ordem e não 

propriamente com a sua transformação” (MACHADO, 2009, p. 1). 

Conforme José Garcez Ghirardi (2012), em seu momento pioneiro as Faculdades 

de Direito (durante algum tempo restritas a apenas duas) formavam prioritariamente 

filhos da elite nacional, voltados para o aparelhamento da máquina estatal e para 

desempenhar, para além das tarefas práticas do contencioso quotidiano, funções políticas 

importantes. Primeiro no Império, depois na República. Ainda de acordo com o autor,  

A concomitância desses dois fatores (acesso extremamente restrito e 

perspectiva de função pública) irá moldar a forma de se entender o 

espaço acadêmico. Ele é um lugar de capacitação específica, certo, mas 

não só, nem prioritariamente. A Faculdade de direito é, sobretudo, o 

lugar da discussão das grandes questões nacionais, do embate de ideias 

(notadamente de origem europeia) e da construção entusiasmada de 

projetos para o futuro do país. A Faculdade é também, crucialmente, o 

lugar para criar e fortalecer laços sociais e políticos que serão 

imprescindíveis para o sucesso futuro (GHIRARDI, 2012, p. 27). 
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Em síntese, nessa primeira fase o direito é construído pela classe dominante como 

uma forma de garantir que o seu poder seja perpetuado. Os juristas provinham da elite e 

defendiam os seus interesses (MORAES, 2012). 

A partir da independência do Brasil, os anseios políticos passam a ser vistos como 

anseios jurídicos. Nesse contexto, a criação de cursos de direito revela-se essencial para 

a consolidação do Estado. Com o tempo, o perfil do aluno de direito foi também se 

alterando, até chegarmos ao fenômeno atual de popularização das matrículas no curso de 

direito. Como afirma Adelina Moraes (2012), os bacharéis deixaram de possuir a 

relevância do passado, apesar de terem mantido prestígio e possibilidade de bons 

rendimentos, além da almejada estabilidade do serviço público.  

E o que isso significa para os professores de Direito? De acordo com a autora, a 

sua função é a de ensinar o direito posto. Para tanto, nada melhor que um ensino baseado 

na redução, na aplicação da escola clássica, ou seja, um lecionar de forma a garantir a 

perpetuação do poder, nas suas palavras “lecionar de forma a garantir a reprodução do 

saber, de um saber apresentado como certo, adaptando os alunos aos objetivos do 

sistema, ensinando de forma autocrática, com grande controle disciplinar, incentivando 

sempre a competição” (MORAES, 2012). Ainda sobre o ensino jurídico: 

A representação de grande docente que marcara o primeiro estágio do 

ensino jurídico – retórica sublime, vasta erudição clássica, perspectiva 

ampla sobre o Direito – vê-se agora questionada, de forma mais ou 

menos aberta, e deve confrontar-se com uma outra representação, fruto 

dessa reconfiguração do espaço de ensino: o professor deve ser um 

profissional atualizado, capaz de entender as demandas do mercado, 

mais versado nos novos conhecimentos que a industrialização solicita 

do que nos clássicos latinos e nos jurisconsultos romanos que a geração 

anterior citava com tanto gosto (MORAES, 2012, p. 31). 

 

Conforme a autora, o universo jurídico vai aos poucos se constituindo como um 

universo de representações e ações conservadoras. No âmbito do ensino, as aulas são 

geralmente centradas no professor, ao “estilo coimbrão” de palestra, e com o devido 

respeito aos títulos de doutor e mestre. A identidade social do bacharel se alimenta dessas 

representações sobre o que é ser jurista no Brasil, que são construídas ao longo do curso 

acadêmico “numa trajetória de mudança orientada pelo compartilhamento de um 

conteúdo simbólico e apreendida no contexto do ensino superior por meio de aulas que 

majoritariamente recorrem à metodologia expositiva, centrada no docente” (MORAES, 
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2012, p. 97). Nesse formato de aula, o aluno deve ouvir o professor, absorver as 

informações e reproduzi-las nos exames.  

Em relação aos professores de direito, nota-se que antes eles eram profissionais - 

advogados, juízes e promotores, que também lecionavam. Em geral, bacharéis que faziam 

do magistério uma atividade secundária. Nos dias atuais, cresceu o número daqueles que 

optam de fato pela carreira de professor. Contudo, ainda é raro encontrar nas faculdades 

de direito docentes exercendo a profissão em tempo integral, dotados de alta titulação, 

responsáveis por significativa produção científica e dedicados à pesquisa e à extensão 

(KONZEN, 2012). O perfil de professor de direito que corresponde ao padrão latino-

americano é o daquele que exerce a docência como uma profissão secundária.  

Essa questão suscita polêmica. Existem muitos professores que acreditam que os 

regimes de hora-aula e tempo parcial são os mais adequados ao ensino do direito, na 

medida em que privilegiariam a inclusão no cenário educativo de um ator com valor 

agregado, decorrente de sua experiência prático-profissional. Do lado dos que não 

concordam com esse ponto de vista, argumenta-se que: 

Ainda que se possa pensar que o fato de estar em contato com o 

exercício profissional favorece a introdução de uma visão mais prática 

na formação em direito, o certo é que a carência dos métodos adequados 

leva os professores a reproduzir as ideias e os valores tradicionais da 

educação jurídica. Muitos professores não atualizam seus 

conhecimentos, e tampouco estão familiarizados com os métodos 

modernos de ensino. Ademais, tendem a apresentar uma visão do 

direito isolada tanto da realidade social como de outras disciplinas 

(FIX-FIERRO, Héctor; LÓPEZ AYLLÓN, Sergio, 2006, p. 159).   

 

É notório que no caso dos operadores jurídicos - advogados, magistrados, 

funcionários e políticos que exercem a docência como atividade secundária, a dedicação 

parcial constitui uma condição que os beneficia. Conforme observa Lucas Pìzzolatto 

Konzen (2012), o exercício do ensino do direito confere prestígio aos docentes perante 

clientes e colegas e a possibilidade de estabelecer relações benéficas para o desempenho 

da profissão. Nesse sentido, as faculdades de direito continuam sendo âmbitos de 

interação social paralelos e articulados com os governamentais e os próprios aos tribunais, 

em que esses profissionais se vinculam entre si.  

O prestígio associado à profissão parece consistir na razão central que desperta o 

interesse pela docência em direito, para além de razões de cunho estritamente vocacional. 

Sem dúvida, trata-se de algo importante para a carreira fora da universidade, pois: 

A condição de professor universitário oferece uma posição de status 

bastante apreciada no mundo da profissão jurídica, e também na 
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sociedade em geral, em razão do prestígio intelectual associado ao 

cargo. [...] O status será maior ao se pertencer ao corpo de professores 

de uma universidade afirmada no âmbito da educação jurídica, o que 

pode ser aproveitado para obter vantagens no exercício profissional. Por 

isso, independentemente da remuneração, que pode em muitos casos ser 

baixa, os postos de professores universitário são desejados (SILVA 

GARCÍA, 2006, p.71). 

 

Portanto, o âmbito acadêmico conforma uma área de interação e de negociação de 

interesses profissionais alheios aos vínculos e às necessidades acadêmicas, ou melhor, um 

espaço institucional em que estes são utilizados com fins particulares e profissionais. Isso 

se deve, entre outras coisas, ao fato de ser sensivelmente débil a demarcação entre o 

docente e o profissional, não havendo distância entre o advogado que trabalha como tal e 

o que ensina. A isso se soma que a permanência na academia aumenta as possibilidades 

de produção e doutrina jurídica, o que brinda maior prestígio e a possibilidade de influir 

sobre as opiniões de estudantes e colegas (KONZEN, 2012). 

A partir da experiência de ter me graduado em uma Faculdade de Direito (2008-

2013), adquiri uma representação própria, construída ao longo da minha trajetória 

acadêmica, de como o ensino do direito funciona no Brasil, isto é, de como o 

conhecimento jurídico é transmitido pelos professores no âmbito da universidade.  

À minha época, não havia propriamente uma distinção realizada pelos alunos entre 

aulas práticas e teóricas, mesmo porque, no geral, todas as aulas eram tidas como 

essencialmente teóricas. Seja pela forma de transmissão do conhecimento, que priorizava 

o modelo de aulas expositivas, em que os professores faziam na prática grandes 

monólogos com pouca ou nenhuma participação da turma; seja pelo próprio conteúdo 

dessas aulas, que tratavam essencialmente das normas jurídicas, da sua aplicação e de 

tudo que está diretamente ligado a elas.  

No limite, discutíamos os chamados “casos concretos”, que de concretos nada 

tinham. A partir da configuração de uma situação fática abstrata (Exemplo: No caso de 

Tício enfiar uma faca pontiaguda na nuca de Nélvio,em face de uma agressão iminente), 

a ideia era estabelecer, com base na interpretação das leis e do conjunto de princípios 

respectivos do direito penal, de que forma as normas seriam aplicadas nesses casos, 

perdendo-se de vista que, na prática efetiva dos diversos tribunais instaurados no nosso 

país, a essa mesma situação poderiam ser dados desfechos completamente distintos. 

Para continuar no exemplo do direito penal, tratava-se amplamente dos tipos 

penais, com previsão no código penal, assim como se discutíamos em profusão sobre as 

regras do processo dispostas no código de processo penal. O conjunto normativo que 
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regula esse campo do direito era então amplamente explorado no âmbito dos cursos, 

servindo como base para o estudo da bibliografia referente, basicamente formada pelos 

livros de doutrinas2. 

Contudo, nada se ensina (ou pesquisa) sobre a composição, organização e o 

funcionamento das diferentes instituições que, em nossa sociedade, criam e aplicam o 

conjunto das leis penais, atribuindo a elas significados e sentidos que podem ser 

identificados por uma análise sociológica. Afinal, para além da lei, quais são os 

protocolos e práticas adotados no âmbito dessas instituições (como a defensoria, a 

promotoria, o judiciário e a polícia civil) para lidar com os conflitos e processos na esfera 

penal? Como se encontram organizados esses contextos sociais de trabalho? De que 

forma os conflitos são administrados por essas instituições? 

Parece ser nesse mesmo sentido que Adelina (2012) afirma que a Faculdade de 

Direito o que se ensina é o direito posto. O direito, contudo, vai além dos livros e códigos, 

estando presente nas instituições e nas práticas dos profissionais da área para administrar 

os conflitos e os processos penais no dia a dia da vida social.   

Nesse sentido, o aluno de direito aprende, desde o início da sua socialização no 

ambiente acadêmico, que se ele quiser adquirir conhecimentos de ordem prática, deve 

fazê-lo por meio de um estágio profissional. Seja estagiando no âmbito de uma instituição 

do estado, como no Tribunal de Justiça do seu estado, ou em uma empresa privada, como 

um escritório de advocacia, os conhecimentos ligados às distintas práticas profissionais 

do campo devem ser absorvidos por meio da impregnação direta na prática. Ou seja, deve-

se “aprender fazendo”, sob (alguma) supervisão dos mais antigos. 

É claro que também existem teorias por trás das práticas adotadas pelos 

profissionais nesses diferentes contextos de trabalho. As pessoas sempre têm uma teoria 

para aquilo que fazem. Mas isto não altera o fato de que, por meio desses estágios 

profissionais fortifica-se a dicotomia existente entre “teoria” e “prática” do direito, que 

começa a se constituir e se apresentar para os atores desse campo justamente no âmbito 

das Faculdades de direito. 

 

2.2 “Teoria” e “prática” no CFI 

                                                           
2Trata-se de um conjunto de princípios, ideias e ensinamentos de autores e juristas que, no caso do direito, servem de 

base para o seu estudo, influenciando e fundamentando as decisões judiciais. É uma fonte do Direito, utilizada também 

para a interpretação das leis e para a fixaçãodas diretrizes gerais das normas jurídicas. 
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Tal como Luisa Zappulli (2001) descreve no contexto universitário italiano, no 

Brasil a aquisição de saberes no curso de bacharelado em direito se dá por meio do 

aprendizado das doutrinas, o que impede os alunos de conhecerem a fundo as práticas 

profissionais, a organização social da justiça, bem como a distribuição das suas 

competências. Afinal, tudo aquilo que tem o real potencial de dar aos jovens estudantes 

uma chave de acesso ao sistema judiciário, através da compreensão das diferenças e das 

analogias entre as profissões legais existentes (ZAPPULLI, 2001). 

Como a autora descreve, terminados os estudos em direito, os bacharéis que 

desejam ascender à magistratura não possuem outra opção a não ser afinar a sua 

preparação teórica, a única que lhes permitirá passar no concurso público, tendo em vista 

que as provas se limitam a demandar do candidato uma preparação essencialmente 

teórica. Com efeito, a atividade profissional enquanto um processo de aquisição de novos 

saberes relativos às práticas apenas interessa aos juízes novatos, tanto na Itália como no 

Brasil, a partir do momento em que eles foram empossados no cargo, isto é, apenas 

quando já se tornaram oficialmente juízes, diferente do que acontece no contexto 

institucional francês. Na França, o curso de formação organizado pela ENM, que tem a 

duração prolongada de trinta meses, se constitui em um requisito obrigatório para acessar 

a carreira de juiz. 

Destarte, os magistrados italianos, uma vez que passam no concurso e iniciam a 

sua formação nos tribunais italianos, já começam a perceber um salário e a trabalhar ao 

lado dos magistrados veteranos. O dispositivo pedagógico de formação dos juízes em 

lugar de se realizar no interior de uma instituição escolar apartada, acaba por se 

estabelecer no próprio interior das circunscrições judiciárias italianas, através da 

impregnação direta nos assuntos cotidianos da justiça (ZAPPULLI, 2001).  

O mesmo pode ser visualizado na formação inicial dos juízes do trabalho no 

âmbito da Escola Judicial 1, que é uma parte integrante do TRT 1. Com efeito, uma vez 

que passam no concurso, a temporalidade do aprendizado profissional entre os 

magistrados novatos ocorre junto com a sua passagem de status. Ou seja, eles aprendem 

ao mesmo tempo em que trabalham. Além de aprender algo, eles se socializam – com o 

espaço do tribunal, com os seus membros e com as práticas profissionais próprias da 

magistratura trabalhista fluminense. 

No âmbito da disciplina de “gestão de pessoas”, a juíza veterana palestrante 

propôs uma dinâmica interessante para que os novos magistrados se conhecessem, que 
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envolvia uma bola de vôlei. Dispondo-os em um grande círculo na sala de aula, solicitou 

que cada um se apresentasse, destacando algum traço marcante da sua personalidade, e 

que jogasse por fim a bola para outro colega, que por sua vez também deveria fazer uma 

breve apresentação. Como muitos deles vinham de outros estados do Brasil que não o Rio 

de Janeiro, um dos pontos mais abordados nas apresentações foi a questão da adaptação 

à nova cidade e sobre os desafios de se morar sozinho, longe da família.   

As apresentações foram bem informais, tratando-se de um grupo composto de 

pessoas jovens, em que a maioria dos juízes ainda se encontrava na casa dos vinte anos. 

No entanto, o que me chamou atenção, em se tratando de um concurso tão concorrido e 

de uma turma de pessoas tão jovens foi, em um certo nível, a falta de entusiasmo presente 

entre os novos magistrados.  

Sobre a mudança de casa e de cidade, uma das novas magistradas disse ter sido 

“apresentada a um novo mundo”. Disse que nunca tinha tido que comprar material de 

limpeza sozinha, tendo apenas agora se “lançado nessa aventura”. Uma outra 

magistrada, da cidade de Florianópolis, também seguiu essa linha na sua apresentação: 

“— Eu sempre morei com a minha mãe!”. Desenvolveu a sua fala de maneira contida, 

quase deprimida: “—Estou feliz, na medida do possível”. No momento em que uma outra 

juíza da turma se apresentou para os colegas, a juíza veterana que comandava a dinâmica 

interviu: “—Essa carinha sua, ninguém vai te respeitar”. A magistrada novata recebeu 

em tom em brincadeira: “—Pois é, eu também acho que não, mas”. 

Ainda no contexto dessa dinâmica, uma das novas magistradas, nascida e criada 

na cidade do Rio de Janeiro, apresentou-se de forma mais descontraída para os colegas, 

destacando que era “sagitariana”, “extrovertida” e que gostava de “sair”. Ela se 

disponibilizou para apresentar a cidade para os colegas de outros estados. Também contou 

para a turma que depois de passar no concurso, já tinha conseguido ler três livros que não 

são da área do direito, o que considerava uma “vitória”. Todos concordaram com ela 

nesse ponto. O concurso público aliena de tal forma o candidato que ele se mantém por 

muito tempo em contato estrito com um tipo de conhecimento específico, 

instrumentalizado para as finalidades específicas do concurso. 

 Houveram também os depoimentos mais entusiasmados. Um magistrado novato 

disse que estava muito feliz com a nova etapa, destacando que aquele afinal era o “sonho” 

de todos ali. Outra magistrada, do estado de Minas Gerais, afirmou que queria “fazer 

diferença no mundo como juíza do trabalho”. Ela finalizou a sua apresentação de forma 

bem despojada: “—Estou aqui para saber qual é!”. Outra juíza da turma, que foi 
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servidora desse tribunal por muitos anos (quase uma década) contou aos colegas que 

estava muito feliz de ter, “enfim”, conseguido passar no concurso, após algumas 

tentativas. Ela também compartilhou com o grupo uma situação corriqueira, em que um 

funcionário qualquer do tribunal lhe indagara nos corredores se ela era servidora, o que 

lhe dera a primeira oportunidade de proferir em voz alta: “—Não, eu sou juíza!”. De 

acordo com o seu relato, esse momento aparentemente banal foi muito simbólico para ela, 

uma magistrada em início de carreira. 

Passado o concurso público, o novo profissional aprende no curso da socialização 

profissional no contexto institucional (tribunal) específico de exercício da sua atividade, 

outros “códigos”, além dos códigos jurídicos, de acordo com os quais deve se orientar. 

Esses códigos não são necessariamente explícitos, senão em grande parte tácitos.  

No âmbito do CFI, os magistrados me explicaram que à época dos concursos eles 

realizaram um alto investimento financeiro, gastando muito dinheiro tanto com as 

inúmeras inscrições e viagens para fazer provas por todo o Brasil, como em razão de todos 

os cursos e coachings que a maior parte deles contrata nesse percurso. No caso específico 

do concurso para a magistratura trabalhista, um juiz novato me explicou que é comum 

que um dia antes da prova oral, que constitui uma das últimas etapas do concurso, o 

candidato seja assessorado 24 horas por um coach, que é responsável por prepará-lo 

tecnicamente e, sobretudo, emocionalmente para essa etapa derradeira. O preço desse 

serviço equivale ao preço de uma pós-graduação lato senso, apenas para se ter uma noção 

do mercado gigantesco que gira em torno dos concursos públicos. 

Um exemplo bastante ilustrativo da questão dos “códigos” é o da forma de se 

apresentar esperada dos candidatos à magistratura. No âmbito dos cursos especializados 

voltados para a preparação para esses concursos, os candidatos aprendem, além dos 

conhecimentos especializados, também a maneira como é esperado que eles se 

expressem, verbal e não-verbalmente, no âmbito das provas. Eles precisam ser calmos, 

ponderados e assertivos. O tom de voz moderado deve acompanhar essa forma de se 

apresentar diante das bancas na prova oral. Além disso, eles aprendem que devem conter 

os seus gestos e movimentos corporais, mantendo uma postura adequada e sem muita 

gesticulação, o que parece denotar certa falta de equilíbrio, ou de ponderação.  

Todos os candidatos aprendem, então, a moderar o movimento o corpo e das mãos 

durante as suas intervenções verbais, sendo esse processo mais ou menos difícil 

dependendo dos hábitos prévios da pessoa. Um dos novos magistrados da sétima edição 

do CFI, por exemplo, avaliou que esse processo foi muito penoso para ele, que estava 
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acostumado a falar o tempo todo gesticulando. Ele era, de fato, bastante performático. 

Passado o concurso, afirmou que se sentia muito mais livre nesse sentido no âmbito do 

tribunal, notando que ali podia gesticular o quanto quisesse, sem que essa atitude fosse 

acompanhada de repreensão ou prejuízo profissional. 

Voltando para as categorias “teoria” e “prática”, nota-se que a distinção entre as 

aulas “práticas” e “teóricas” no CFI é de extrema relevância entre os magistrados das duas 

edições. Na avaliação final da oitava edição do curso, os juízes opinaram que as aulas, 

principalmente as aulas “teóricas”, acabavam sendo repetitivas. Sentiam que elas se 

estendiam, muitas vezes sem necessidade, pelo período a elas designado de três horas. 

Um magistrado opinou nesse ínterim que “— Dá para enxugar as aulas teóricas”.  

Nesse contexto, uma das novas magistradas da turma, que era composta 

basicamente de mulheres (apenas dois homens entre doze pessoas) notou que a maior 

parte da turma não tinha interesse pelas “aulas teóricas” e, nesse ponto, ela era uma 

exceção. Ela já havia se identificado em outros momentos do curso como uma pessoa que 

guardava interesse pela área acadêmica, tendo “quase” feito um mestrado. A magistrada 

deu então uma sugestão para o diretor da Escola que gerou impasse no grupo: concentrar 

as aulas teóricas em uma parte do curso, deixando uma outra parte só para as “aulas 

práticas” e para a “prática tutelada”. Segundo ela, isso daria um “sentido” maior para as 

aulas teóricas. Alguns dos magistrados reagiram nessa hora, notando que realizar essa 

“concentração e divisão” tornaria o curso “ainda mais cansativo”. Apontaram a 

importância de manter uma “inserção gradual na jurisdição”, que intercale prática e 

teoria. 

Por tudo exposto, apesar da distinção parecer a mesma, as categorias “teoria” e 

“prática” no âmbito do CFI têm significados distintos para esses novos magistrados, em 

relação à distinção que eles já conhecem, construída no âmbito da universidade. Na 

Faculdade de Direito, “teoria” é o que está presente nos códigos e nos livros, enquanto 

“prática” é aquilo que se faz nos estágios profissionais. Já no âmbito do CFI, “teoria” 

é, por eliminação, simplesmente tudo aquilo que não está diretamente associado com o 

exercício das atividades profissionais e com a organização social do trabalho dos juízes 

no tribunal. 

No âmbito dos dois cursos de formação acompanhados, os novos magistrados 

identificavam como “aulas práticas” as disciplinas, sobretudo as que se apresentavam no 

formato de oficina, de “deontologia”; “relacionamento interpessoal”; “tecnologias 

aplicadas”, que envolviam aulas de processo eletrônico, sistemas conveniados e 



48 
 

“juriscalc”; de “inserção administrativo-funcional”; de “gestão de pessoas”; 

“conciliação”; “mediação judicial”; também as disciplinas de “instrução judicial”, com 

destaque para a aula sobre a prova oral ministrada por um Policial Federal; e, finalmente, 

as disciplinas de “efetividade da execução”.  

Portanto, são todas as aulas relacionadas diretamente àquilo que eles 

consideravam próximos da prática da atividade judicial. Para os magistrados novatos, o 

conhecimento prático mais formativo é aquele relacionado às práticas de organização do 

trabalho e de realização das audiências, que é transmitido pelos juízes titulares, 

desembargadores e demais servidores dos tribunais – os “pares institucionais”, no 

contexto das aulas do curso. 

 No conjunto das disciplinas consideradas “teóricas”, as aulas tratavam sobre 

dimensões diversas da magistratura trabalhista. Alguns exemplos: “Judicialização das 

Relações Sociais”; “Direito e Economia”; “Dignidade Humana, Trabalho e Visibilidade 

Social”; “Direitos Fundamentais do Trabalho”; “Trabalho, Justiça e Cidadania”; 

“Literatura e Trabalho”; “Rio de Janeiro: História e Trabalho”; “História Institucional 

TRT-RJ”; “Direitos Humanos” (Trabalho decente e Trabalho infantil).     

Afinal, as formas de categorização das aulas do CFI em “práticas” e “teóricas” 

constituem um dos modos disponíveis de classificação do conhecimento entre os magistra 

dos novatos. Para além, a qualidade do conhecimento não está apenas relacionada à 

instrumentalização para a realização do trabalho prático, mas também com os desafios da 

socialização. O tornar-se magistrado está relacionado com o aprendizado das etiquetas e 

trejeitos de como ser um juiz, como melhor será explorado no último capítulo. 
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CAPÍTULO 3 

AS REGRAS PRÁTICAS DA SOCIALIZAÇÃO PROFISSIONAL: 

 

As categorias nativas “aulas práticas” e “aulas teóricas”, que foram objeto de 

análise do capítulo anterior, se referem a um modo de classificação do conhecimento entre 

os novos juízes. Elas dizem respeito à divisão nativa que é operada por eles entre o 

conhecimento de natureza (meramente) informativa e aquele conhecimento que é 

formativo, no sentido de que pode ser instrumentalizado para a sua inserção 

administrativo-funcional no tribunal. É a distinção entre a “preparação para ser juiz” e 

a “preparação para a jurisdição” enfatizada pelo diretor da EJ1.  

O conhecimento dessa última natureza é apre(e)ndido pelos novos magistrados 

por meio das “aulas práticas”, que são aquelas ministradas por membros do próprio 

tribunal, o TRT 1. São juízes veteranos, substitutos e titulares, de primeiro e segundo 

grau, além de servidores os mais variados do tribunal, que tratam nas suas palestras de 

temas relativos à atividade prática do juiz, seja aquela desenvolvida no âmbito das 

audiências, seja no contexto do trabalho realizado nos bastidores, isto é, na secretaria das 

varas.  

Esses profissionais oferecem aos novos juízes, através da restituição de suas 

experiências prévias no tribunal, novos horizontes de sentido, isto é, maneiras específicas 

de pensar, analisar as situações e agir dentro desse contexto institucional, próprias de um 

profissional nele socializado.  

Quando um magistrado veterano, no âmbito de uma aula do CFI, compartilha com 

os novos colegas o relato de alguma experiência prévia no tribunal, ele está se referindo 

à sua prática profissional, pois está demonstrando como agiu concretamente diante de 

uma situação específica. Dessa forma, o juiz novato pode elaborar da seguinte forma: o 

que eu faria no lugar desse magistrado naquela situação? E então, aumenta o seu “estoque 

de conhecimento”, para usar a expressão de Schutz (2012), tornando-se capaz de 

antecipar situações que a ele poderão se apresentar futuramente no exercício da atividade 

profissional. 

Apesar dos relatos se referirem à prática profissional dos veteranos, é importante 

marcar a distinção de que eles não correspondem à prática em si. Nada impede que os 

novos juízes futuramente, quando se depararem com situações semelhantes àquelas 
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descritas pelos veteranos nas palestras, ajam e decidam de formas distintas, seja 

estranhando, seja reconhecendo esses relatos na hora da tomada de decisão. Ao mesmo 

tempo, o próprio juiz veterano, que eventualmente relatou ter agido de uma forma numa 

determinada situação, em outros casos parecidos pode agir de uma outra forma. Assim, a 

observação das audiências trabalhistas é também muito importante para entender as 

práticas profissionais dos magistrados. Porque a prática se materializa na experiência do 

sujeito, do profissional no mundo, no curso das interações com as outras pessoas – os 

outros membros do tribunal e a sociedade, a quem presta um serviço.  

Grande parte dos magistrados da oitava edição do curso apontou, na ocasião da 

“avaliação final”, a importância de terem tido a oportunidade de assistir a audiências de 

outros juízes no processo de formação inicial, sobretudo daqueles mais experientes. Eles 

sugeriram ao diretor da EJ1 que o CFI promovesse mais atividades que envolvam a 

observação de audiências trabalhistas, diante da constatação de que esse tipo de exercício 

se torna inviável posteriormente no dia-a-dia do magistrado, uma vez que ele inicia 

plenamente o exercício da sua atividade profissional no tribunal. Por uma questão de 

(falta de) tempo. 

A troca de experiências e vivências práticas entre os juízes do tribunal, no âmbito 

das palestras e demais vivências promovidas pela EJ1, é uma experiência rica de 

aprendizado para os novos juízes. Eles se tornam capazes de orientar a sua ação de forma 

adequada segundo os contextos da profissão e da instituição.  

Na formação, o novo magistrado é apresentado não a um conjunto de normas 

jurídicas, mas a um conjunto de regras práticas que dão um sentido ao seu trabalho 

cotidiano. Esse sentido é apre(e)ndido intersubjetivamente, com os pares institucionais. 

A qualidade do conhecimento formativo não está apenas relacionada à instrumentalização 

para a realização do trabalho prático, mas também com os desafios práticos da 

socialização.  

No presente capítulo, o meu objetivo é apresentar uma esquematização desse 

conhecimento que, no âmbito das “aulas práticas” do CFI é apresentado de forma 

desorganizada pelos pares institucionais. Isso permite compreender a produção e a 

reprodução do conhecimento sobre a atividade profissional dos magistrados trabalhistas 

no contexto específico da Escola Judicial do TRT 1. 

Portanto, as “regras práticas da socialização profissional” representam uma 

tentativa de organizar um conhecimento que não necessariamente se torna organizado a 

partir do CFI. É um conhecimento que inegavelmente é explicitado, tendo em vista que 
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normalmente, no âmbito do tribunal, esse é um conhecimento tácito, que se encontra 

implícito nas práticas profissionais dos diferentes profissionais que ali trabalham. Através 

das restituições de suas experiências no CFI, os veteranos explicitam essas práticas, 

tornando esse conhecimento num objeto de problematização pelos demais.  

Todos os profissionais palestrantes possuem uma teoria sobre o que fazem. Essas 

teorias não necessariamente determinam suas ações, mas explicam o que eles fazem, do 

seu ponto de vista. Portanto, esse conhecimento se organiza através das práticas, embora 

os membros institucionais não sejam capazes de descrevê-lo sociologicamente.  

No contexto das aulas do curso de formação, sobretudo as aulas em formato de 

conversa, como a “conversa com os juízes substitutos”, “conversa com os juízes titulares” 

e a “conversa com os desembargadores”, que foram os grandes destaques da oitava edição 

do curso, fica evidente como não existe consenso entre os palestrantes, membros do 

tribunal, em torno das práticas profissionais legitimamente adotadas por eles no exercício 

da sua atividade profissional. 

Na fala inaugural da “conversa com os juízes substitutos”, um dos juízes veteranos 

reconheceu que o momento inicial da formação é naturalmente um momento de ansiedade 

para o novo magistrado, trazendo questões como: “— Como eu vou me organizar? Como 

eu vou fazer o que tenho que fazer?”. Esse juiz então afirmou para a turma, olhando para 

uma outra juíza substituta que também participava da conversa: “— Eu faço do jeito A, 

ela do jeito B. Vocês vão achar o jeito C!”.  

Em outro momento desse encontro, em que se discutia um tema da conciliação, 

os palestrantes destacaram a importância de o juiz saber fazer contas de cálculos 

trabalhistas, na hora de propor os termos dos acordos nas audiências. Um dos juízes 

substitutos palestrantes afirmou que o magistrado deve sempre levar em consideração 

quem tem o “ônus da prova” (o reclamante ou o reclamado), elaborando a sua proposta 

com base nesse dado. Nesse momento, uma das juízas substitutas palestrantes interviu, 

voltando-se para a turma para explicar que fazia diferente. Explicou que mesmo quando 

sabia quem tem o ônus da prova, elaborava a proposta do juízo antes de compartilhar essa 

informação com as partes, demonstrando esse conhecimento para os advogados apenas 

num segundo momento, de forma indireta. Aquele primeiro juiz substituto se mostrou 

então surpreso: “—Ah! Esperta! Para barganhar, não é? Estou aprendendo muito aqui!”.    

No âmbito dessa palestra, consegui então notar como esses dissensos em torno das 

práticas são legítimos e, de certa forma, organizadores das relações profissionais que são 

construídas e reconstruídas permanentemente no âmbito do tribunal. 
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Como notado, a oposição entre “teoria” e “prática” dá um sentido ao curso de 

formação do ponto de vista dos novos magistrados. Como pesquisadora, procuro 

descrevê-lo a partir de uma observação participante, que tem por objetivo assumir “um 

papel perfeitamente digerível pela sociedade observada, a ponto de viabilizar uma 

aceitação senão ótima pelos membros daquela sociedade, pelo menos afável, de modo a 

não impedir a necessária interação” (DE OLIVEIRA, 1996, p. 21). 

Afinal, o que o curso de formação inicial representa para os novos magistrados 

ingressantes nessa instituição judicial? Para tentar responder a essa questão, ou ao menos 

esboçar uma resposta, me debruçarei antes em algumas questões relativas à socialização 

profissional dos juristas no Brasil. 

O “aprender no trabalho” é tido como uma forma indispensável para a socialização 

profissional no campo jurídico brasileiro. É essa forma de aprendizado que permite aos 

novatos não apenas se socializarem com o conteúdo do trabalho, mas também com as 

respectivas identidades profissionais.  

Nesse processo de aprendizado, as regras de socialização profissional estão 

diretamente relacionadas com um conhecimento tácito sobre a realização do trabalho, que 

não é apresentado enquanto um tópico de discussão coletiva, mas como descobertas 

individuais. Esse conhecimento secular está relacionado com regras práticas de 

socialização para o trabalho que em geral não são ensinadas explicitamente, mas fazem 

parte de um conjunto de conhecimentos sobre a performance na profissão indispensáveis 

do ponto de vista de novos profissionais, como os novos juízes do trabalho do TRT 1. 

O Curso de formação inicial se revela um espaço e tempo para a explicitação 

dessas regras práticas de socialização profissional no tribunal. Ele constitui uma etapa 

obrigatória da entrada dos novos juízes no TRT 1, desde a sua primeira edição. Em geral, 

o curso acontece imediatamente após a posse dos novos magistrados, coincidindo assim 

com a fase inicial de inserção e atuação desses profissionais no tribunal, na qualidade de 

juízes substitutos.  

Antes da sua existência, o novo magistrado iniciava a sua atividade profissional 

no tribunal, na condição de juiz substituto, sem qualquer tipo de preparação ou formação 

inicial. Como relatou um juiz do tribunal em uma palestra do CFI: “— Na minha época, 

a minha posse foi numa sexta-feira, e na segunda-feira eu já estava em uma vara julgando 

um processo de sete volumes”. Dessa forma, a regra é que o magistrado aprenda no curso 

do próprio trabalho, socializando-se gradualmente com os constrangimentos 
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institucionais que se apresentam ao exercício da sua atividade profissional, e assumindo, 

eventualmente, os riscos pelos erros cometidos. 

A “inserção administrativo-funcional” do magistrado é aqui entendida de forma 

ampla, como um processo de incorporação do novo juiz aos quadros da instituição e ao 

conjunto de relações e práticas que a integram, tornando-se capaz de referenciar, 

classificar e agir nos diferentes contextos de interação que ela introduz, bem como de 

exercer plenamente as suas funções, através da organização de um conhecimento prático. 

Como já indicado, para os novos magistrados dessas duas edições, o CFI deveria 

dar enfoque à “inserção administrativo funcional” dos juízes. No sentido dado por eles, 

o espaço do curso de formação inicial é reivindicado como um espaço que se deve voltar 

para à sua inserção na jurisdição, na medida em que coincide com o momento inicial de 

entrada no tribunal e de início efetivo do exercício das atividades profissionais 

respectivas.  

Esse trabalho inicial não é todo ele diretamente supervisionado, nem associado a 

algum tipo de capacitação específica, o que é característico da socialização profissional 

dos bacharéis em direito no Brasil. Portanto, nota-se que a expectativa depositada pelos 

novos juízes no curso de formação inicial é de que, de alguma forma, ele preencha essa 

lacuna. 

Como também anotado, os conteúdos aprendidos nas “aulas práticas” não são de 

nenhuma forma sistematizados pelos palestrantes, ou necessariamente coerentes entre si. 

O CFI é um palco para a explicitação dos dissensos que são organizadores das distintas 

práticas profissionais adotadas pelos distintos profissionais no âmbito do tribunal. Não 

existem protocolos para as práticas profissionais, e o curso de formação não parece ter a 

pretensão de criá-los ou promovê-los.  

Nas “aulas práticas”, os membros do tribunal tornam explícitas essas regras 

práticas não a partir da apresentação de orientações mandatórias, mas do 

compartilhamento de experiências do cotidiano de trabalho, que sempre expressam 

pontos de vistas particulares. 

A Escola Judicial, e mais especificamente o Curso de formação inicial, introduz 

algo novo no tribunal e no dia-a-dia dos seus magistrados: uma experiência coletiva e 

intensiva de socialização e aprendizado das práticas profissionais, no contexto de um dia-

a-dia voltado para a formação inicial dos novos juízes. Essa experiência é uma exceção 

na socialização profissional do magistrado. 
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O novo juiz substituto aprende no curso de formação da EJ1 que o tribunal possui 

uma história institucional, relações profissionais estabelecidas, um conjunto de práticas e 

de significados específicos de organização do trabalho. Ele não pode “fazer o que quer”, 

como é enfatizado no curso, mas tem que, à sua maneira, se adaptar aos constrangimentos 

da instituição ao exercício da sua profissão, os quais não demora a perceber. 

Nota-se que esses novos profissionais têm “estoques de experiências” diversos, 

além de diferentes “situações biograficamente determinadas” (expressões de Schutz, 

2012), elementos que vão exercer influência no modo em que eles vão experimentar o 

curso de formação e as questões e dilemas que ele introduz como relevantes para a 

compreensão da atividade a ser desenvolvida pelo juiz no tribunal e para a construção da 

sua identidade profissional. Nesse sentido, os magistrados fabricam mecanismos próprios 

para construir sentidos para o seu trabalho e à sua própria identidade profissional, frente 

às possibilidades e constrangimentos que se apresentam para eles na instituição.   

A socialização profissional promovida pelo curso de formação inicial da EJ1 é um 

momento atípico na vida do magistrado. Pelo período de um pouco mais de dois meses, 

os membros da turma dos novos magistrados estabelecem contato em bases diárias, das 

9h às 17h. Essa convivência intensiva entre os magistrados é algo incomum na profissão, 

sendo característico e específico do contexto da formação inicial. Sobre esse ponto, um 

juiz titular afirmou no âmbito da sua palestra no curso que “— O juiz novo vive em 

manada, e depois cada um segue o seu caminho”. Aconselhou então aos novos 

magistrados que continuem “trocando” mesmo após o curso, denotando a importância da 

troca de experiências e de uma colaboração coletiva entre os magistrados. 

Portanto, os novos juízes participam de uma experiência de formação profissional 

no CFI que é coletiva, sendo a regra que o grupo dos magistrados aprovados no último 

concurso público componham uma mesma turma. É uma experiência atípica se levado 

em consideração o quadro geral de organização das rotinas profissionais. Na “conversa 

com os juízes substitutos”, um dos palestrantes afirmou para os novos magistrados: “— 

“Vocês dificilmente vão ter convívio com os colegas, ou muitas oportunidades para fazer 

amizades dentro do tribunal”. 

Foi também um desembargador do tribunal que fez a seguinte provocação para a 

turma dos novos magistrados: “—Vocês acham que vão ter a oportunidade de se 

encontrar com frequência depois do curso de formação, no prédio da Lavradio? Vão ter 

sorte se conseguirem marcar um almoço!”.  

Assim, a atipicidade do processo de socialização profissional promovido pela EJ1 
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reside também no fato de que ele se contrapõe ao típico exercício da magistratura 

profissional trabalhista que, como muito se repete nas conversas entre os profissionais do 

TRT 1 que participam do curso de formação, é uma “atividade solitária”. 

O novo magistrado se socializa com essas práticas e constrangimentos de uma 

maneira distinta no curso de formação, em relação ao que ocorre no resto da sua 

experiência profissional na jurisdição. Ao invés de “aprender no trabalho”, como é 

característico da socialização profissional dos bacharéis em direito no Brasil, o juiz 

novato aprende o seu métier na Escola Judicial 1 por meio da observação (que envolve 

os atos cognitivos de ver, ouvir e escrever) das aulas do curso de formação e das 

interações estabelecidas com os membros da instituição, com outros juízes e servidores 

do tribunal, no contexto das palestras e da tutoria. 

O exercício da atividade de julgar no Brasil pressupõe o conhecimento, por parte 

dos juízes, de como essa atividade deve ser performada. O saber prático de julgar 

considera importante, por exemplo, o conhecimento sobre as hierarquias profissionais, 

como aquelas entre o titular e o substituto; ou o tempo que se reserva para ouvir as pessoas 

em audiência. Esses conhecimentos estão inscritos nas práticas de aprendizado da 

atividade de julgar. 

Esse conhecimento é relativo ao exercício da atividade profissional do juiz do 

trabalho no âmbito desse tribunal, envolvendo o conhecimento e aprendizado de regras 

que não estão inscritas na lei, mas nas práticas da organização social do trabalho nesse 

contexto específico. Tais regras se referem à organização administrativa das varas do 

trabalho; às cobranças institucionais, como a conciliação; e às competências e habilidades 

necessárias para presidir uma audiência trabalhista e tudo que dela decorre – o tratamento 

das partes e advogados, intervenção nos acordos, a condução da instrução judicial, a 

tomada de decisões interlocutórias, elaboração das sentenças, entre outros. 

A organização social da justiça no Brasil submete os profissionais a estatutos 

jurídicos desigualados. Dessa forma, as regras jurídicas, que deveriam orientar a atividade 

dos distintos profissionais, são substituídas pelas relações hierárquicas entre essas 

profissões. Esse conhecimento de observar as regras práticas, respeitando as regras 

formais do direito, faz parte de um conhecimento prático presente na Faculdade de Direito 

e nos estágios, onde os responsáveis pelo estágio são meros acolhedores e orientadores 

para os novatos, o que desarticula o conhecimento da universidade e o conhecimento dos 

tribunais. 

 Contrariamente, Bourdieu explica em A força do Direito (1986) que o campo 
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jurídico está estruturado a partir da divisão entre os professores e os práticos do direito. 

Ele aponta não apenas para uma análise, mas sobretudo para uma descrição da divisão do 

trabalho dos juristas franceses, onde os juízes não lecionam e os professores não julgam. 

Para essas instituições, a socialização profissional é uma responsabilidade das 

corporações, onde o esprit de corps é constituído pela reprodução das práticas 

profissionais. Desse ponto de vista, o ensino das práticas profissionais não pode ser 

delegado a um outro corpo profissional. Apenas em casos de mobilidade controlado pelas 

corporações como ocorre na França (FONTAINHA, 2011).  

No Brasil, a socialização profissional é relegada às experiências individuais de 

aprendizado. Por isto não se orientam — e nem podem se orientar — por protocolos, nem 

pelas regras jurídicas cujo o sentido é consensual. Significa que a socialização não é um 

problema institucional, e sim dos profissionais individualmente considerados. A 

instituição relega as consequências do aprendizado às aptidões pessoais. Portanto, a 

formação é idiossincrática. 

Pedro Heitor Barros Geraldo(2011) descreve as competições profissionais no 

contexto francês, em que a criação de um novo tipo de magistrado provocou disputas 

entre os juízes de proximidade e os demais juízes (de carreira), que se identificaram como 

“profissionais”. Os conflitos entre esses grupos se apresentavam a partir de uma avaliação 

de um terceiro membro dos fóruns: os secretários (GERALDO, 2015). Os secretários 

produziram uma avaliação negativa sobre os novos membros do tribunal sancionando os 

juízes de proximidade no exercício da atividade de julgar. 

O contraste com a experiência francesa permite entender como esses novos juízes 

de proximidade compreendiam a atividade de julgar estritamente como decidir a partir da 

lei. Tal como pode ser idealizado por alguém não socializado com os constrangimentos 

do exercício de uma profissão. No entanto, essa atividade requer mais do que o 

conhecimento das regras de direito. Ela supõe a compreensão entre as diferentes 

consequências de se tomar uma decisão do ponto de vista das práticas locais de gestão da 

secretaria, das consequências para as partes do processo, os protocolos práticos para se 

dar fim ao processo, ou seja, a articulação cognitiva prática entre as regras de direito e as 

formas de atribuição de sentido às normas.  

Julgar para os juízes profissionais franceses tem a ver como encerrar o processo, 

identificar as formas práticas de tratar as dimensões do conflito que se apresenta, reduzir 

o volume de trabalho burocrático para a secretaria, aliviar o trabalho prático do secretário 

durante a audiência, poupar e otimizar decisões judiciais evitando mais trabalho 
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burocrático para os secretários, reconhecendo e sancionando decisões do secretário sobre 

o conteúdo do processo ou do procedimento, evitando o adiamento desnecessário das 

audiências, poupando sanções ao comportamento dos presentes em audiência, 

sancionando menos as falas fora de hora dos participantes das audiências e informando 

da forma mais prática possível a consequência de suas decisões, por exemplo. Julgar é 

um exercício de considerar todos esses elementos ao tomar a decisão (GERALDO, 2011).  

Portanto, julgar também funciona enquanto uma prática. Dessa forma, a 

orientação das decisões é o resultado de uma escolha contextual e localmente adequada. 

O conhecimento abstrato do silogismo jurídico não se relaciona com um conhecimento 

das consequências práticas no âmbito das relevâncias, pertinências e adequações 

socialmente produzidas entre os membros com os quais interage.  

Essa experiência na justiça francesa (GERALDO, 2011) demonstra o quanto são 

distintas as formas de socialização para o trabalho profissional no âmbito dos diferentes 

fóruns judiciais. Na França, há uma responsabilidade institucional que orienta o 

aprendizado. Os “auditeurs de justice” não são responsabilizados profissionalmente por 

seus erros. O erro na profissão é visto como uma parte do aprendizado (HUGHES, 1951), 

que é realizado mediante supervisão numa perspectiva de responsabilidade institucional, 

e não como uma falta pessoal. 

Nota-se que no contexto francês, o erro é uma parte importante do “aprender na 

prática”, não produzindo consequências negativas para a reputação profissional no âmbito 

de suas relações profissionais. Isto é, o erro é tolerável e serve unicamente ao aprendizado 

daquele “saber” considerado pelos membros de um grupo ocupacional como 

“profissional”. Nesse contexto, o “auditeur de justice”não é um juiz no exercício de suas 

funções. É um novato, sendo importante que ele se socialize com as práticas e os limites 

de sua profissão na École Nationale de la Magistrature, onde permanecerá por trinta 

meses.  

Logo, o erro faz parte de um aprendizado que não é apenas individual, mas 

também publicamente performado e coletivamente escrutinado pelos colegas e 

professores. Os colegas aprendem com o erro dou outro, os professores se socializam com 

as dificuldades e limites dos novatos — o que permite aprender a como antecipar as 

dificuldades e dúvidas dos futuros novatos — e, portanto, a instituição incrementa seu 

savoir-faire institucionalizado em suas práticas cotidianas sobre como treinar novos 

juízes.  

Ao descrever a forma de aprendizado da polícia militar do Estado do Rio de 
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Janeiro, Jacqueline Muniz (1999) explica: “constata-se a valorização da experiência 

pessoal como uma forma de "saber-ato" que é construído em um processo simultâneo de 

“training on the job” e troca de vivências entre policiais mais e menos experientes.” 

(1999, p. 17) E continua: 

Outros qualificativos tais como o pragmatismo, a crueza, o 

sentimentalismo, a nostalgia, a personalização, a empiria, o detalhismo, 

a adaptabilidade e a presteza, são associados a esse saber "em estado de 

alerta". Um saber reestruturado a cada nova circunstância atendida, 

preparado para assistir ao "pior de nós mesmos" e disposto a conviver 

com os "lados desagradáveis da vida". Através das múltiplas 

caracterizações desse saber procura-se, então, resgatar um 

conhecimento singular construído nas ruas da cidade e, por meio dessa 

empresa, contextualizar os desafios, impasses e alternativas 

experimentados pelos PMs da ponta da linha em razão da complexa 

tarefa de preservar uma ordem pública contemporânea.”(MUNIZ, 

1999, p. 17–18) 

 

Essa experiência difícil de aprender com as consequências de um erro, é o que 

caracteriza o “training on the job” em contraste com o “learning by doing”. Essa forma 

de treinamento indica que a evitação do erro leva a estratégias como a de culpabilização 

do outro. Sociologicamente, essa questão é tratada nos relatos de competições 

profissionais, como explica Bonelli (BONELLI, 2010) em relação às disputas intra e 

extra-profissionais da área jurídica. Essas competições profissionais podem criar 

igualmente uma relação de um aprendizado onde não se pode errar e que valoriza a 

dissimulação do erro como um saber profissional importante. 

Os erros praticados pelos profissionais que “aprendem no trabalho” são tratados 

como transgressões individuais. A solução para essas transgressões é a eventual punição 

e exclusão dos profissionais. Entretanto, as próprias instituições não colocam em questão 

suas práticas que ensejam uma reprodução indesejada. Ou seja, a reprodução desse 

conhecimento prático sobre o exercício das funções profissionais permanece intocada. 

Isto significa que as questões importantes para o exercício da profissão não são 

construídas como um problema institucional.  

Desse modo, as instituições não são capazes de produzir políticas de identificação, 

preservação e reprodução de um saber prático transparente para os membros externos. As 

eventuais punições e exclusões dos profissionais não põem em causa a reprodução desse 

conhecimento corporativo, mas apenas as condutas individuais de cada profissional. Por 

isso, essas instituições preservam suas práticas sacrificando aqueles que não souberam 

reproduzir esse conhecimento de forma adequada do ponto de vista das próprias 
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corporações. 

Luisa Zappulli (2001) descreveu o processo de formação dos magistrados 

italianos. Através da sua experiência de pesquisa, ela analisou como esses novos 

magistrados organizavam suas atividades através de um aprendizado prático, enquanto 

aprendiam as atividades cotidianas de trabalho. A autora descreve o funcionamento do 

processo de formação dos juízes, da nomeação à socialização, através do “learning by 

doing”.  

Conforme Luisa Zappulli (2001), após Claude Dubar (1992, 1997, 2005) não é 

mais possível tratar as formas identitárias dos grupos profissionais como se ainda se 

tratassem de corporações ou associações oficiais que possuem um conjunto normativo a 

obedecer. Fazer parte de um grupo profissional não supõe somente a submissão 

incondicional aos constrangimentos normativos de uma entidade definida. Mesmo dentro 

de um grupo institucional, como é o caso dos magistrados, as formas pelas quais os 

membros manifestam sua pertença social são muito mais visíveis por meio da linguagem 

do que pelo respeito ao código de deontologia profissional. Daí que, se um novato quer 

aprender a se comportar bem em público, dentro do tribunal, ele não o fará com a ajuda 

do código deontológico. 

 Importante destacar, ainda, que o CFI contribui para mitigar a questão do erro na 

profissão, que é característica da socialização do profissional dos juristas no Brasil. Por 

meio da tutoria, os novos juízes são introduzidos de forma “gradual” na jurisdição, como 

avaliou um dos novos juízes na oportunidade da avaliação final da oitava edição do curso 

no TRT 1. Nesse período de “atividade tutelada”, que se prolonga ao final do CFI, o 

magistrado tem também uma limitação do número de sentenças por semana, para que 

consiga conciliar as atividades do curso, que incluem a tutoria e todo o resto do trabalho 

efetivo como juiz substituto.  

De acordo com o meu principal interlocutor, um novo magistrado da oitava edição 

do CFI, na fase inicial do curso de formação os novos juízes realizam as audiências 

“normais” e as audiências “da tutoria”. A diferença é que nas audiências da tutoria os 

magistrados novatos são supervisionados pelos juízes titulares das varas, que assinam 

posteriormente as sentenças, enquanto que nas audiências normais não há nenhum tipo 

de supervisão sobre o trabalho efetuado. Além disso, como ele percebeu, as pautas das 

audiências da tutoria são em geral muito mais extensas. Exemplificou com uma pauta 

gigante de trinta processos que ele havia feito na semana anterior. Um típico exemplo de 

“pauta talibã”, para usar uma expressão que se repetia no curso. 



60 
 

 No âmbito da “tutoria”, os novos magistrados têm a oportunidade de trabalhar ao 

lado dos juízes titulares de vara do tribunal, que são responsáveis por apresentá-los aos 

meandros das varas, incluindo os servidores que atuam nas secretarias. Isso é incomum, 

já que a regra é que apenas um juiz esteja presente no dia a dia das varas. Como notou 

um juiz substituto veterano do TRT 1 no âmbito da sua palestra “—É difícil encontrar, 

estando no auxílio, o titular da vara. Muito menos, conversar”. Assim, nem sempre a 

relação que se estabelece entre substitutos e titulares é de proximidade. Uma juíza 

veterana do tribunal afirmou que esse contato deve ser resgatado pelos novos magistrados, 

denominados por ela como “geração y”: “—Eu sou da época em que o substituto ligava 

para o titular, para se apresentar!”, ela sugeriu. 

Na “avaliação final” do oitavo CFI, uma nova juíza da turma disse ter notado que 

os juízes substitutos ficam naturalmente mais afastados das questões administrativas das 

varas. Entretanto, o comportamento do juiz substituto que só faz audiências, entrando 

pela porta de audiências e saindo “sem nem mesmo cumprimentar os servidores”, é visto 

de forma negativa por todos, sendo associado a uma falta de compromisso com a gestão 

das varas. Sobre esse ponto, uma juíza veterana do tribunal recomendou que os novos 

juízes chegassem às varas em que vão atuar com uma postura “pró-ativa” e dispostos a 

dialogar com a “estrutura de apoio”.  

Nesse interim, ela recomendou explicitamente que eles levassem sugestões de 

procedimentos e práticas “bem-sucedidas” de outras varas para o titular das varas em que 

estivessem atuando. Foi então que uma das novas juízas da turma, servidora de longa 

temporada do tribunal, reagiu de forma espontânea: “—Mas aí é bem capaz dele 

responder: o problema é deles, aqui se faz assim!”. Os outros novos juízes riram 

concordando, também se mostrando hesitantes com a recomendação da palestrante. 

 De toda forma, é notável como os novos juízes, na condição de substitutos, são 

fomentados no âmbito do CFI a trazerem para si, ou seja, a se atribuírem como 

responsabilidade profissional as questões relativas às questões administrativas das varas, 

para além do exercício da sua função principal, que é fazer audiências e tomar decisões. 

Esse tema será mais trabalhado no primeiro subtópico desse capítulo. 

Como explicado no capítulo anterior, entre as disciplinas consideradas “aulas 

práticas” pelos novos magistrados, também existe modulação. Nesse sentido, algumas 

aulas são tidas como mais “práticas” do que outras, dependendo dos temas abordados 

pelos palestrantes. Além disso, as aulas nesse formato não seguem um planejamento 

estrito, ou um roteiro fechado. Os palestrantes tratavam de temas variados, de acordo com 
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a dinâmica estabelecida no contexto das aulas e com a participação e eventuais 

intervenções, como por exemplo por meio de perguntas, dos novos magistrados.  

Assim, os diferentes saberes, como esses que estão dispostos abaixo, sobre a 

organização administrativa do tribunal, a conciliação e a realização das audiências 

trabalhistas, circulam de forma desordenada no âmbito das “aulas práticas”, ainda que 

seja possível identificar as disciplinas em que eles são tratados de forma mais direta, como 

tentarei especificar no início de cada subtópico. 

 

3.1 A organização administrativa das varas trabalhistas 

 

No âmbito das “aulas práticas” do curso de formação inicial, sobretudo as 

disciplinas de “relacionamento interpessoal”, “gestão de pessoas” e “inserção 

administrativo funcional”, os magistrados veteranos e outros servidores do tribunal 

compartilham com os novatos uma gama de conhecimentos relativos à organização 

administrativa do tribunal, cujos elementos eles dominam de forma variada, dependendo 

da posição ocupada no todo institucional e também do grau de relevância que essas 

questões representam para eles na prática profissional. 

Do conjunto dessas aulas, ministradas por magistrados e servidores do TRT 1, 

depreende-se que a organização administrativa das varas trabalhistas no âmbito do 

tribunal é um fator determinante da organização do trabalho dos juízes na instituição. 

Estando dividida em varas, as chamadas secretarias, cada uma de titularidade de um juiz 

em posição mais estável na carreira que a de um juiz substituto, a jurisdição se organiza 

por meio de um emaranhado de relações interpessoais, bem como de procedimentos, 

técnicas de gestão e práticas profissionais um tanto quanto heterogêneas, que variam 

consideravelmente de uma vara para outra, mesmo quando elas se localizam fisicamente 

lado a lado.  

A frase de um juiz veterano no CFI “o procedimento do vizinho pode ser útil para 

a gestão da sua vara”, revela como existe uma (legítima) particularização da aplicação 

das (regras) práticas que dão um sentido ao trabalho que é realizado rotineiramente no 

tribunal. Foi também o que observou a pesquisadora Luiza Barçante (2015) em “o “meu”, 

o “seu” e o nosso: a gestão particularizada do trabalho realizado no Ministério Público do 

Estado do Rio de Janeiro”, que apresenta uma descrição da organização do trabalho nesse 

contexto. Nota-se, de partida, como as expressões “vizinho” e “sua” reforçam o caráter 

pessoal da jurisdição. A autora destaca que, nesse contexto, as atividades como as 
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nomeações para os cargos em comissão, divisão do trabalho e produção dos pareceres se 

dão por critérios estabelecidos exclusivamente por cada procurador de justiça, que é o 

titular de uma procuradoria. Tratam-se de regras particularizadas. Portanto, cada um 

desses profissionais organiza e gere o trabalho no “seu gabinete” de uma maneira distinta 

(BARÇANTE, 2015). 

Em uma das visitas programadas no cronograma do curso à uma comarca do 

interior, na sétima edição do curso de formação, o coordenador do CFI afirmou para os 

novos magistrados, reunidos à sua volta, que o curso de formação inicial tem como uma 

de suas funções explicitar o seguinte fato: que o trabalho do juiz envolve não apenas o 

conhecimento de regras abstratas, mas sobretudo de regras práticas. Ele sugere, nesse 

ínterim a importância de o juiz substituto buscar entender “a história, trajetória e práticas 

das varas”.  

A mudança constante de procedimentos gera insegurança para os servidores na 

realização das suas tarefas, pois eles ficam na dúvida do que fazer quando um 

procedimento muda. A menor das decisões interlocutórias, nesse sentido, pode gerar um 

impacto tremendo nas varas, afetando na sua dinâmica. O coordenador da EJ1 então 

indica aos novatos que tenham sempre noção desses impactos, mantendo um diálogo 

aberto com a “estrutura de apoio” das varas. 

É evidente que uma vara trabalhista não está totalmente desconectada da outra, 

mesmo porque, em última instância, todas elas se dirigem às mesmas finalidades, 

cobranças e expectativas institucionais. Contudo, a forma em que cada uma organiza e 

gere o seu contingente de trabalho é determinada, essencialmente, pelos profissionais que 

as integram. Entre esses profissionais está não somente o juiz, mas também os técnicos e 

analistas administrativos, secretários e diretores de vara. Na prática, os servidores 

continuam os mesmos por um longo período, ao passo que o cargo de magistrado sofre 

um câmbio bem mais frequente. A consequência disto para a vara é notável: apesar de o 

juiz ser a figura de maior poder e hierarquia, é para ele completamente indispensável a 

colaboração dos servidores para realização do seu trabalho. 

Não por menos, os servidores são apontados pelos veteranos no CFI como uma 

“fonte inesgotável de informações”, que conhecem os meandros de todas as empresas, 

bem como as potenciais “jogadas” dos advogados. “—Façam eles seus amigos”, 

aconselha um juiz titular no âmbito da sua palestra. “— Os servidores vão te ajudar muito. 

Se vocês quiserem, e souberem se relacionar com eles!”, explicou uma outra juíza 

veterana. 
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Sobre os “diretores de secretaria” e “assistentes de diretor”, uma juíza titular do 

tribunal afirmou que é o assistente quem faz a maior parte na relação com os servidores 

no dia-a-dia, sendo ele o responsável por despachar os processos e falar com os 

advogados. A “equipe” é fundamental para o sucesso do trabalho do juiz, que deve saber 

lidar com o potencial de cada servidor. Ela também destacou o problema dos magistrados 

sem formação em gestão e, sobretudo, sem compromisso com a gestão. De acordo com a 

veterana, é preciso saber gerir tudo: a vara, os processos e a vida pessoal. “— Não dá 

para ser um bom juiz hoje se você não souber um pouquinho de gestão”, disse ela. 

Na disciplina de “relacionamento interpessoal”, uma servidora do tribunal, 

“diretora de secretaria”, descreveu a ansiedade dos servidores com a chegada de novos 

juízes no tribunal. Conforme a sua fala, a partir da posse dos novos juízes todos os 

servidores das varas ficam na expectativa de saber “quem vai chegar” e “como podem 

ajudar”. Cabe ao juiz saber administrar essas contribuições e esforços para o bom 

funcionamento da vara. Ela então recomendou: “—Procurem saber quem está na 

secretaria! O secretário de audiência sempre vai saber o que fazer, pergunte para ele!” 

Foi também essa “diretora de vara” que afirmou para os novos magistrados da 

sétima edição que a orientação dos servidores faz parte das funções do juiz: “—Oriente 

o servidor sobre a maneira que vocês querem que as coisas sejam feitas. Se houver 

restrições da sua parte, elas devem ficar claras”. Ainda, uma juíza titular do tribunal, 

que palestrava ao lado dessa diretora, orientou os novos juízes da turma a sempre 

cumprimentarem os servidores ao chegarem para trabalhar nas varas, por mais óbvio que 

isso pudesse parecer, destacando que eles não querem “se sentir transparentes”. Ela 

também reiterou que é papel dos juízes orientar os servidores e delegar o trabalho, o que 

traz “tranquilidade” para a vara: “— Eles vão fazer aquilo que for mandado. Se ninguém 

falar nada, eles vão fazer o mínimo. Eu também faria!”. 

Essa juíza veterana dá uma outra orientação aos novos magistrados, no que 

concerne ao relacionamento com os servidores: “—Evitem exigir tudo para ontem! 

Existem rotinas de trabalho que já existem há anos, muito antes de você chegar!”. 

Afirmou que o juiz substituto deve se inteirar nas rotinas de trabalho, que em regra são 

ditadas pelos titulares das varas. A mudança nos procedimentos adotados pelos juízes 

substitutos para administrar os processos ecoa diretamente na organização dessas rotinas. 

Como alertou a veterana, “—De repente, a secretaria não está preparada para uma 

determinada demanda”.  
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Sobre a relação entre juízes titulares e substitutos, tema recorrente no CFI, uma 

das juízas veteranas participantes da “conversa com os juízes titulares” afirmou para a 

turma que: “—O juiz titular não manda no juiz substituto!”. De acordo com ela, o que 

existe na prática é uma lógica de gestão e organização do contingente de trabalho das 

varas que, naturalmente, fica a cabo dos juízes titulares. Assim, os substitutos devem se 

adaptar a essas lógicas. Ela dá um exemplo: “—Na minha vara, eu faço pauta quatro dias 

da semana. Logo, o substituto que for para lá vai ter que fazer quatro pautas”.  

Ainda de acordo com ela, o juiz substituto não deixa de ter autonomia, pois pode 

ir “escolhendo os pares com quem quer trabalhar”. Essa escolha é determinada muitas 

vezes justamente em razão da composição das pautas dos titulares, como ela explicou, 

sendo natural que cada juiz substituto desenvolva uma preferência em relação à 

organização da sua rotina de trabalho. Dessa forma, ele pode optar por comparecer menos 

dias da semana na vara, uma vez que boa parte do seu trabalho que pode ser feita de casa, 

com exceção das audiências, é claro. Contudo, essa escolha implica a adoção de um ritmo 

mais intenso de realização de audiências, com a execução de pautas mais longas. É uma 

questão de preferência e disponibilidade. 

No contexto da “conversa com os juízes substitutos”, um dos veteranos contou 

que comparecia ao tribunal apenas dois dias na semana, basicamente “virando” esses dias 

fazendo audiência: é a forma que melhor funcionava para ele. Outra juíza veterana 

participante dessa “conversa” afirmou, contrapondo o relato do colega, que realizava 

audiências todos os dias da semana na sua vara, elaborando pautas bem pequenas, pois 

conseguia produzir melhor desse jeito. 

Como afirmou uma juíza veterana na “conversa com os juízes titulares”: “— 

Existem juízes que têm uma lógica de trabalho completamente diferente daquilo que 

vocês imaginam, do que vocês esperam do exercício da magistratura”. Nesse interim, ela 

sublinhou que apesar de ser normal a nível pessoal que cada juiz substituto possua as suas 

preferências e sintonias especiais com determinados colegas, profissionalmente eles 

devem saber se relacionar com todos os juízes titulares do tribunal.  

O interessante em observar os juízes “tutores”, como notam os palestrantes, é 

poder entender as “diferentes formas de trabalhar” no tribunal. Além disso, a itinerância, 

que é própria da vida profissional do juiz substituto, se revela uma importante forma de 

aprendizado da profissão. Como um desembargador do tribunal relatou em uma palestra 

no curso, na sua época de substituto ele “foi praticamente a todos os lugares da 

jurisdição”. Denotou a importância desse processo, pois através dele o juiz tem a 
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oportunidade de aprender tudo “o que fazer” e “o que não fazer”, se preparando para 

quando for o “dono da casa”, ou seja, para quando for juiz titular. 

Além disso, de acordo com os magistrados veteranos participantes da “conversa 

com os juízes titulares” existe uma vantagem no fato de os substitutos passarem por 

muitas varas nesse início: chega a um ponto em que eles já sabem, ao menos, para que 

lugares não querem mais voltar. Já que depois do curso de formação os novos magistrados 

“só vão para onde quiserem”, o conhecimento dos diferentes meandros de trabalho, ainda 

no contexto da formação, se revela uma vantagem estratégica para o novo magistrado, 

que posteriormente terá autonomia para dizer: “—Aqui, eu não volto!”. 

No contexto da formação inicial os novos magistrados compreendem, portanto, 

que existe uma particularização na aplicação das regras práticas e na organização 

administrativa das varas. A falta de protocolo é apontada como estruturante das relações 

estabelecidas entre os diferentes profissionais. Nesse sentido, respeitar os entendimentos 

dos juízes titulares é entendido de forma positiva pelos profissionais do tribunal, pois 

representa uma continuidade para a dinâmica de trabalho das varas. 

Na “conversa com os juízes titulares”, uma das juízas palestrantes apontou que 

cada juiz titular pensa de uma forma distinta, tendo um “projeto de gestão” diferente para 

a sua vara. Esse projeto envolve necessariamente a pergunta: “Qual é o foco da vara 

naquele momento?”. Daí a importância de o juiz substituto “que chega” buscar se inteirar 

de como as coisas funcionam, entendendo o que o titular “pretende” para a vara. O efeito 

dessa prática para os juízes substitutos, conforme a veterana, é que eles vão se interessar 

mais pelo trabalho sabendo que estão colaborando, além de estarem efetivamente 

ajudando os titulares ao agirem dessa forma. 

Os magistrados titulares palestrantes sugerem que a partir daí os novos 

magistrados devem seguir, ao menos, o que eles chamaram de “cláusulas principais”. 

Na medida em que a permanência do juiz substituto na vara é necessariamente transitória, 

os veteranos sublinham que as consequências daquilo que ele faz serão sentidas somente 

posteriormente, quando ele não estará mais presente na vara. Nesse sentido, a conclusão 

de uma das palestrantes dirigida aos novatos: “—E então, a execução daquele acordo que 

você homologou fica à cargo do titular”.  

Na disciplina de “relacionamento interpessoal” a questão foi tratada da seguinte 

forma: “— O juiz substituto deve tentar não modificar o caminho do processo que, em 

regra, deve seguir nos moldes estabelecidos pelo juiz titular da vara”. A mudança dos 

procedimentos locais das secretarias é vista negativamente pelos juízes titulares, e 
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também como um passo a ser alcançado futuramente na carreira: “—Mudar a sentença, 

o caminho, tudo isso atrapalha muito a rotina da vara. Então, assim, espera ir 

permanentemente para uma vara e aí lá vocês fazem a maluquice que vocês quiserem!”. 

Como elaborou a juíza veterana que ministrou essa palestra: “—Tem alguma 

violência no seu entendimento, ideal, ideologia de magistratura? Então, por que não 

seguir o entendimento da vara?”. De acordo com ela, quando há discordância de 

“entendimento”, o juiz substituto deve conversar com o diretor da vara, na ausência do 

juiz titular, para conhecer o impacto da alteração que deseja promover. Desta maneira, os 

membros da vara podem “se programar”, o que envolve a preparação dos servidores da 

vara. 

Outra indicação dessa magistrada veterana diz respeito à nomeação de peritos. 

Como os juízes titulares geralmente nomeiam peritos da sua confiança, de acordo com 

ela os substitutos devem se basear nessas relações de confianças que já estão 

estabelecidas. Afinal, será o juiz titular o responsável por apreciar, numa fase posterior 

do processo, o laudo pericial elaborado pelo perito nessa fase, como enfatizou a veterana. 

Na disciplina de “deontologia”, o palestrante também explicou a importância de 

os novos magistrados da turma, na qualidade de juízes substitutos, se inteirarem da 

dinâmica das varas em que vão trabalhar. Nesse ínterim, ele enfatizou para os novos 

magistrados que “—assinar despachos de uma secretaria que você nem conhece, não 

dá!”. De acordo com esse veterano, a dificuldade de gestão das varas será maior para os 

substitutos que “só fazem audiências”. O juiz substituto que adota uma postura 

interventiva em relação ao funcionamento e a gestão das varas, ainda que esse não seja o 

seu encargo principal enquanto substituto, exercerá a função de gestão com mais 

facilidade mais tarde, quando juiz titular de uma vara. 

Na atividade de “conversa com os juízes substitutos”, os palestrantes também 

indicaram que em geral o melhor caminho é manter os procedimentos da vara“ se não for 

algo que fira muito o magistrado”, como eles elaboram. Sugerem que os novos 

magistrados “tumultuem o menos possível os procedimentos da vara”. Eles consideram 

que essa é uma “questão de sobrevivência”, pois a mudança nos procedimentos confunde 

o trabalho das secretarias. Um dos veteranos ponderou: “—Claro que tem que seguir os 

seus entendimentos, mas...” 

Os novos magistrados aprendem também que o juiz substituto realiza pautas de 

audiências de processos que já estão em curso na vara. Por essa razão, não lidam tanto 

com a parte da execução judicial. Além disso, a prerrogativa de organizar a pauta de 
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audiências, que é conferida aos titulares, tem um significado prático muito grande, na 

medida em que lhe confere o poder de definir quanto (e quando) o trabalho será realizado, 

em que dias, que tipos de processos vão ser administrados, em que ordem, etc. A juíza 

veterana palestrante afirmou explicitamente na disciplina de “relacionamento 

interpessoal” que “o juiz substituto não deve fazer encaixes, só quem tem direito é o 

titular”. 

Na disciplina de “execução”, o juiz veterano afirmou que, enquanto titular possui 

entendimentos teóricos que não aplica, porque para a “sua vara” eles não funcionam. Fez 

o seguinte relato, restituindo a sua experiência como juiz substituto no tribunal: “—Eu já 

peguei muitos titulares com os quais não concordava com os procedimentos adotados. 

Mas aí você assina mesmo assim. Ou então, adota outro entendimento, se isso for muito 

importante para você, e também se o titular da vara for tranquilo com isso”. 

Ainda no contexto dessa aula, ao tratar de um tema típico da fase da execução 

judicial, esse magistrado enfatizou que não “concorda filosoficamente” com a prática por 

ele adotada na “sua” vara, “mas é o que funciona”. Deu então uma dica para os novatos: 

“— Quando vocês forem gestores de vara, vão ver que o que importa é o que funciona 

na prática”. 

Noutra palestra da disciplina de “execução”, a juíza palestrante ressaltou que, ao 

serem designados para uma vara, os juízes substitutos devem sempre promover um 

diálogo com os juízes titulares, “para identificar as mazelas da execução, quais são os 

embargos comuns, etc”. Nessa oportunidade, o substituto pode informar ao titular os seus 

entendimentos “próprios” em relação a certos temas. De acordo com a veterana, não é 

um problema seguir os seus próprios entendimentos, desde que o substituto o avise 

antecipadamente ao juiz titular. Esse contato inicial permitiria, ainda, que os substitutos 

conheçam melhor as “formas de decisão” dos juízes titulares. Esse contato não é livre de 

riscos, mas uma aproximação a ser tentada: “—Tem titular que não tem problema nenhum 

com isso. Vocês podem ter essa liberdade”, como afirmou a magistrada veterana. 

Nota-se, ainda, que a liberdade para a adoção de “entendimentos” e 

procedimentos pelo juiz substituto depende do momento processual. Numa conversa 

informal, um magistrado novato da sétima edição do curso me explicou que em temas 

como dano moral, que são decididos na sentença, havia aprendido que não existe tanto 

problema de o substituto aplicar um entendimento diferente do juiz titular, porque essa 

mudança não produz impacto nas rotinas de trabalho das varas.  
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Nesse sentido, quando se tratam de “temas polêmicos”, como a prescrição 

intercorrente3, que tal como o dano moral são decididos na sentença, caso o juiz substituto 

não concorde com o “entendimento” do juiz titular da vara, pode sem maiores 

constrangimentos adotar um entendimento contrário. Já as mudanças nas decisões 

interlocutórias, que são relativas aos procedimentos adotados no âmbito do processo, 

potencialmente produzem muito mais impacto na rotina das varas. Na medida em que os 

processos seguem em curso, continuam sendo geridos pelos servidores, que devem lhes 

dar sequência. Por essa razão, o juiz substituto deve preparar a secretaria para esse tipo 

de mudança. 

E por que é importante que o juiz substituto esteja atento para a existência desses 

protocolos distintos, que variam tanto de uma vara para a outra? Isto se tornaria um fator 

de limitação à sua independência na hora de tomar decisões? Não é o que deduz a maior 

parte dos novos magistrados das duas edições do curso. Ainda que eles reconheçam que 

as configurações administrativas das varas constituam, de fato, “um limitador” para o 

trabalho do substituto, como expressou uma das novatas da oitava edição. Como 

descreveu essa interlocutora, sobre o trabalho do juiz substituto: “—A sensação é a de 

estar entrando na casa de alguém”. 

 Outro dos meus interlocutores afirmou, no âmbito de uma conversa informal, que 

a liberdade decisória do juiz substituto, o seu livre convencimento, é algo muito 

valorizado no âmbito do tribunal, pelos juízes e servidores em geral. Contudo, o juiz 

substituto deve sempre “ter noção” dos protocolos distintos adotados nas diferentes 

secretarias, sendo capaz de entender o impacto que uma eventual mudança de 

procedimento pode gerar no trabalho dos servidores das varas e, dessa forma, conseguir 

prepará-los para lidar com tal impacto. Afinal, é também papel do juiz substituto a gestão 

do trabalho das varas, que é uma das funções principais do juiz titular, junto com a 

realização de audiências e elaboração de sentenças. 

Outro magistrado novato, que também se tornou meu interlocutor nessa pesquisa, 

avaliou numa entrevista informal que do seu ponto de vista, as questões relativas à 

organização administrativa das varas do trabalho facilitavam o trabalho do juiz substituto, 

                                                           
3A prescrição intercorrente é uma causa de extinção da ação que ocorre no curso do processo, tendo previsão no código 

de processo civil. Tal modalidade de prescrição é aplicada a todos os ramos do direito, entretanto, na justiça do trabalho 

encontra resistência diante da súmula 114 do TST, que prevê a sua inaplicabilidade. Noutro passo, existe uma súmula 

do STF de 1963 que admite a prescrição intercorrente na justiça do trabalho. Logo, cabe ao Juiz da causa adotar a tese 

de aceitar ou não a prescrição intercorrente no processo trabalhista. 
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na medida em que dão uma lógica à organização do seu trabalho do ponto de vista da 

prática. Ele considera assim que as questões administrativas, que dizem respeito às 

práticas de trabalho nas varas, remetem menos a uma lógica de hierarquia - como se os 

substitutos devessem “se curvar” aos titulares, do que à uma questão prática de 

organização do trabalho. Concluiu, refletindo da seguinte forma: “— É aquela coisa que 

se fala no curso - se não te ferir muito...” 

Ainda de acordo com esse novato, desde o início da “tutoria”, poucas vezes ele 

tinha sentido algum tipo de controle sendo exercido sobre as suas decisões. Notou que 

uma vez conversou com a sua “tutora” sobre alguns casos, que sempre se repetiam, mas 

“só a título de informação mesmo”. Como ele mesmo avaliou, a juíza titular tutora “não 

estava querendo influenciar em nada!” 

Esse novato me contou que passara a adotar as seguintes práticas: dar danos 

morais mais altos com “fins pedagógicos” para as empresas; e condenar os empregadores 

pelo atraso do pagamento das verbas rescisórias aos empregados demitidos, com o 

objetivo de desestimular a “cultura” do empregador no Brasil de não pagá-las no ato da 

demissão4. Como ele explicou, para adotar a primeira prática, ao invés de escrever uma 

decisão de três linhas, ele teve que escrever um texto de mais de uma página, recorrendo 

a uma jurisprudência consagrada no tribunal para dar um “respaldo institucional”. Ele 

também notou, nesse caso, que a sua decisão não alterou em nada a dinâmica da vara, por 

se tratar de dano moral. 

Para além, é também importante compreender como a organização administrativa 

das varas trabalhistas do TRT 1 é percebida pelos novos magistrados. As relações que se 

constroem por meio da “tutoria”, que constitui uma parte importante do curso de 

formação inicial, se apresentam como propícias à explicitação das distintas regras práticas 

que conformam o trabalho dos juízes no tribunal. 

                                                           
4Tanto a questão dos danos morais com finalidades pedagógicas, quanto a da condenação dos empregadores pelo 

atraso do pagamento das verbas rescisórias constituem casos polêmicos, que não são comuns na Justiça o Trabalho. 
Eles são extraordinários, na medida em que em geral os danos morais devidos aos empregados que recorrem à Justiça 
do Trabalho são calculados de forma individual, de acordo com o dano causado a cada empregado nas demandas 
processuais específicas. A prática adotada por esse magistrado novato é assim extraordinária pois, ao calcular o dano 
moral com base em uma visão mais ampla dos danos causados à sociedade pelo empregador que adota esse tipo de 
prática ilegal, ele justifica a aplicação de um dano moral que excede o caso particular, tendo como objetivo 
desestimular a prática do empregador de uma forma ampla, também em outros casos. Além disso, como os novos 
magistrados da oitava edição discutiram em uma aula do curso de formação inicial, é “cultural”que o empregador 
não pague as verbas rescisórias devidas ao trabalhador no ato da demissão. Isso porque ele espera para pagá-las 
posteriormente na Justiça do Trabalho, no caso de ser demandado judicialmente, que é sempre potencial. Portanto, 
de acordo com esse magistrado novato, meu interlocutor na pesquisa, condenar os empregadores por esse atraso, 
através de danos morais mais altos,constituiria uma estratégia para desestimular essa prática altamente reprovável 
pela e para a sociedade. 
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Em um dia da programação do curso dedicado à “audiência tutelada”, escolhi uma 

nova magistrada da turma para acompanhar. A juíza novata estava acompanhada na 

audiência pela juíza titular da vara, que estava sentada ao seu lado. Muitos magistrados 

da oitava turma revelaram em conversas informais que preferem quando o juiz titular não 

acompanha as audiências de perto, o que acontece muitas vezes quando previamente 

acordado entre eles. Eles elaboram que, quando acompanhados, sentem que perdem um 

pouco da confiança e da segurança que são necessárias para se presidir uma audiência. 

Primeiro porque a aumenta a pressão de se ter uma boa performance na frente do titular. 

Ao mesmo tempo, eles sentem que nesses casos são de alguma forma desacreditados 

pelos advogados e partes, que não raro se dirigem ao próprio titular, mesmo quando é o 

substituto que está presidindo a audiência. Isso demonstra como a presença de um outro 

juiz se torna um constrangimento na hora de tomar a decisão, que é uma atividade 

normalmente exercida de forma “solitária”, como é falado na formação. 

A presença da juíza titular na audiência representa, assim, um constrangimento 

para a nova magistrada, reforçando a ideia de que existe naquela vara um modus operandi 

específico, procedimentos e entendimentos tipicamente adotados - todos definidos em 

última instância por aquela juíza, sentada ao seu lado. É evidente que o juiz substituto não 

é forçado a decidir de acordo com esses parâmetros, tendo autonomia e liberdade de “não-

conformação”. Como exemplo, uma nova magistrada dessa turma me contou em uma 

conversa informal, no dia seguinte às atividades da “atividade tutelada”, que havia 

tomado “pelo menos cinco decisões interlocutórias” que iam de encontro ao que a juíza 

“tutora”, titular da vara, costumava decidir. Isso gerou um certo desconforto, como ela 

avaliou, pois notou que “não agradou muito”. Ela também afirmou que não pediu e nem 

usou os modelos de sentença da vara, “para não ser influenciada”. 

No entanto, uma situação pontual em uma das audiências realizadas por essa juíza 

novata, sob a supervisão direta da sua tutora, evidenciou o constrangimento representado 

pela presença da juíza titular na sala de audiências. Diante dos pedidos reiterados de uma 

advogada para o deferimento da oitiva de uma testemunha não previamente arrolada no 

rol de testemunhas requerido pelo juízo (apesar desta não ser uma exigência na CLT), a 

nova magistrada hesitou, pedindo para analisar o documento da intimação que fora feita 

pelos Correios, que estava nas mãos da advogada. Nesse momento, ajuíza titular fez 

alguma consideração em voz baixa ao pé do ouvido da novata, no que ela devolveu o 

documento para a advogada e decidiu, finalmente, por indeferir a testemunha.  
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No dia seguinte à audiência, quando questionei a nova juíza sobre o motivo do 

indeferimento, fazendo alusão a esse caso, ela imediatamente se recordou e me respondeu 

assim: “— Ah, você viu isso? Eu queria deferir a testemunha, mesmo porque esta não é 

uma exigência da CLT e eu não concordo com esse procedimento, mas a juíza titular 

virou para mim no momento em que peguei o documento e disse ‘Eu indefiro nesses 

casos!’, não me deixando com muita escolha”. A nova magistrada explicou que não 

queria “enfrentá-la”, além de ter usado o argumento que a citação havia sido feita apenas 

no dia anterior da audiência. 

Foi também em uma audiência “tutelada” realizada por uma magistrada da oitava 

turma do CFI que eu presenciei um caso parecido. O advogado de uma das partes pediu 

a extensão de um prazo para a juntada de documentos ao processo. Como avaliou a nova 

juíza quando por mim questionada sobre o caso posteriormente, o pedido era “super 

razoável” pois a próxima audiência só estava marcada para muito à frente. Ocorre que 

nesse caso, como eu mesma pude observar, a juíza titular “tutora” também interferiu na 

audiência, falando em tom impaciente: “—Está atrasando a pauta!”. Logo em seguida, 

a magistrada novata acabou por indeferir o pedido, pondo fim à audiência rapidamente. 

Em um processo logo depois, diante de mais um pedido de extensão de prazo, esta juíza 

novata decidiu de imediato pela manutenção do prazo original, explicando para o 

advogado que havia acabado de indeferir uma extensão de prazo em outro processo e 

queria “manter uma coerência”. A juíza tutora elogiou a sua atuação ao fim da sua 

performance, quando a sessão foi finalizada. 

Outro magistrado da sétima edição do CFI, já plenamente inserido na jurisdição, 

me explicou em uma conversa informal como ele percebia a questão das “estruturas 

administrativas das varas”. Para ele, essa “estrutura” se apresenta como uma evidência. 

Existem relações profissionais já estabelecidas nesse ambiente e uma dinâmica própria 

de funcionamento das secretarias. Não prestar atenção a esses fatores pode causar 

desordem, gerando trabalho “desnecessário” para os servidores e confundindo as 

expectativas do que deve ser realizado por cada um no seu trabalho.  

De acordo com esse magistrado, o juiz titular seria o responsável pela gestão das 

varas. Ao substituto caberia, por sua vez, o exercício de uma função de apoio. Por isso é 

tão ressaltado no CFI que, para ser um bom juiz, o substituto deve se voltar para as 

questões relativas à gestão, não se restringindo à função de realizar audiências. Também 

de acordo com ele, apesar de ser uma evidência, essa “estrutura” não limita porque a 
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“independência intelectual” do juiz substituto é sempre respeitada pelos servidores e 

secretários das varas.  

Nesse sentido, ele afirmou que o substituto tem autonomia para aplicar os seus 

procedimentos e entendimentos, sendo normal que desvie das decisões tipicamente 

tomadas pelo juiz titular. No entanto, para fazê-lo ele deve entender as implicações que 

isso traz para as varas, ou seja, as consequências práticas da sua divergência. É preciso 

que a secretaria esteja preparada para uma demanda distinta. Essa preparação cabe ao juiz 

e significa, na prática, um dispêndio maior de energia, ou seja, mais trabalho. 

No intervalo da visita dos novos magistrados à uma empresa de ônibus na região 

metropolitana do Rio de Janeiro, atividade que foi promovida na oitava edição do CFI 

com o intuito de possibilitar o contato com os locais e com as práticas de trabalho, um 

dos juízes novatos relembrou uma situação vivida por ele em uma audiência da “tutoria”. 

Ele me contou que teve uma “crise existencial” quando se deparou com uma situação em 

que pensou: “— Vou ter que divergir!”. Explicou que se surpreendeu que a juíza titular 

da vara em questão aceitasse um acordo de salário fora da negociação do acordo coletivo, 

o que resultava, na prática, em uma perda significativa de dinheiro para o trabalhador. De 

acordo com o seu relato, no momento em que ele pensou “—Nossa, ela não vai dar a 

diferença?”, foi imediatamente procurar na jurisprudência um meio para construir uma 

decisão diferente, divergindo da juíza titular para conceder a diferença do valor ao 

jurisdicionado. 

Ele ponderou que se fosse um caso polêmico, como uma prescrição intercorrente, 

até poderia “sucumbir” o seu entendimento, justificando a sua decisão com base no 

entendimento do tribunal. No entanto, como ele ressaltou, esse era um caso a ser resolvido 

na sentença, com uma decisão da titular com a qual ele realmente não concordava, o que 

o levou a agir da forma descrita. Nesse caso, os constrangimentos institucionais que se 

apresentaram para esse juiz substituto foram a demanda de um maior esforço para que ele 

decidisse de maneira divergente do juiz titular da vara, impondo-lhe um maior dispêndio 

de energia no processo de construção argumentativa da sua divergência com base na 

legislação e em outras jurisprudências consolidadas no tribunal, bem como toda uma 

“preparação psicológica” para fazê-lo. 

 

3.2 A conciliação judicial 
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O tema da conciliação ganhou ênfase nas duas edições do CFI no âmbito das 

disciplinas de “conciliação judicial”, que envolveram as aulas de “técnicas e boas práticas 

de conciliação”, “oficina de conciliação”, “técnicas e boas práticas de mediação” e a 

“oficina de mediação”. A mediação é tratada no curso como sinônimo de conciliação. 

Também no âmbito de outras disciplinas, como de “relacionamento interpessoal” e 

“deontologia”, o tema foi tratado de forma subsidiária, discutindo-se sobre as 

possibilidades e limites da intervenção dos juízes nos acordos judiciais. 

No campo da pesquisa do direito, algumas importantes pesquisas empíricas já 

foram produzidas no tema dos meios alternativos de solução de conflitos, com enfoque 

na conciliação e na mediação.  

Com o objetivo de descrever e analisar os discursos que caracterizam a mediação 

e a conciliação de conflitos no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, 

Barbara Luppetti e Kátia Sento-Sé Mello (2011) buscaram compreender os diferentes 

significados atribuídos a esses institutos pelos vários atores sociais envolvidos em seu 

processo de implantação. As pesquisadoras afirmam que muitas mudanças empreendidas 

no processo brasileiro atual visam, ao invés de melhorar a qualidade dos procedimentos 

judiciais e da prestação jurisdicional, desafogar o Judiciário. O que se vê, assim, é um 

notório abismo entre as expectativas dos cidadãos e os objetivos dos tribunais. 

É nesse sentido que elas questionam se as ações de “conciliar” e “mediar” teriam 

se transformado em sinônimos de “desafogar”. De acordo com as autoras, a busca 

prioritária dos tribunais por celeridade leva ao questionamento de se o uso dos chamados 

mecanismos alternativos estariam tão somente à serviço da busca para “esvaziar as 

prateleiras dos tribunais” (BAPTISTA, MELLO, 2011, p. 103). 

           Por sua vez, o pesquisador Vitor Rangel (2012) apontou que a conciliação e a 

mediação têm constituído de forma crescente alternativas à adjudicação na resolução de 

conflitos em diversos países. Partindo de seus estudos na área, o autor registrou que nas 

audiências de mediação por ele acompanhadas sempre verificava que era perguntado às 

partes, após a sessão de abertura, se elas tinham interesse em prosseguir com essa 

dinâmica, tendo a uma opção aceitar ou não a participação. Ele notou que apesar desse 

aparente caráter voluntário, o mediador sempre reforçava o fato de que seria melhor para 

as partes chegarem a um acordo naquele espaço. Para dar um exemplo, descreveu um 

caso em que uma parte visivelmente não queria participar da dinâmica e o mediador então 

fez uma “ameaça”: “— Você é quem sabe! Mas é bom você saber que o juiz não verá com 

bons olhos essa recusa!”. 
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No âmbito do CFI, os novos magistrados são socializados com a existência de 

prazos para julgamento dos processos, metas a serem cumpridas e a exigência de maior 

celeridade na realização do trabalho. Essas cobranças institucionais suscitam, de uma 

forma geral, a necessidade do controle do tempo e da gestão dos processos. Os novos 

juízes do TRT 1 são socializados com um dilema profissional que é colocado para eles 

como o binômio “qualidade versus quantidade”. Representando esse binômio, um 

desembargador da “casa” afirmou na sua palestra que: “— É preciso, para tentar fazer, 

dentro do possível, algo razoável, ter um olho no número e outro na qualidade”.  

Foi também esse desembargador que explicou para os novos magistrados na 

primeira semana de palestras da 7ª edição, sobre as metas institucionais, que os 

“gráficos” vão para os desembargadores decidirem sobre a “promoção dos juízes”. 

Reafirmou, nesse contexto, a “importância das metas e dos números na carreira dos 

juízes”. Esse magistrado de segundo grau também afirmou também que “—juiz que tem 

sentença em atraso injustificado não pode ser promovido por antiguidade”. 

No contexto da disciplina de “execução judicial”, um dos novos magistrados fez 

uma intervenção, enfatizando que já tinha se dado conta de que “— O acordo vale mais 

do que a sentença!”. O magistrado palestrante o indagou “— Onde?“, no que ele 

respondeu prontamente: “—Aqui no TRT! O acordo vale 9 pontos e a sentença 7!” 

A conciliação se tornou por diversos motivos uma realidade na dinâmica da 

Justiça do trabalho e no TRT 1 esse fato se verifica com facilidade. Seja na perspectiva 

de emponderar a sociedade, seja ela utilizada com a estreita finalidade de diminuir o 

número de processos das varas, um novo magistrado da sétima edição diz considerar a 

conciliação após a formação como uma “estratégia de sobrevivência”, na medida em que 

ela facilita a gestão dos processos, contribuindo para diminuir o contingente de trabalho. 

 Como explicou uma nova magistrada da oitava edição, o acordo é estimulado no 

TRT 1 por duas razões: a primeira por se tratar de uma questão de determinação legal, 

pois a lei trabalhista prevê duas tentativas de acordo no âmbito do processo — uma no 

início e outra ao final do processo — mas também por causa da quantidade de processos. 

Nesse contexto, participar ativamente da conciliação e homologar acordos se revela uma 

“estratégia de sobrevivência”. Como ela disse: “— A pauta é tão grande que, se a gente 

não fizer alguns acordos, não dá conta”. 

Ao mesmo tempo, a conciliação tem para os juízes do tribunal um outro 

significado, constituindo uma forma de emponderar as partes dos processos judiciais, 

permitindo que elas negociem o desfecho do seu próprio conflito. Na avaliação final do 
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CFI, um dos novos magistrados apresentou o seu caso indicando que “sempre investe na 

conciliação”. Ele explicou assim a sua escolha: “— A minha ideia é tentar fomentar uma 

cultura na qual as pessoas tenham esse espírito de tentar a conciliação”. 

Os limites para a proposição ou recusa dos acordos realizados são fruto de um 

aprendizado prático. No entanto, os novos magistrados questionam a todo momento nas 

aulas sobre os limites para a intervenção nos acordos. É compreensível que eles busquem 

essas regras práticas para compreender os seus limites de atuação, haja vista que a 

intervenção para possibilitar um acordo, ou modificar o valor de um acordo, pode ser 

interpretada como ilegítima do ponto de vista jurídico, ou seja, o juiz estaria ultrapassando 

suas prerrogativas.  

Conforme os palestrantes na “oficina de conciliação”, nessa fase o magistrado 

pode lançar mão de uma análise de riscos do processo, apontando vantagens e 

desvantagens para as partes, desde que se mantenha no campo da hipótese, sem antecipar 

a sua decisão, ou seja, o seu julgamento sobre o mérito da questão. Eles apontam nesse 

sentido que discutir questões processuais não seria o mesmo que pré-julgar, ainda que do 

ponto de vista dos advogados a atuação de um juiz muito propositivo possa ser 

considerada como ilegítima, justificando uma acusação de pré-julgamento ou eventual 

pedido de suspeição. 

Sobre o pré-julgamento, um dos novos magistrados da sétima turma apontou que: 

“—Eu não vejo tantos esses limites para pré-julgar, por que afinal quem vai julgar?”. O 

magistrado novato restituiu a questão da seguinte forma: “— Até onde existe o pecado de 

pré-julgar?”. No mesmo contexto, outro novato levantou a seguinte questão: “— Após a 

instrução, seria pré-julgamento, ou julgamento? Já que o juiz pode julgar”. 

Se existem, quais são os limites do juiz para intervir? Essa questão, bastante 

visitada ao longo da sétima edição do curso, retornou durante a “avaliação final”. 

Conforme o coordenador do curso, o juiz “interveniente” é aquele bem ativo na fase da 

conciliação e nas demais fases do processo. Como ele ressaltou, o problema é que a 

atuação do juiz num momento negocial como o da conciliação pode ser eventualmente 

traduzida pelas partes e advogados numa “fala adjudicatória”. Portanto, o juiz deve 

sempre tomar bastante cuidado com a construção da sua fala.  

O coordenador alertou os novos magistrados de que há sempre um advogado para 

falar: “—Vossa Excelência está pré-julgando”. Dividiu com eles que a resposta típica 

para esses casos seria: “— Nada disso. Estou apenas falando dos riscos do processo!” 
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Na aula de “técnicas e boas práticas de mediação”, essa questão foi tratada como 

a do “juiz propositivo”, que “apara as arestas”. Diante de uma questão levantada por 

um novo magistrado, o veterano palestrante afirmou que há sempre o risco do advogado 

acusar o juiz de pré-julgamento, acusando-o de induzir as partes ou de forçar os acordos. 

Ele ensaiou a seguinte tipologia:  há o limite legal, que é o “pré-julgamento”; o limite 

ético, pois o juiz deve preservar para a sociedade a sua imagem de imparcial; e o limite 

humano, já que segundo a sua experiência: “— A luta do juiz para ser imparcial é muitas 

vezes dura, ninguém é neutro, só sabão!”. 

Em outro momento dessa aula, o magistrado veterano revelou para a turma uma 

estratégia para não insinuar um pré-julgamento: “—Depende do tom que você usa”. 

Sugere que: “—Ao invés de, ‘Doutores, eu vou aplicar a súmula x’, tente ‘Ih, mas a 

súmula x? Pode ter risco aí, hein, Doutor?’”. Aqui, ele está se referindo ao fato de que 

discutir questões processuais não seria necessariamente o mesmo que pré-julgar e que, 

nesse sentido, “alertar dos riscos” seria diferente de “pré-julgar”. 

Na aula de “técnicas e boas práticas de conciliação”, o juiz titular palestrante 

explicou que a conciliação “mais que um mero instrumento de política adequada de 

solução de conflitos é, acima de tudo, um instrumento de pacificação social”. Ele afirmou 

para aos novos magistrados que o juiz deve ter ações propositivas e atuar com persuasão, 

sendo “partícipe ativo e não atuando como mero expectador”, além de demonstrar 

interesse na conciliação desde o início do processo. Indicou também aos novos 

magistrados que invertam ocasionalmente uma pauta de audiência no intuito de facilitar 

uma decisão, dando tempo para as partes “se entenderem”.  

De acordo com ele, no momento de conciliação o juiz deve demonstrar 

proximidade das partes, também mostrando as suas “fraquezas”, pois isso torna o juiz 

“mais humano”. Como ele explicou, essa técnica serve para “humanizar a divindade do 

tribunal”. As técnicas que os magistrados devem desenvolver para criar um ambiente 

apropriado para a conciliação são assim resumidas por ele: 1. Criar um ambiente 

confortável; 2. Criar um ambiente de “rapport”. Explicou que esse termo vem do ramo 

da psicologia, constituindo uma técnica utilizada para criar uma situação de sintonia e 

empatia com outra pessoa. Um exemplo de técnica de rapport seria chamar as partes para 

sentarem perto do juiz e entre si, afinal: “—Gentileza gera gentileza!”; 3. Criar um 

ambiente de confiança restrita: “— Doutor, calma! Senta aqui, vamos conversar”. Esse 

juiz titular explicou que o juiz deve trazer a parte para o “seu nível de vibração, ao invés 



77 
 

de ser transladado para esse outro nível de energia”. O magistrado deve ter 

sensibilidade, pois a parte geralmente está passando por um “drama pessoal”. 

Na atividade de “prática tutelada” da sétima edição do curso, eu acompanhei um 

dos novos magistrados da turma. Ele aprendeu no primeiro dia de trabalho que a 

organização da pauta de audiências naquela comarca era feita de uma forma diferente. 

Ajuíza titular, que era a sua “tutora”, organizava a pauta reservando um espaço muito 

curto de intervalo entre as audiências – menos de dez minutos. Inicialmente, esse fato 

saltou aos olhos do novato, que se perguntou se isso não promoveria fatalmente um atraso 

das audiências, gerando uma espécie de efeito dominó. No entanto, a veterana lhe 

explicou no caminho para a comarca que reservava tão pouco tempo na pauta para cada 

processo, apenas porque este era todo destinado à tentativa de conciliação. Não havendo 

acordo, o processo era automaticamente remetido para o final da pauta, o que funcionava 

como um elemento que, para dizer o mínimo, colocava uma vantagem a mais na 

conciliação. Como ela observou, ao adotar esse procedimento, acabava dando uma 

oportunidade para que os advogados e as partes conversem entre si, ao longo da espera, 

facilitando com que entrem em acordo. 

De acordo com os juízes titulares palestrantes na aula de “oficina de provas”, o 

magistrado pode lançar mão de uma análise de “riscos do processo”, apontando 

“vantagens e desvantagens”. No entanto, ele deve ficar mais no “campo da hipótese”, 

sem apresentar opção ou solução para o caso concreto, na medida em que isso 

configuraria “pré-julgamento”. Nessa aula, foi apresentado um “caso concreto” aos 

novos magistrados, sendo eles questionados acerca da homologação do acordo alcançado 

pelas partes. A maioria dos magistrados afirmou que homologariam o acordo em pauta. 

Os palestrantes comentaram: “—Todo mundo homologaria, então? Ninguém partiria 

para a instrução? Que bom!”. 

Nesse contexto, os juízes veteranos avançam explicando que é preciso ter cuidado 

nos processos que apesar de se verificar conflito, são “típicos de acordo”, pois havendo 

abertura das partes o juiz não deve atrapalhar o acordo, “independentemente de suas 

convicções pessoais sobre o caso ou a respeito dos advogados e das partes”. 

De acordo com uma juíza titular que ministrou uma aula de “deontologia” no 

curso, o importante não é necessariamente o valor do acordo, mas a satisfação das partes 

em questão. Ela chamou a atenção da turma para uma experiência inusitada que teve ao 

atuar numa vara do interior. Relembrou que na fase inicial de um processo, onde ainda se 

discutia a possibilidade de um acordo, uma das partes, dispensando a sua mediação se 
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remeteu diretamente à outra parte oferecendo-lhe um porco, o que deixou essa magistrada 

muito intrigada no início. Ela contou que então se surpreendeu quando o reclamante 

devolveu a pergunta à parte, dizendo:“— Mas o porco é bão?”.Diante da resposta 

afirmativa da outra parte, ela se dirigiu imediatamente ao magistrado: “—Excelência, se 

o porco é bão, nóis qué!”. A juíza veterana explicou para a turma que acabou 

homologando o acordo nesse caso, pois “o que importava é que as partes estivessem 

satisfeitas, sendo esse o maior valor a ser tutelado”. 

Outra reflexão estimulada no CFI consiste na definição de qual deve ser o papel 

do juiz na fase de homologação do acordo. Pode o juiz se substituir ao direito das partes, 

não homologando um acordo com base em critérios próprios? Ou deve o juiz “homologar 

qualquer coisa”, como diferenciou o coordenador da “atividade tutelada”, magistrado do 

tribunal? Durante uma aula do CFI, esse magistrado, que estava na plateia, fez uma 

intervenção no momento em que se discutia o papel do juiz na homologação dos acordos. 

Ele disse:“—Não tem também que homologar tudo e qualquer coisa, né?”. Explicando 

assim:“— A empresa quer segurança e quem dá essa segurança é o juiz. Por isso que ela 

vem ao Judiciário”.  

De acordo com ele, no momento em que for interferir em prol do acordo, o juiz 

não deve dizer que vai julgar “isso ou aquilo”. O ideal é “atacar as provas”, já que nada 

impede que ele faça uma avaliação destas. O juiz titular ensinou então uma estratégia para 

o juiz intervir sem se comprometer: “— Nossa, mas essa testemunha é fraca, hein?” Esse 

comentário provocou muitas risadas na turma dos novos magistrados. Essas habilidades 

são compartilhadas por meio do relato dessas situações, onde o juiz aprende truques para 

interagir com os demais membros do tribunal, orientado para a realização prática do seu 

trabalho. 

Todas estas são questões que foram discutidas amplamente no âmbito das duas 

edições do CFI. Num caso relatado por um dos novos magistrados na avaliação final do 

curso, ele afirmou ter considerado a atuação de um juiz que presenciou em ação “muito 

positiva”, ao se recusar a homologar um acordo. Observou que logo depois a proposta foi 

dobrada, isto é, a parte ofereceu o dobro do valor inicialmente proposto no acordo que 

fora sujeito à homologação judicial. Prontamente surgiram os questionamentos na turma, 

especulando sobre a possibilidade de um desfecho negativo, que é sempre real: “— Na 

maioria das vezes uma negativa de acordo não gera a dobra dele”. 

“— Na maioria das vezes uma negativa de acordo não gera a dobra dele.” 

Apontou um dos novos magistrados.  
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“— Isso é bem íntimo de cada um! Tem gente que não consegue dormir se não 

homologar um acordo.” Argumentou outro magistrado. 

“— Melhor receber 18, do que não receber 40!” Disparou um terceiro, no fundo 

da sala. 

“— Como vai saber se não vai receber os 40?” emendou outro colega. 

“— Quem tem que fazer a ponderação de riscos é a parte autora!”. Concluiu 

outro 

“— Por que, afinal, o juiz tem que ser o todo-poderoso que chega e fala: ‘— Ha, 

ha! Não vou homologar!”. Encerrou um sexto juiz em tom irônico, afirmando que “a 

conciliação é sempre das partes”. 

Durante outra oficina de conciliação, que consistiu basicamente na apresentação 

de alguns casos concretos aos novos juízes para que eles refletissem se homologariam ou 

não os acordos, houveram as opiniões em todos os sentidos. Em relação aos casos, um 

dos grupos observou que, mesmo com reticências, eles homologariam os dois, já que a 

preocupação maior tem que ser com a satisfação dos jurisdicionados. Um segundo grupo 

argumentou, em relação a um dos casos, que claramente o acordo feito fora dali não havia 

pacificado o conflito, já que eles chegaram “putos” na audiência.  

O caso que gerou mais controvérsias foi a do homem que perdeu o braço em um 

acidente de trabalho. Ele pleiteava dez mil reais para a prótese. Isso foi considerado pouco 

pelos magistrados, na medida em que não tinha sido feito o pedido de danos morais — 

cabível no ponto de vista de todos — o que aumentaria consideravelmente esse valor. Um 

deles afirmou que não homologaria de “forma alguma” tal acordo. E destacou que a 

dificuldade do demandante para encontrar um novo emprego, não tendo um dos braços, 

também deveria ser um fator a ser levado em consideração na hora de calcular os danos 

morais.  

Nesse momento, um colega chamou a atenção para o conflito entre o que o “juiz 

acha certo” e o que “a parte quer”. Ele questionou: “—A vontade do juiz deve se 

sobrepor a da parte?” Um terceiro magistrado então opinou que é complicado o juiz 

adotar a postura de não homologar um caso como esse. Ele resume a questão assim: “— 

É como se fosse um ‘eu não vou homologar isso aqui!’, e aí eu vou embora para a minha 

casa com a minha consciência tranquila e você para a sua sem o seu braço e sem o seu 

dinheiro!”. O dissenso em torno dessa questão se tornou então explícito entre os colegas, 

que compartilharam risos e opiniões por todos os lados nesse momento. 
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Passado o período do curso de formação, um dos novos magistrados da sétima 

edição do curso me explicou, numa conversa informal nos corredores do tribunal, que os 

novos juízes normalmente entram com uma cabeça bem “conservadora” no curso no que 

diz respeito ao papel do magistrado na homologação de acordos. Significa que eles 

“chegam” com a ideia de que devem ser intervenientes nos acordos, para garantir os 

direitos irrenunciáveis das partes e o equilíbrio entre as partes. No entanto, ao entrar na 

jurisdição, não homologar um acordo se revela muito “doloroso” para o juiz na prática, 

pois o acordo é uma forma definitiva para pôr fim ao processo. “— Hoje em dia eu estou 

homologando até divórcio, se chegar na minha mesa!”, brincou esse magistrado (pois os 

divórcios não são de competência dos juízes do trabalho). 

Em todas as “audiências tuteladas” que eu assisti os novos juízes foram incisivos 

na fase da conciliação. Cada um deles experimentou práticas distintas. Um novo 

magistrado iniciou uma audiência dessa forma: “— Hoje tem acordo. Não é, doutores?” 

Outra ressaltou no momento preliminar da audiência: “— Vamos tentar a fazer o acordo 

e depois, se não der certo, a gente faz a instrução sem problemas!” e se pôs a fazer 

cálculos com base no salário do reclamante, apresentando uma postura bem ativa. Não 

são raros os casos em que os juízes justificavam a necessidade do acordo falando da 

ineficiência da própria instituição para estimular o acordo. Por exemplo, alertando para 

os riscos da demora do processo e das deficiências da tutela judicial.  

Em outro caso, a nova magistrada levou ao extremo a iniciativa da conciliação e 

interveio da seguinte forma: “— Há alguma proposta de acordo, doutores? Para fechar 

o processo”. Seguiu-se uma outra intervenção: “— A proposta dele está bem razoável, 

doutor”. Foi então que ela começou a barganhar com o advogado do reclamante: “— 

Pode ser em duas vezes, doutor.”;“—Liga para a empresa!” Insistiu. “—Se for julgado 

procedente esse valor aumenta, hein?”. Por fim, uma última tentativa bem-sucedida, 

apesar de percebida como excessiva: “— Os senhores querem inverter a pauta para dar 

uma ligadinha? Ok?”. Quando as partes saíram da sala, ela riu com a juíza titular da vara, 

que, sentada ao seu lado, pareceu ter gostado bastante da sua performance. 

 

3.3 Como fazer uma audiência trabalhista? 

 

O conhecimento relativo à realização das audiências trabalhistas é talvez o mais 

importante do ponto de vista dos novatos na formação inicial, na medida em que a grande 

parte deles não possui experiência prévia com audiências. Assim, a maior parte expressou 
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no CFI, quando convidados a se apresentarem e compartilharem as suas expectativas com 

os colegas, a sua “ansiedade” e “insegurança” para o exercício dessa tarefa.  

Entre aqueles juízes que foram servidores, eles destacaram que apesar de 

familiarizados com o “processo”, conheciam pouco, ou quase nada, das práticas de 

audiências. Enquanto que, para aqueles que eram advogados, possuindo alguma 

experiência nesse sentido, a dificuldade residiria no fato de o “olhar do advogado ser 

muito diferente do olhar do juiz”. 

No âmbito de uma aula do sétimo curso de formação, uma juíza veterana do 

tribunal constatou no início da sua palestra que a turma era formada em grande parte por 

antigos servidores, alguns da própria “casa”, isto é, do Tribunal Regional do Trabalho 1. 

Diante dessa constatação ela exclamou: “— O tribunal é uma escola!”. 

As aulas de “instrução judicial” deram enfoque ao tema da audiência judicial, 

apesar dela ter sido discutida de forma difusa em diversas oportunidades no curso de 

formação inicial. As aulas “conversa com os juízes substitutos” e “conversa com os juízes 

titulares”, que foram consideradas pelos novatos destaques da oitava edição, trataram 

amplamente sobre o tema da audiência, em seus diversos aspectos. 

A “prática tutelada” é também muito importante para o aprendizado das 

habilidades de se conduzir uma audiência trabalhista. A dinâmica da tutoria varia em 

função do “juiz tutor”. Alguns relatos indicaram que alguns “tutores” sequer apareciam 

nas varas nos dias da “prática tutelada”, deixando os novos magistrados “se virarem 

sozinhos” junto aos servidores. O coordenador do curso criticou abertamente esse tipo de 

postura no curso, apontando que os juízes que agiam dessa forma encaravam a tutoria 

como um “mero auxílio”. Mas a ideia é outra: os juízes “tutores” devem dar um sentido 

pedagógico à tutoria, tornando-se responsáveis diretos pela formação dos novos juízes do 

tribunal. Eles devem também apresentar os novos magistrados aos meandros das varas e 

introduzi-los na realização do trabalho prático, sobretudo de realização das audiências. 

Além disso, a “atividade tutelada” representa para os novos magistrados uma 

oportunidade de inserção gradual na jurisdição, se contrapondo ao processo típico de 

socialização profissional dos bacharéis em direito no Brasil, que em regra “aprendem no 

trabalho”, desde o início da sua inserção profissional. 

Ao acompanhar essa atividade, foi possível observar as diferentes práticas e 

orientações dos tutores para que os novatos se orientassem sobre como presidir as 

audiências. Alguns dos juízes “tutores”, que são sempre titulares de uma vara, sentavam-

se ao lado dos novatos, acompanhando de perto as audiências e fazendo intervenções 
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pontuais; enquanto outros não ficavam na sala de audiências, tirando dúvidas apenas 

quando solicitados. Na “conversa com os juízes substitutos”, um dos palestrantes afirmou 

que achava “muito esquisito” ficar naquela primeira posição. Ponderou que o magistrado 

se sente muito “mais inseguro” dessa forma. Uma novata da turma concordou: "—Pois 

é. Você deve achar que está fazendo tudo errado!". Outro veterano palestrante destacou 

que, à sua época, os novatos nem mesmo faziam audiências, restringindo-se a acompanhar 

o trabalho do seu “tutor” na vara. "— Igual a uma coruja", como ele avaliou. 

O desembargador do tribunal, que compõe o conselho pedagógico da EJ1, 

explicou na sua palestra que o Curso de formação inicial é composto “não propriamente 

por palestras, senão de falas que se complementam com a vivência prática nas varas 

proporcionada pela tutoria”. Do seu ponto de vista, como os novatos “já estudaram o 

suficiente” e, portanto, já “dominam a teoria”, tendo acabado de passar em um concurso 

de “tamanha complexidade” como o da magistratura trabalhista, o intuito do CFI é ser 

um curso de recepção e convivência, mostrando para os novos magistrados o que eles 

“têm pela frente”.  

No âmbito da aula “conversa com os juízes titulares”, uma juíza veterana do 

tribunal explicou à turma dos novos magistrados que eles vão aprender a fazer as 

audiências no seu “ritmo”. Como ela notou, a tutoria vai “bem aos poucos”. Destacou 

que mesmo os magistrados mais antigos têm suas dificuldades: “— Eu não sei tudo. Vocês 

não sabem tudo. Os desembargadores também não!”. 

Nessa “conversa”, outra palestrante argumentou, apoiada em sua experiência 

profissional, que ainda que o novato não tenha muita experiência, ele tem “logo de cara” 

muitas audiências para fazer por dia, o que lhe permite aprender o trabalho através da 

produção e reprodução das práticas. De acordo com essa veterana: “— Não são cinco 

anos. A partir de cinco pautas, você já começa a entender as coisas!”. Nesse sentido, a 

veterana destacou que o novato passa por muitas situações em um curto espaço de tempo, 

em que "as coisas vão se repetindo". Foi também ela a destacar que “—O juiz resolve 

muita coisa com bom-senso, em detrimento da teoria. No direito, não existe certo e 

errado. Tudo tem que ser fundamentado". 

O conhecimento produzido e reproduzido no CFI, sobre as práticas profissionais 

da magistratura, está fundado nessas experiências profissionais, que não são 

apr(e)endidas nos textos de formação dos bacharéis em direito. A compreensão de como 

os profissionais realizam o seu trabalho no cotidiano dos tribunais não faz parte dos textos 

formativos dos profissionais, na medida em que há uma recusa em identificar e descrever 
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as práticas profissionais para os iniciantes. Esse conhecimento é produzido apenas no 

trabalho, se opondo à formação na faculdade de direito (KANT DE LIMA, 2009). 

Para os magistrados, julgar é antes uma atividade prática do que uma reprodução 

de um aprendizado teórico. Esse conhecimento é aprendido através da realização do 

trabalho. Nesse sentido a observação de uma novata de que: “—É a prática que vai trazer 

o conhecimento de como conduzir uma audiência”. 

A audiência judicial é um momento chave para o funcionamento da justiça, na 

medida em que é um momento/lugar de encontro entre jurisdicionados, advogados, 

servidores e magistrados. Ela é, em outras palavras, a abordagem da justiça, ou seja, a 

forma em que a justiça “aborda” a sociedade, que tem lugar e momento para acontecer, 

diferente de atuação e abordagem da polícia(GERALDO, 2013). É durante a audiência 

que o direito toma forma, pois “para fazer justiça, é necessário falar, testemunhar, 

argumentar, provar, escutar e decidir” (GARAPON, 1999). 

Através da minha observação, foi possível identificar que as práticas adotadas 

pelos juízes na realização das audiências no tribunal variam de acordo com a vara. O 

código de processo civil não serve para uniformizar essas atuações. No âmbito de cada 

vara no tribunal, as regras variam em função do posicionamento e entendimento do juiz 

titular. Nesse sentido, um desembargador do TRT 1 afirmou na disciplina de 

“deontologia” que os juízes adotam “códigos diferentes no tribunal”. Assim, cada vara 

funciona e se organiza de uma forma, sendo esses funcionamentos distintos 

completamente legítimos do ponto de vista interno dos juízes e servidores, bem como dos 

advogados, que identificam e articulam essas diferenças para compor e atuar nos 

diferentes casos. 

O novo código de processo civil tampouco trouxe uma uniformização nesse ponto. 

Os juízes veteranos do tribunal afirmaram, em algumas oportunidades do CFI, que 

nenhuma alteração significativa na administração dos processos trabalhistas havia sido 

promovida até então no tribunal a partir da sua entrada em vigência. No âmbito de uma 

“audiência tutelada”, o juiz novato que eu acompanhava anunciou para um dos 

advogados presentes: “— Aqui, não aplicamos o novo CPC”. Ele estava se referindo a 

uma questão específica, pois de acordo com a previsão do antigo CPC, no âmbito da 

instrução judicial os advogados devem remeter as suas perguntas aos juízes; ao passo que 

o novo CPC dispõe que eles ficam autorizados a se dirigirem diretamente às testemunhas. 

Isso demonstra que os juízes não percebem as regras de procedimento do CPC como 

constrangimentos para suas práticas profissionais. Na prática profissional, eles possuem 
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ampla autonomia e flexibilidade para escolher as regras de procedimento a que vão 

recorrer para administrar os processos. 

No âmbito da “conversa com os juízes substitutos”, muito se falou sobre como se 

preparar para as audiências. Diante de um questionamento dos novatos, o palestrante 

deixou clara a ausência de protocolo, ou “receita”. Uma das palestrantes respondeu que 

quase nunca lê os processos antes da audiência, porque na prática “não dá tempo”, ao 

passo que a sua colega afirmou que, quando são casos típicos de instrução, ela tem o 

cuidado de “ler o processo todo antes” e, ainda, de fazer um resumo. Com o resumo, na 

hora da audiência ela já sabe tudo o que deve fazer, além do fato dele facilitar muito na 

hora da elaboração das sentenças. Como ela nota:“—Com o resumo, eu faço a sentença 

como se tivesse psicografando!”. 

Em relação à questão da preparação para as audiências, os juízes substitutos 

veteranos apontaram que, por um lado a estratégia de ler os processos antes para se sentir 

mais seguro na hora da audiência pode ser válida no sentido de “situar” o magistrado: 

“— Para o advogado saber que você sabe do que está falando, é bom!”. Por outro lado, 

pode ser ruim porque o juiz “já entra contaminado” na audiência. Nesse contexto, uma 

juíza veterana concluiu: “— Não precisa ler no dia anterior para não sonhar com aquilo. 

Mas ler antes da audiência, é sempre bom!”. 

Essa magistrada reafirmou a importância de o juiz conhecer os processos antes 

das audiências. Ela afirmou que quando o juiz não conhece o processo os advogados 

geralmente o notam, e assim fazem muitas perguntas no momento da instrução. Isso 

atrapalha o juiz que não conhece o processo, que não sabe então “o que deferir” e “o que 

indeferir”. Como ela explicou também, os advogados muitas vezes, mesmo sem intenção, 

fazem perguntas que são desnecessárias, pois já estão na prova documental; ou então 

acerca do que não é matéria controvertida5. Ela orientou que tudo isso deve ser indeferido 

pelo juiz. Deste modo, o ideal é que ele já tenha as “matérias controvertidas” 

identificadas de partida, ainda que faça essa identificação aconteça no início da própria 

audiência:“—Não tenham vergonha. Take your time!”. Nesse momento, uma magistrada 

novata ponderou que tinha “medo de atrasar a pauta do titular”. Como se pode notar, a 

hierarquia representa um evidente constrangimento para os novatos. 

                                                           
5 Matérias controvertidas são os fatos alegados pelo reclamante na peça de petição inicial, que dá início ao processo 

judicial, e que são questionados pelo reclamado na defesa. Ou seja, tudo aquilo que não está previamente (antes da 

audiência) determinado, restando para ser auferido pelo juiz no âmbito da instrução processual. 
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Sobre o indeferimento de testemunhas6, uma magistrada veterana sugeriu que, em 

caso de dúvida, melhor do que acolher a contradita de imediato, é que o juiz ouça a 

testemunha para, em seguida, “valorar a prova”. No momento da valoração, ele pode 

considerar a testemunha como uma mera informante. Isto porque a testemunha indeferida 

na hora da audiência pelo juiz de primeiro grau pode ser considerada posteriormente pelo 

tribunal indispensável para a instrução do processo, que então poderá a anular a sentença 

no segundo grau. 

Essa questão de anulação das sentenças dos magistrados foi um tema recorrente 

no CFI. Ter as suas sentenças anuladas de forma sistemática constitui notadamente um 

constrangimento para os juízes de primeiro grau, substitutos e titulares. Na aula sobre os 

“sistemas conveniados”, um juiz veterano contou para a turma que tem súmulas do 

tribunal que ele aplica “mesmo achando toscas”, justificando que “depois o processo 

sobe e eles mudam”. Aqui, ele estava se referindo aos processos que “sobem” para o 

tribunal, isto é,a segunda instância, para julgamento dos recursos, bem como aos 

desembargadores que podem “mudar” as decisões do primeiro grau. Ele também se 

referiu curiosamente ao tribunal nesse momento como “os velhinhos lá de cima”.  

Ao mesmo tempo, uma magistrada veterana chamou a atenção dos novatos no 

âmbito da sua palestra:“—Também não tem como viver com o fantasma da anulação”, 

demonstrando como essa questão se transforma em um fator de organização e 

racionalização do trabalho dos magistrados de primeiro grau do tribunal. 

Sobre a instrução judicial e a oitiva das testemunhas, na “conversa com os juízes 

titulares” uma juíza veterana afirmou que é legitimo que o juiz indague o porquê das 

perguntas dos advogados. De acordo com ela, os juízes podem questionar acerca da 

relevância de uma pergunta elaborada. Ensinou também que às vezes o juiz pode entrar 

em uma espécie de acordo com o advogado: “— Então, tá. Vou dar mais duas perguntas 

para isso fazer sentido!” Essas intervenções nem sempre são bem vistas pelos advogados, 

que podem, por exemplo, interpretá-las como um cerceamento da defesa. Por essa razão, 

o conhecimento de distribuir a palavra adequadamente durante a audiência pode evitar 

conflitos e, em consequência, promover audiências mais breves. 

                                                           
6 No âmbito da instrução judicial, que se dá no curso das audiências trabalhistas, o juiz do trabalho tem liberdade para 

indeferir as testemunhas arroladas pelas partes. Ou seja, ele pode escolher não ouvir alguma testemunha, seja do 

reclamado, seja do reclamante, caso entenda que tal testemunho não é necessário. No entanto, em um momento 

posterior, o indeferimento de eventuais testemunhas pode gerar uma anulação do processo na segunda instância, caso 

os desembargadores entendam que o testemunho era indispensável para o saneamento do processo. Por essa razão, os 

juízes de primeiro grau devem ter muita atenção ao indeferir testemunhas, nunca esquecendo de registrar esses 

indeferimentos na ata, que deve restituir tudo o que aconteceu na audiência, inclusive os eventuais protestos das partes 

e dos advogados na hora da instrução judicial. 
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Nesse momento da aula, uma novata compartilhou uma experiência pessoal na 

“tutoria” em que as audiências estavam demorando muito na média, o que havia 

contribuído para um atraso considerável da sua pauta. Por conta desse atraso, em uma 

determinada audiência no meio da pauta ela começou a “indeferir testemunhas”, como 

descreveu. Aqui, podemos notar um exemplo explícito de como as contingências do 

trabalho prático do dia-a-dia dos juízes podem constrangê-los na produção das decisões 

interlocutórias, que são aquelas tomadas no curso do processo, frequentemente em 

audiência. Nesse sentido, a produção da decisão sobre o (in)deferimento de testemunhas 

pode ser compreendida por meio dos constrangimentos institucionais. Uma parte 

importante do aprendizado das práticas profissionais envolve o aprendizado de identificar 

esses constrangimentos (ZAPPULLI, 2001). 

Outro magistrado novato compartilhou com os colegas a “técnica” que havia 

aprendido no curso, para convencer um advogado a não ouvir uma nova testemunha: o 

juiz deve explicitar para os advogados que já está com “a sua convicção mais ou menos 

formada” e que, portanto, não é necessária a oitiva da testemunha. De acordo com ele, 

isso funciona, pois os advogados geralmente se convencem e não insistem. 

Os potenciais conflitos dos magistrados com os advogados dizem também 

respeito aos interesses diversos quanto ao desfecho do processo. Uma juíza veterana na 

“conversa com os juízes titulares” relatou um caso em que ficou inquieta pois, “— O 

banco estava querendo pagar,os olhinhos do reclamante brilhando e o advogado ali, 

querendo atrapalhar!”. As juízas palestrantes nessa “conversa” chamaram a atenção dos 

novatos para que não deixassem de registrar nenhum protesto dos advogados na ata de 

audiência. Explicaram que o juiz deve transcrever em ata tudo o que for falado na 

audiência, inclusive os “palavrões”. De acordo com elas, a ata deve refletir a “realidade 

dos fatos”. Nesse sentido, a melhor ata é aquela que diz tudo que aconteceu, pois “todo 

mundo fica tranquilo!”. Elas ensinaram que os insultos e as ofensas não devem ser 

resumidos na ata como “palavras de baixo calão”. Os palavrões são relevantes e 

indispensáveis em muitos casos, como na definição de um dano moral. “—Tem que 

transcrever a vida como ela é”, concluiu um novato sentado ao meu lado na aula. 

De acordo com os juízes veteranos que participaram da “conversa com os juízes 

substitutos”, a opinião pública pensa que os juízes trabalham pouco, o que não exprime a 

realidade da magistratura trabalhista. Diante do volume de processos, eles recomendaram 

que os novos magistrados tenham modelos, pois eles facilitam muito o trabalho. Sugerem 

que eles organizem os seus arquivos por assunto, aproveitando o tempo da formação 
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inicial para realizar essa tarefa."— Cada um vai encontrar a melhor maneira de fazer o 

seu trabalho", afirma um dos magistrados palestrantes, indicando que cada juiz será 

responsável pela criação dos seus próprios métodos e modelos. 

Ainda na oportunidade dessa “conversa”, afirmou-se que a atividade do juiz do 

trabalho se assemelha ao trabalho de “enxugar gelo", na medida em que ele tem uma 

média de oito a dez sentenças para fazer por dia, o que contribui sensivelmente para o 

aumento do “nível de ansiedade” dos magistrados. 

Praticamente todos os veteranos nas “aulas práticas”, diante do tema de “como 

fazer uma audiência?”, recomendaram aos novos magistrados que não mostrem 

descontrole e insegurança para as partes e advogados. Conforme o palestrante da 

disciplina de “execução”, quando o juiz se descontrola, deixando transparecer traços 

negativos da sua personalidade, contribui para “manchar a imagem da instituição”. A 

calma é, portanto, essencial para o magistrado novato. Ainda que ele não saiba fazer todo 

o trabalho, pois vai aprendendo conforme a prática, a dica dos veteranos é que se 

mantenha sempre calmo, tranquilos, tentando ao máximo não entrar em confronto com 

os advogados. E o chavão se repete a todo tempo: “— Afinal, quem tem a caneta é o juiz!”.  

Sobre o processo judicial de conhecimento e a construção da verdade jurídica no 

sistema processual brasileiro, as considerações de Regina Lúcia Teixeira Mendes (2012) 

são de grande relevância para se pensar a posição do juiz em uma audiência judicial. 

Como ela afirma, em nosso sistema judicial a construção da verdade jurídica ocorre no e 

pelo processo. Logo, o processo judicial pode ser visto como uma forma de construção 

de verdade jurídica. Nessa perspectiva, o processo é uma representação da realidade 

relativamente aos fatos nele tratados: “Não é uma realidade, mas uma representação 

dela, ocorrendo necessariamente uma simplificação dos fatos e uma reedição dos 

acontecimentos” (MENDES, 2012).  

No âmbito do processo, ocorre a descrição dos fatos de tal forma que seja possível 

aos advogados defendê-lo, ao juiz ouvi-lo e aos jurados solucioná-lo. A parte jurídica do 

mundo é parte de uma maneira específica de imaginar a realidade e o processo nada mais 

é que uma representação. Trata-se assim não do que aconteceu, mas sim do que aconteceu 

aos olhos do direito (GEERTZ, 1998). 

No Brasil, o Estado toma para si o monopólio da atividade de administração de 

conflitos e exerce esta função por meio da jurisdição, que tem no processo judicial um 

instrumento de construção de verdade jurídica. É no âmbito do processo que o juiz vai 

tomar conhecimento do conflito levado a juízo, formar o seu convencimento sobre a 
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questão e formular a norma jurídica particular e concreta disciplinadora do litígio. Para 

tanto, é preciso que o conflito do mundo real seja reduzido a uma fórmula juridicamente 

expressa, em que o conflito passa a ser denominado lide (MENDES, 2012). 

Para Regina Lúcia Mendes (2012), os conflitos de interesses juridicamente 

relevantes que são levados à apreciação do Poder Judiciário, envolvem determinados 

fatos que devem ser provados para que seja possível a formulação de uma norma jurídica 

concreta e particular, que é a decisão final de um processo judicial de acordo com a 

doutrina. É nesse sentido que os princípios e o método usados pelo juiz para a apreciação 

da prova são fundamentais para a construção da verdade jurídica processual. 

 No entanto, na representação dos juízes entrevistados pela autora, o processo 

decisório partia de uma pré-concepção formada sobre o litígio pelo juiz, com base em que 

ele vai buscar, dentre as provas produzidas, aquelas que se conformam à sua ideia 

preconcebida. Para ilustrar, ela apresenta um trecho de uma entrevista realizada com um 

magistrado: “— Eu fui forjado, vamos dizer assim, no início da minha carreira, segundo 

orientação de alguns juízes da vara civil: Olha, você primeiro sente o processo, toma a 

decisão e depois procura elementos para a sua decisão no processo. Se você achar os 

elementos para a decisão, então você confirma a sua tendência. Se você não achar, então 

você decide no outro sentido”. 

Ainda de acordo com Regina Lúcia Teixeira Mendes (2012), o nosso sistema 

jurídico se afasta completamente do sistema dos EUA no que diz respeito à forma de 

construção da verdade jurídica, pois os sistemas de common law tendem à construção de 

uma verdade processual consensual, livremente negociadas pelas partes e, na maioria das 

vezes apreciada e decidida consensualmente, por um órgão colegiado, o júri. Por sua vez, 

no sistema processual brasileiro os fatos dos quais decorrem as decisões do juiz devem, 

segundo a lei e a doutrina, ser aqueles provados nos processos e não os que o julgador 

considerou importantes para fundamentar uma decisão previamente concebida. Portanto, 

a decisão judicial não decorre aqui de uma construção demonstrada e consensual da 

verdade jurídica processual na qual o juiz teria por função garantir a igualdade jurídica 

entre as partes, como no sistema da common law, senão de uma escolha prévia 

determinada pela ideia de verdade preexistente ao processo. 

A verdade jurídica não é construída da mesma maneira em todos os sistemas 

jurídicos, como demonstram os estudos no campo da antropologia do direito. No Brasil, 

a construção da verdade jurídica é feita por um sistema marcadamente inquisitorial, que 

dá ao juiz posição preponderante, uma vez que ele é o ator jurídico que vai formular a 
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verdade processual. A forma peculiar pela qual o campo jurídico brasileiro aplica o 

princípio do livre convencimento permite que a verdade jurídica seja construída pelos 

tribunais, na maior parte das vezes, de forma não consensual, autorizando o juiz na 

prática, diante do litígio submetido à sua apreciação, a decidir primeiro para depois buscar 

no processo as razões que fundamentam esta decisão. De acordo com Kant de Lima 

(2012), essas práticas permitem que o juiz escolha quais provas vai considerar mais na 

sua tomada de decisão. 

Nas duas edições que eu acompanhei do curso de formação inicial na EJ1, a 

questão da “inquisitorialidade” (KANT de LIMA, 1989) ficava latente na disciplina de 

“prova oral” ministrada por um agente da Polícia Federal, que é sempre muito elogiada 

pelos magistrados do tribunal. Inclusive, muitos magistrados veteranos acompanham 

essas aulas junto aos magistrados novatos, pela segunda, terceira ou quarta vez. 

Simplificando muito, a ideia é como se o juiz tivesse o papel de “extrair” a verdade das 

pessoas. O palestrante elabora uma analogia nesse sentido: “— Obter conhecimento é 

como extrair azeite, quanto mais pressão e calor, mais puro é o produto final”. 

Como ele afirma no início das suas aulas, o objetivo do seu curso, que tem a 

duração total de oito horas, ocupando um dia inteiro do CFI, é o de incentivar os novos 

juízes à otimizarem o seu “método de perquirição”.  Ele explica que o juiz deve saber 

“conduzir” as testemunhas, pois “o cara chega lá todo montadinho”. Para obter 

conhecimento, o juiz deve então remover as suas “bengalas psicológicas”. Ele sugere, 

nesse ínterim, que as mulheres tenham as suas bolsas e pertences removidos (sutilmente), 

e que as testemunhas não sejam acomodadas na sala de audiências de forma que não 

consigam estabelecer contato visual com os seus advogados na hora da inquirição. 

Um juiz veterano do tribunal, que participava pela terceira vez dessa aula, 

compartilhou com os novos colegas uma técnica da Escola Judicial de Minas Gerais para 

“quebrar o script” que a testemunha traz na cabeça. Ela consiste no magistrado elaborar 

perguntas “ao seu modo”, dando “voltas”. Assim, o juiz deve começar a instrução não 

pelas perguntas principais, senão pelas subsidiárias. A ideia é distrair a testemunha com 

outros assuntos, “para confundir o cara”. Ele concluiu essa linha de pensamento 

afirmando que: “— Com algumas perguntas você já tem o que precisa, sem precisar fazer 

a pergunta definitiva”. 

Na sétima edição do CFI, o palestrante se dirigiu a um juiz veterano, com 

dezesseis anos de magistratura no TRT 1, que participava da aula junto aos novos 

magistrados, como é o caso de alguns veteranos a cada edição do curso: “— Você ainda 
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faz script?”. Diante da resposta negativa do magistrado veterano, ele comentou: “— Você 

começa a notar que há uma semelhança entre os casos, não é?”. O magistrado 

concordou: “— É, tem um padrão!”, afirmando que os novos magistrados demoram um 

pouco a “pegar essa malandragem”. 

De acordo com o Policial Federal, a mentira se apresenta como um “cimento 

social”, sendo a confissão algo “anti-natural” que equivale a uma “auto-agressão” do 

indivíduo. Conforme o palestrante: “—Todo mundo mente, porque às vezes é preciso 

mentir!” Nesse sentido, já que as pessoas, no caso as partes nos processos judiciais, 

sempre mentirão “no sentido exato das suas necessidades”, a estratégia que os juízes 

devem adotar é a de “se transformarem em pessoas para as quais seja difícil mentir”. 

Eles devem aprender a gerar “vínculos obrigacionais de natureza moral” com as partes, 

criando com elas o “rapport” necessário para que se torne mais fácil identificar as suas 

mentiras: “—Vocês não podem deixar as pessoas à vontade para mentir. Assim, se elas 

mentirem vai ficar muito na cara!” 

De acordo com o palestrante, há muitos obstáculos na sala de audiência que 

distanciam o juiz das partes, dificultando o seu trabalho de inquirição. Assim, ele 

considera este o “pior lugar para ouvir testemunhas”, devido a existência de muitos 

interesses contrapostos. Recomenda que sejam usadas nas salas de audiências, cadeiras 

sem rodas e sem braços para as testemunhas, pois tudo isto afeta na “quinésica” dos 

ombros. Como ele nota, “a pessoa se sente muito mais segura com o apoio dos braços”. 

Sugere também que a cadeira da testemunha esteja disposta de modo que a pessoa fique 

de frente para o juiz, ao mesmo tempo que de costas para os demais participantes da 

audiência, incluindo o seu advogado, a quem em geral a testemunha solicita “apoio 

visual”,buscando “aprovação ou reprovação”. 

Explicou que a “quinésica dos ombros” é um fator importante do testemunho, 

pois de acordo com ele nós usamos as palavras para informar aquilo que queremos que o 

outro acredite, não necessariamente a verdade. O nosso corpo, por sua vez, estará quase 

sempre comunicando a verdade. De acordo com essa teoria, quando a pessoa fala a 

verdade, ela segue um “fluxo”, normalmente mantendo os seus ombros alinhados. Por 

outro lado, quando a pessoa mente, a tendência é que os seus ombros fiquem 

desalinhados, denotando desequilíbrio, confusão. A “teoria dos ombrinhos”, como 

carinhosamente apelidado pelos novos magistrados da oitava edição do curso, gerou 

repercussão na turma. “— Não sabe se a testemunha está mentindo ou falando a verdade? 
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Olha para os ombrinhos dela”, brincou um dos magistrados novatos, notadamente 

questionando a validade da aplicação dessa teoria ao contexto da instrução judicial. 

Ainda de acordo com o agente da polícia federal, no “mundo real” não existem 

pessoas que “só falam verdade” ou “só falam mentira”. Fato é que quando fala a verdade 

a pessoa narra, acessando os centros de memória imediata localizados à esquerda do 

cérebro, e por isso é para esse lado que ela olha eventualmente. Nesses casos, ela não 

precisa acessar os centros de criatividade, que se localizam à direita do cérebro.  

O palestrante utiliza-se da figura do “elástico” para descrever a “narrativa”. De 

acordo com ele, o juiz tem que pedir para a pessoa “esticar o elástico”, que significa, na 

prática, detalhar a sua história. Como ele explica, “— A verdade é o canal, o fluxo 

principal, enquanto a mentira não goza da mesma flexibilidade”. Assim, quando a pessoa 

mente, o juiz deve ser capaz de detectar a mentira, trazendo a testemunha de volta para a 

“narrativa”. Um Juiz veterano do TRT 1, que assistia à aula junto aos novos magistrados, 

comentou nessa hora: “— Melhor deixar o cara perdido!” 

Um outro juiz veterano do tribunal afirmou, nesse contexto, a importância do uso 

da toga, na medida em que ela cria um “ambiente institucional”. Ele também compartilha 

com os colegas que costuma manter a temperatura da sala de audiências mais baixa do 

que o normal, com o objetivo de gerar um “ambiente de respeito”. Além disso, ele 

afirmou que sempre demandava “silêncio total”: “— Não permito que conversem”. 

Completou a sua intervenção dessa forma: “— A sociedade mente tanto, que eu criei as 

minhas defesas!” 

Em relação às audiências, ele aconselha que o magistrado deve ouvir “todo 

mundo”, mesmo se for o caso de desconsiderar posteriormente os testemunhos. De acordo 

com o seu conselho, é melhor agir dessa forma, pois o “tribunal” anula com relativa 

facilidade as sentenças dos juízes de primeiro grau. Um dos novos magistrados da turma 

comentou: “— Pois é, mas ficar ouvindo o cara lá mentindo na sua cara, é complicado 

também!”. O Policial Federal respondeu demonstrando empatia: “— É, eu sei! É um 

absurdo, mas...” 

Já no contexto da “conversa com os juízes substitutos”, sobre o que classificou 

como “testemunha que mente”, o juiz veterano palestrante repassou um ensinamento para 

os novos magistrados: “— Deixa a gente irritado, mas tem que ficar tranquilo, e dar 

corda para ela se enforcar”. Ele sugeriu então questões para se praticar a 

inquisitorialidade na audiência, explicando que um bom jeito de “dar corda para a 

testemunha se enforcar” é intervir no testemunho, ao detectar uma mentira. No seu 
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exemplo:“—Foi assim mesmo que aconteceu? Mas vocês não estavam no mesmo lugar? 

Você quer fazer um acréscimo?”. E então, no acréscimo a testemunha acaba se 

confundindo, ou se contradizendo, mudando aquilo que havia declarado antes e 

“acabando com ela mesma”. Isso porque o juiz pode decidir legitimamente pelo “ônus 

da prova” posteriormente, afastando esses testemunhos contraditórios. O juiz substituto 

veterano concluiu então que: “— Na sentença você consegue desconstituir o cara que 

mentiu, tomando café em casa, não precisa ficar ali batendo boca com as pessoas na 

audiência”. 

No âmbito da instrução judicial, uma etapa importante do trabalho do magistrado 

consiste na “redução a termo” dos depoimentos das testemunhas. Reduzir a termo 

significa consignar os testemunhos em um texto, que vai ao longo da audiência sendo 

ditado pelo juiz para o secretário de audiências, que fica sentado ao seu lado, na frente de 

um computador.  

As provas testemunhais são muito importantes na Justiça do trabalho, na medida 

em que complementam, muitas vezes suprindo as lacunas deixadas pelas provas 

documentais, periciais, e de outras naturezas, produzidas no âmbito do processo. Nas 

audiências acompanhadas ao longo do curso, que possibilitaram a observação do trabalho 

em conjunto de juízes “tutores” e juízes “tutelados”, nota-se como, na prática, o juiz é um 

aglutinador dos diálogos nas audiências, ou seja, apesar dos conteúdos dos fatos serem 

dados pelas testemunhas, em última instância cabe ao magistrado estruturar essas falas 

em uma narrativa coerente que vai constar na ata da audiência, que é o documento oficial. 

Como explicou o coordenador da Escola Judicial 1, juiz veterano do tribunal, 

existe uma tensão entre a “instrução” e a “reconstrução da narrativa” dos casos. Ele 

chamou a atenção dos novos magistrados na “oficina de conciliação” para o fato de que 

“cada um decodifica o mundo de uma forma, incorporando certas coisas na sua zona de 

conforto, e naturalizando o que acha correto”. Afirmou que o instante em que os juízes 

convivem com as partes é muito fugaz e que, no entanto, “muitas vezes em 10 minutos, a 

gente acha que sabe tudo”. E arrematou: “— Aquele ali é um mentiroso!”. Concluiu essa 

fala orientando que o juiz deve ter cautela com essa prerrogativa, para não acabar 

exercendo uma função “classificatória” e “reducionista” do mundo social. 

A partir dessa fala, um magistrado novato refletiu que afirmar que uma coisa 

acontece de uma forma determinada, de acordo com aquilo que já se viveu, é um 

problema: “— Você já traça um cenário, porque você não acredita naquilo que as 

pessoas estão falando!”. Conforme o novato, os juízes muitas vezes demonstram 
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perplexidade com uma situação que não é deles, e que eles desconhecem por completo. 

Assim, parecem, diante dos testemunhos, pensar: “—Isso é inverossímil. Impossível que 

isso tenha acontecido!”. E então, esse magistrado compartilhou a seguinte reflexão: “—

Quem sou eu, de fora daquele contexto, daquela relação, para dizer isso? Que o que ele 

diz é mentira?” 

Já no âmbito da “avaliação final” do sétimo curso de formação, um dos novos 

magistrados relatou uma experiência pessoal na “tutoria”, no caso de uma demanda em 

que um trabalhador havia alegado uma jornada de trabalho contínua de 8h às 23h. Ele 

afirmou que finalmente havia decidido em prol do trabalhador. Contudo, incluiu na sua 

decisão um intervalo de uma hora de almoço por dia, já que havia considerado a jornada 

contínua alegada pelo trabalhador “inverossímil”.  

Essa questão gerou um debate intenso na turma. Um segundo magistrado 

comentou: “—Eu indeferiria!”. Como ele argumentou, nos casos em que não se acredita 

na jornada alegada pelo trabalhador, o caminho natural a se tomar é o do indeferimento. 

Outro magistrado suscitou que o problema de deferir, nesses casos, é com base em que 

princípio limitar a jornada depois. Ou seja, como legitimar uma decisão dessas, “a partir 

do princípio da razoabilidade?”, ponderou o magistrado. Um quarto magistrado também 

interveio, concordando com o segundo: “— É tudo ou nada!” 

Outra reflexão nesse sentido foi articulada por um magistrado novato no contexto 

da “oficina de avaliação final”, que levantou a questão de como arbitrar uma jornada de 

trabalho a partir de quatro histórias diferentes. Ele afirmou que tinha vivido uma situação 

como essa em uma das audiências presididas por ele ao longo do curso de formação, na 

“tutoria”, e comentou com a turma: “—Tive que indeferir, por não conseguir criar uma 

narrativa que fosse coerente, que fizesse sentido”. 

Sobre as narrativas, o Coordenador do curso afirmou que “—A história que eu 

quero ver está atrelada ao meu contexto de vida e também às molduras dentro das quais 

eu penso.” No caso dos juízes, eles estão acostumados a pensar dentro de uma moldura 

normativa. Um novo magistrado da sétima edição descreveu, então, a sua sensação de 

que o juiz tem o papel de “construir uma verdade”. Ele expressou o seu desconforto ao 

classificá-lo como um poder “de construir uma verdade que não é minha, nem de 

ninguém. Uma verdade que sequer existe!”. Outro magistrado novato comentou nesse 

ínterim: “— Agora eu estou ouvindo as vozes dos populares, quando tenho muitas 

dúvidas!” 



94 
 

Por fim, a questão da oposição entre a “verdade processual” e a “verdade real” 

é também recorrente entre esses magistrados no curso de formação. Uma juíza veterana 

do TRT 1, que ministrou uma palestra na oitava edição do curso, ao fazer referência ao 

“pré-julgamento”, orientou os novos juízes a nunca partirem do princípio de que o 

empregado ou o empregador estejam certos, julgando sempre de acordo com aquilo que 

encontrarem no processo. Ela explica que o seu objetivo, ao proceder desse modo, é 

valorizar a “verdade processual”. 

Enquanto alguns magistrados afirmam que o seu objetivo é sempre o de privilegiar 

o encontro da “verdade real” no processo, outros a consideram plenamente dispensável 

para o julgamento da lide, que se dará com base nas provas que foram devidamente 

produzidas no âmbito do processo. A questão é complicada na medida em que, como 

muito se falou no CFI, muitas vezes em um mesmo caso há diversas narrativas 

(conflitantes) em relação aos fatos. Uma nova magistrada na ocasião da “avaliação final” 

concluiu que existe uma espécie de “mito da verdade real”.  

Do ponto de vista dessa magistrada, o juiz deve “se contentar com o que está ali”. 

Ela revelou também para a turma que antes tinha uma “falsa expectativa” de que sairia 

das audiências com a certeza de “quem mentiu e quem falou a verdade”. Agora, enquanto 

juíza do trabalho percebeu que isso é “impossível” e declarou: “— Continuo saindo 

confusa das audiências, às vezes sem entender nada!”.
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CAPÍTULO 4 

AS IDENTIDADES E AS HIERARQUIAS PROFISSIONAIS: 

 

O meu objetivo nesse capítulo é desenvolver uma análise sobre a construção das 

identidades profissionais dos juízes do trabalho no âmbito do Tribunal Regional do 

Trabalho da 1ª região, a partir do contexto do curso de formação inicial dos novos 

magistrados na Escola Judicial 1. Como o CFI participa da construção dos perfis 

identitários dos novos membros do tribunal?  

A formação inicial dos juízes na EJ1 deve ser compreendida como um espaço e 

um tempo para a socialização profissional. A Escola não forma propriamente, mas 

socializa o magistrado com as práticas do tribunal.  

Desse ponto de vista, ela promove entre os novos magistrados, através do curso 

de formação inicial, um processo de socialização distinto daquele experimentado ao longo 

do exercício da profissão. É uma experiência atípica de socialização concentrada, 

marcada pela reflexividade do aprendizado das práticas profissionais, pela construção 

coletiva de consensos e dissensos sobre o exercício da atividade profissional do juiz e 

pela explicitação das práticas profissionais que estão diretamente associadas às 

identidades profissionais dos magistrados no âmbito do tribunal. 

A socialização profissional corresponde a um tipo de socialização secundária. Ela 

envolve a aquisição de saberes específicos e a interiorização de subdivisões de mundos 

institucionais especializados. É no âmbito da socialização secundária que ocorre o 

processo de constituição das identidades profissionais (DUBAR, 2005). 

As identidades profissionais estão diretamente associadas às condições de 

exercício da profissão, que podem ser apre(e)ndidas no curso da socialização. No âmbito 

da sociologia das profissões, Maria da Gloria Bonelli (2005) identifica a existência de 

uma “luta cognitiva” em torno dos conteúdos do profissionalismo. De acordo com a 

autora, os magistrados são frequentemente tratados como uma corporação coesa, que 

partilha valores comuns e reforça os interesses da classe dominante a partir de uma 

percepção da profissão como unidade. 

Oferecendo um contraponto à tal concepção dos grupos profissionais, Bonelli 

(2005) atenta para a existência interna de uma minoria que sempre trava lutas cognitivas 

para dar novos sentidos ao “fazer profissional”. Nesse sentido, a autora constata que: 
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Embora o pertencimento a carreiras venha acompanhado de fronteiras 

simbólicas que demarcam campos e identificações comuns, dando 

coesão aos grupos profissionais quanto a aspectos de sua prática e as 

normas que a orientam, isto não os unifica em torno da concepção que 

têm de como estas atividades devem ser significadas e simbolizadas 

(BONELLI, 2005, p. 111) 

Ainda no âmbito da sociologia das profissões, Catia Aida Silva (2001) trata das 

representações dos promotores público a respeito da sociedade, da política e da sua 

intervenção profissional, no contexto das novas atribuições conferidas ao Ministério 

Público a partir da Constituição Federal de 1988. O MP assume papéis relevantes nesse 

contexto, passando a desempenhar funções jurisdicionais e de defesa de interesses de 

cunho social. Como indica Catia Aida (2001), as novas atribuições constitucionais do 

Ministério Público na defesa de interesses metaindividuais resultam em distintas formas 

de atuação, que também em razão da independência funcional garantem uma considerável 

autonomia aos membros do Ministério Público. 

A atuação dos promotores é então caracterizada por contornos muito fluidos, ao 

contrário do que ocorre numa organização burocrática ordenada hierarquicamente. Como 

aponta a autora, esses contornos fluidos introduzem um considerável grau de 

imprevisibilidade no tipo de ação a ser desenvolvida por cada membro do Ministério 

Público, pois cada promotor tem um significativo espaço para definir suas prioridades e 

criar os seus próprios métodos de trabalho. Nesse espaço, operam a sua formação, as suas 

ideias, convicções e experiências advindas das diferentes áreas de especialização e das 

diferentes escolhas feitas durante a carreira (SILVA, 2001). 

A partir de algumas entrevistas realizadas com um grupo de promotores, a autora 

observou significativas diferenças de atuação entre os promotores do interior e da capital. 

A partir dessa diferenciação, ela passa a trabalhar com dois tipos ideais, construídos por 

meio da ênfase em certas características e elementos encontrados na atuação dos 

promotores selecionados: os “promotores de fatos” e os “promotores de gabinete”. O tipo 

promotor de fatos indica a tendência de alargamento dos promotores para além da esfera 

jurídica, o que os torna verdadeiros articuladores políticos nas comunidades em que 

trabalham. O tipo promotor de gabinete, a seu turno, refere-se à leitura das novas 

atribuições do promotor dentro das fronteiras da esfera jurídica, definindo-o como agente 

judiciário cuja prioridade é o trabalho processual, que consiste em propor e acompanhar 

medidas judiciais, embora não deixe de atuar na defesa de interesses metaindividuais 

(SILVA, 2001).  
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Portanto, a autora identifica essas duas maneiras distintas dos promotores de 

descrever a relação com o seu trabalho, primando por uma análise das práticas (dos) 

profissionais a partir da interpretação das suas falas e discursos. As identidades 

profissionais aparecem descritas nesses relatos, que se referem às condições de exercício 

da profissão dos promotores. 

Na presente análise, trabalho com a hipótese de que a constituição das identidades 

profissionais entre os novos juízes do trabalho no TRT 1envolve dois processos 

heterogêneos (e dialéticos): a construção da “identidade para si” e a construção da 

“identidade para o outro”, categorias acionadas pelo sociólogo Claude Dubar (1992). O 

autor afirma que socialização profissional consiste para os indivíduos em construir a sua 

identidade social e profissional através de uma espécie de jogo que se dá entre as 

“transações biográficas”, associadas aos percursos biográficos dos indivíduos, e as 

“transações relacionais”, que se referem às suas trajetórias profissionais. 

Esta pesquisa de campo consistiu na observação e descrição das formas e 

conteúdos das palestras e atividades sociais do curso de formação inicial dos juízes do 

trabalho na EJ1, com enfoque nas denominadas “aulas práticas”, ministradas por 

membros da instituição (juízes, substitutos e titulares, de primeiro e segundo grau e 

servidores). Nesse capítulo, pretendo demonstrar como a identidade profissional dos 

novos juízes começa a se produzir nesse contexto, a partir de uma socialização 

profissional que é, sobretudo, uma socialização nas práticas da profissão e nos 

constrangimentos da instituição em que ela está inserida. 

O novo juiz do trabalho se socializa com essas práticas e constrangimentos de uma 

maneira distinta no curso de formação, em relação ao que ocorre no resto da sua 

experiência profissional no tribunal. Ao invés de “aprender no trabalho”, como é 

característico da socialização profissional dos bacharéis em direito no Brasil, ele aprende 

o seu métier na Escola Judicial 1 por meio da observação (que envolve os atos cognitivos 

de ver, ouvir e escrever) das aulas do curso de formação e das interações estabelecidas 

com os membros da instituição no contexto das aulas e da tutoria. 

O interessante é que o juiz novato ainda não tem os cacoetes da profissão. Dessa 

forma, ele pode estranhar, e é natural que estranhe alguns (ou muitos) dos elementos 

relativos à organização social do trabalho no tribunal a que ele acaba de se vincular. 

Afinal, ele ainda não naturalizou esse contexto local de trabalho e as práticas profissionais 

inerentes a ele, sendo capaz de estranhá-los, tornando-os objetos de problematização. 
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O conhecimento necessário para desempenhar a atividade profissional do juiz do 

trabalho no tribunal envolve o aprendizado de práticas que, como vimos no capítulo 

anterior, se referem à organização administrativa das varas do trabalho; às cobranças 

institucionais de fomento da conciliação; e também às competências e habilidades que o 

juiz precisa para presidir uma audiência e tudo que dela decorre – o tratamento das partes 

e advogados, a intervenção nos acordos, a condução da instrução judicial, a tomada de 

decisões interlocutórias, a elaboração de sentenças, entre outros. 

Não existe consenso sobre as práticas profissionais dos juízes do trabalho no 

tribunal. Tampouco existe protocolo para quase nada do que o juiz faz no dia-a-dia da 

profissão. O dissenso sobre os entendimentos é, na prática, uma forma de socialização 

profissional, já que do ponto de vista dos magistrados a falta de protocolo é explicativa 

das diferentes formas de atuação profissional. 

No espaço do curso de formação inicial da EJ1, sobretudo nas “aulas práticas”, 

que são o enfoque desta análise, os juízes veteranos explicitam as suas práticas 

profissionais a partir da restituição de experiências pessoais prévias na atividade 

profissional. Também quando indagados por algum magistrado da turma a respeito de 

como agir em situações potenciais nas audiências, os juízes veteranos respondem a partir 

do relato de uma experiência pessoal, destacando a liberdade que cada juiz tem para tomar 

decisões em geral. 

 A construção das identidades profissionais, em face da socialização em práticas 

profissionais múltiplas, aponta para estratégias também múltiplas de produção de 

identidade. A proposta desse capítulo é estabelecer de que forma a construção das 

identidades profissionais entre os novos magistrados se encontra atrelada às condições de 

exercício da profissão. Para tanto, explorar os conceitos de profissão, socialização 

(primária e secundária) e de identidades profissionais. Para depois apresentar algumas 

pesquisas focadas na socialização profissional de magistrados (FRAGALE, 2010; 

MOREL E PESSANHA, 2006; GERALDO, 2010; ZAPPULLI, 2001). 

Por fim, a partir dos dados do campo de pesquisa, articular a construção das 

identidades profissionais dos novos juízes do trabalho na EJ1, a partir de uma relação 

dialética entre a produção da “identidade para si” e a “identidade para o outro” 

(DUBAR, 2005). Nesse sentido, associar a “identidade para si” com os estudos 

fenomenológicos e, de outro lado, compreender a “identidade para o outro” como um 

resultado das interações dos novos magistrados com as instituições – o tribunal e a 

sociedade. 
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4.1 Profissão, socialização profissional e as identidades profissionais 

 

Elliot Freidson (1996) afirmou que o estudo das profissões nunca foi um campo 

importante em qualquer das ciências sociais, apontando também que esse quadro vem 

mudando aos poucos nas últimas décadas, em que vem sendo verificado um aumento de 

interesse pelas profissões que “pode ser explicado em termos práticos pelo fato de as 

profissões e os profissionais terem se tornado tão numerosos e importantes, nos países 

industriais avançados, que não podem mais ser ignorados” (1996, p. 141).  

Friedson (1996) caracteriza a profissão como um tipo específico de trabalho, 

reconhecido oficialmente. Como ele indica, o universo do trabalho é também composto 

pelo trabalho efetuado em casa e na comunidade, ainda que boa parte dele não seja 

formalmente reconhecido como trabalho. Seja porque não é formalmente recompensado, 

seja porque não realizado em tempo integral. Há também outros tipos de trabalho, pagos 

e realizados em tempo integral, mas que se situam à margem da economia oficial. São os 

trabalhos informais. Portanto, as profissões se inserem no conjunto de ocupações e ofícios 

desempenhados na economia reconhecida oficialmente. São, assim, “um tipo especial de 

ocupação nas modernas classificações oficiais” (1996, p. 142). 

O autor usa a terminologia “profissionalismo” para se referir às circunstâncias 

institucionais em que os membros das ocupações controlam o seu próprio trabalho. O 

profissionalismo existe quando uma ocupação organizada ganha o poder de determinar 

quem é qualificado para executar um determinado conjunto de tarefas; o poder de impedir 

que todos os outros realizem esse trabalho; ou aquele de controlar os critérios pelos quais 

as performances são avaliadas. Como são poucas as ocupações que pode se dizer que 

controlam totalmente o seu próprio trabalho, aquelas que chegam perto são também 

chamadas de “profissões” nos Estados Unidos (FREIDSON, 2001).   

Como Freidson (2011) antecipa na introdução da obra “Professionalism – the 

third logic”, em muitos momentos do livro ele usa a palavra “ocupação” no lugar de 

“profissão”. Explica que essa seria uma forma de evitar certas “implicações pretensiosas” 

associadas à esta última terminologia, uma vez que o conceito de profissão tende a nos 

impedir de ver aqueles que têm esse rótulo como “trabalhadores”. Isto porque o conceito 

de profissão sinaliza que essas pessoas (os profissionais) possuem uma posição especial 

na economia política que as distingue, assim como distingue os problemas que elas 

enfrentam no trabalho daqueles relativos às outras ocupações. No entanto, tudo isso 
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obscurece com o “nevoeiro da mística”, conforme o autor, muito do que esses 

profissionais têm em comum com as ocupações mais humildes, acentuando as suas 

diferenças. 

De acordo com Freidson (2001), uma sociologia do trabalho adequada deve ser 

também uma sociologia do conhecimento, pois o que o distingue o trabalho de uma 

atividade produtiva humana qualquer é justamente o fato dele ser direcionado pelo 

conhecimento. Acima de tudo, devemos reconhecer que todos os trabalhos pressupõem 

um conhecimento, que é prático, e que a organização social e econômica das práticas 

desempenha um papel crítico na definição de que conhecimento pode ser empregado no 

trabalho e de como esse conhecimento pode ser exercido. 

Nesse sentido, Freidson (2001) situa certos tipos de conhecimentos e habilidades 

no núcleo do profissionalismo. Ele usa deliberadamente a palavra “habilidade” com o 

mesmo sentido de “conhecimento”, porque embora acredite que seja necessário distingui-

las, considera ambas essenciais para o trabalho, complementando-se na sua performance. 

Habilidade se refere à capacidade de realizar uma tarefa, que pode ser mantida 

analiticamente separada do conhecimento substantivo conectado com a tarefa em si. A 

habilidade é em si um tipo de conhecimento, a saber, um conhecimento das técnicas para 

usar ou aplicar um conhecimento substantivo.  

Assim, para resolver um problema matemático abstrato, uma pessoa deve não 

apenas ter domínio sobre o corpo de conhecimento conectado ao problema, mas também 

sobre as regras do discurso (lógica, matemática) e a capacidade ou habilidade de empregá-

los para chegar a uma solução aceitável. Já no caso do trabalho envolvendo uma atividade 

física, a pessoa deve saber não apenas, por exemplo, que a operação da máquina produz 

um determinado resultado, mas também como operar a máquina. Portanto, pessoas com 

o mesmo conhecimento substantivo podem diferir em suas habilidades para resolver 

problemas abstratos e usar ferramentas ou operar máquinas. 

Algumas habilidades requeridas para aplicar o conhecimento ao desempenho de 

uma tarefa são de caráter formal, codificadas em textos, ou então descritas clara e 

sistematicamente no curso do treinamento para o trabalho. Outras habilidades, no entanto, 

são tácitas – não verbais, talvez até verbais, mas de qualquer forma não são parte de um 

corpo formal de técnicas codificadas. Tais habilidades não podem ser codificadas ou 

descritas sistematicamente, elas devem ser aprendidas na prática, se tornando “part the 

eye, ear, and hand” (FREIDSON, 2001). 
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Claude Dubar (2005), no âmbito dos estudos sobre identidades profissionais, 

situa-se mais próximo à sociologia do trabalho e das ocupações do que propriamente à 

sociologia das profissões. Ele é bastante influenciado pela perspectiva teórica do 

interacionismo simbólico (G. H. Mead, E. Hughes, P. Berger e T. Luckmann, Blumer), 

atribuindo papel fundamental à interação social e à subjetividade nos processos de 

formação das identidades profissionais. Conforme Dubar (2005), as identidades sociais 

são produtos de sucessivas socializações e a identidade profissional é o resultado dos 

processos da socialização profissional.  

G. H. Mead (Mind, self and society, 1934) foi quem primeiro descreveu a 

socialização como construção de uma identidade social na e através da interação ou 

comunicação com outros. Sua teorização, de acordo com Dubar (2005), tem o mérito de 

colocar a “ação comunicativa” no centro do processo de socialização, dando maior 

atenção às “relações comunitárias”. Na perspectiva do interacionismo simbólico, o 

indivíduo não é apenas um elemento passivo de um grupo, que interiorizou as suas normas 

e valores, mas é também um agente que desempenha nesse grupo um papel útil e 

reconhecido.       

Em “Formas identitárias e socialização profissional”, Claude Dubar (1992) 

afirma que a socialização profissional consiste para os indivíduos em construir a sua 

identidade social e profissional através de uma espécie de jogo que se dá entre as 

transações biográficas e as transações relacionais.  A construção de perfis identitários (ou 

formas identitárias, ou, ainda, configurações identitárias) é um aspecto analítico crucial 

na obra dos diversos autores que se têm debruçado sobre a questão da identidade 

profissional. O contexto organizacional é uma arena para a operacionalização do processo 

de identidade profissional, de construção de perfis identitários e de tipificação. Sobre essa 

última função: 

A tipificação está relacionada com o movimento da categorização 

social, demarcando o espaço identitário onde cada sujeito pertence 

(distinguindo-o dos demais) e fornecendo, simultaneamente, uma 

definição, ou uma auto-definição, que é parte inerente do auto-conceito. 

A categorização não é, assim, somente descritiva ou prescritiva, mas é, 

igualmente, avaliativa. Ou seja, fornece uma avaliação (normalmente 

partilhada ou consensual) de uma categoria social e dos seus membros, 

face ou em contraposição a outras categorias sociais relevantes. Devido 

ao aspecto avaliativo, os grupos e os seus elementos são motivados a 

adotar estratégias comportamentais para alcançar ou manter, no interior 

do grupo ou intergrupos, comparações que favorecem demarcações de 

identidade de referências (DUBAR, 1992). 
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De acordo com o autor, os percursos biográficos e as trajetórias profissionais dos 

indivíduos estão em permanente relação dialética com a sua identidade profissional. 

Todos estes vetores concorrem para a compreensão da identidade profissional de um 

determinado grupo profissional. A identidade, enquanto característica singular de um 

indivíduo que o distingue de outro, é o resultado paradoxal de uma dualidade existente 

entre a identidade pessoal, que é a identidade para si, e a identidade para os outros. Como 

sublinha Clara Santos (2005): 

Esta dualidade não pode ser quebrada, uma vez que a identidade pessoal 

tem de ser reconhecida e confirmada pelos outros. Por outro lado, este 

processo não é estável, nem linear. Pelo contrário, apresenta-se 

complexo e dinâmico, na medida em que, em primeiro lugar, cada um 

de nós pode recusar uma identificação e se definir de outra forma e, por 

outro lado, sendo um processo construído socialmente, muda de acordo 

com as mutações sociais dos grupos de referência e de pertença a que 

estamos ligados, conforme estes alteram as suas expectativas, valores 

influentes e configurações identitárias (SANTOS, 2005, p. 123). 

 

Essa articulação se apresenta para os indivíduos afetados sob a forma de uma 

dupla transação. A “transação biográfica” consiste em projetar os futuros possíveis em 

continuidade ou em ruptura com um passado reconstituído, também denominado 

trajetória. Enquanto que uma “transação relacional” tem como objetivo fazer reconhecer, 

ou não, pelos parceiros institucionais a legitimidade de suas pretensões, tendo em vista 

os objetivos e os meios (políticos) da instituição. 

Assim, somos levados naturalmente a distinguir dois aspectos na identidade social 

– a “identidade para si” e a “identidade para o outro”. A “identidade para si” tem a ver 

com o modo como a pessoa se vê a si própria, em função da sua biografia, e com o que 

projeta em termos de futuro. Já a “identidade para o outro” refere-se ao modo como a 

pessoa é percebida e valorizada por aqueles com quem interage no decurso da sua vida 

pessoal e profissional. 

Conforme Claude Dubar (1992), essas duas transações são ao mesmo tempo 

heterogêneas e necessariamente articuladas entre si. Elas se encontram em uma relação 

de interação em que o resultado de cada uma depende da outra, e em que “a construção 

dos futuros possíveis depende parcialmente do julgamento dos parceiros institucionais; 

inversamente, o reconhecimento das pretensões individuais pelos membros influentes (os 

“décideurs”) depende, em partes, da maneira pela qual os indivíduos fazem valer suas 

capacidades biográficas” (DUBAR, 1992, p. 521). 
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São heterogêneas porque envolvem diferentes dimensões do social, não 

previamente harmonizadas: a “dimensão biográfica”, temporal e subjetiva, que envolve a 

continuidade das associações sociais e o sentido das trajetórias individuais; e a “dimensão 

relacional”, espacial e objetiva, que tem por escopo o reconhecimento das posições e a 

conquista de políticas estruturais. Esta última se refere ao reconhecimento (ou não) pelos 

parceiros institucionais da legitimidade das pretensões individuais, tendo em vista os 

objetivos e os meios políticos da instituição (DUBAR, 1992).  

De acordo com Dubar (1992), as “formas identitárias” são constitutivas de 

configurações socialmente pertinentes e subjetivamente significativas de novas categorias 

nativas, permitindo aos indivíduos definirem-se por si mesmos. Elas remetem à 

constatação de uma crise de pertinência das categorias sociais oficiais no campo 

profissional e a consequente necessidade de se analisarem os processos pelos quais 

“novas categorias de designação” se forjam no interior de um dado campo. Portanto, as 

“formas identitárias” não constituem identidades sociais estáveis: elas perduram, mas 

acabam por perder seu caráter operatório. Sobre essa categoria, o autor explica que: 

As formas identitárias constituem produtos reconhecidamente 

instáveis, mas estruturantes desses processos elementares de construção 

de marcos de referência coerentes de identificação dentro do campo 

profissional. Elas representam os resultados significativos das duplas 

transações, biográficas e relacionais, consideradas como elementos de 

base da socialização profissional. Elas implicam a definição conjunta 

de espaços pertinentes de identificação e de temporalidades 

significativas. (...)Elas fornecem aos indivíduos os recursos para 

construir e negociar novas definições deles mesmo dentro do campo 

profissional. Tratam-se então de formas sociais de identificação 

emergentes, tendo ao mesmo tempo um sentido subjetivo para os 

indivíduos e um caráter operatório para as instituições (DUBAR, 1992). 

 

Para sustentar a sua elaboração teórica do fenômeno identitário como um produto 

da socialização, o autor se vale, metodologicamente e teoricamente, da perspectiva 

fenomenológica e compreensiva. Afinal, é pela análise dos mundos construídos 

mentalmente pelos indivíduos a partir da sua experiência social que o sociólogo pode 

reconstruir melhor as identidades típicas pertinentes em um campo social específico” 

(DUBAR, 1992, p.118). 

Peter Berger e Thomas Luckmann (The social construction of reality, 1978) 

retomam as análises de George Mead a propósito da socialização, introduzindo uma 

distinção entre socialização primária e socialização secundária. O interesse essencial 

desses autores, de acordo com Dubar, reside na “tentativa de construir uma teoria 

operacional da socialização secundária que não seja pura reprodução dos mecanismos 
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da socialização primária”(2005, p. 121), ainda que reconheçam que a estrutura básica de 

toda socialização secundária deva se parecer com a da socialização primária. 

A socialização é definida por Claude Dubar como um processo de “incorporação 

das maneiras de ser (de sentir, de pensar e de agir) de um grupo, de sua visão de mundo 

e de sua relação com o futuro, de suas posturas corporais e de suas crenças íntimas” 

(2005, p. 97). Conforme o autor, o indivíduo se socializa interiorizando valores, normas 

e disposições que fazem dele um ser “socialmente identificável”.   

A socialização secundária é definida como a “interiorização de subdivisões de 

mundos institucionais especializados” e “aquisição de saberes específicos” (BERGER E 

LUCKMANN, 1966 apud DUBAR, 2005). Para o autor, é no âmbito da socialização 

secundária que ocorre o processo de constituição das identidades profissionais. Ela 

corresponde à interiorização de “submundos institucionais” e à “aquisição de saberes 

especializados” – entre os quais se incluem os saberes profissionais – que pertencem a 

um gênero diferente dos saberes adquiridos na socialização primária. Os “saberes 

profissionais”, considerados por Dubar como um tipo de saber especializado, constituem 

um novo gênero de saberes:  

São maquinarias conceituais que compreendem um vocabulário, 

receitas (ou fórmulas, proposições, procedimentos), um programa 

formalizado e um verdadeiro “universo simbólico” que veiculam uma 

concepção do mundo, mas que ao contrário dos saberes básicos da 

socialização primária, são definidos e construídos com referência a um 

campo especializado de atividades(...) Essas “representações ativas” 

estruturam os discursos dos indivíduos sobre suas práticas sociais 

“especializadas” graças ao domínio de um vocabulário, à interiorização 

de “receitas”, à incorporação de um programa, em suma, à aquisição de 

um saber legítimo que permita a um só tempo a elaboração de 

“estratégias práticas” e a afirmação de uma “identidade reconhecida” 

(DUBAR, 2005, p. 122). 

 

A tese sustentada pelo autor é que para se compreender a identidade como 

resultado da socialização profissional, é preciso situar esta última não no mundo do 

trabalho e da ação instrumental, mas sim no mundo da interação e da ação comunicativa. 

Essa perspectiva teórica considera o processo de construção das identidades profissionais 

a partir, principalmente, dos momentos comunicativos, colocando a “dialética da 

interação” a frente da “dialética do trabalho”. 

 

4.2 A socialização profissional dos magistrados 
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 A socialização dos magistrados no âmbito da EJ1 é do tipo concentrada, diferindo 

daquela comumente experimentada pelos operadores do direito no Brasil. Assim, a 

socialização dos novos juízes do trabalho por meio das atividades sociais promovidas pela 

escola traz outras possibilidades de disputas intra e extraprofissionais para dentro da 

dinâmica de trabalho do tribunal, que estão também associadas às práticas profissionais. 

Nesse sentido, a Escola Judicial 1 participa da construção dos perfis identitários dos novos 

juízes do tribunal, contribuindo para a “oxigenação” das suas práticas e competências, 

categoria que foi mobilizada por uma juíza veterana no âmbito de uma palestra no curso.  

 Existe uma disputa não exatamente pelo poder de “dizer o direito”, nos termos 

bourdiesianos, mas pelo poder de dizer quais são as práticas (mais ou menos) legítimas 

e, atreladas a essas práticas, as identidades profissionais dos juízes que “dizem o direito” 

para a sociedade. 

De acordo com Roberto Fragale Filho (2010), foi consolidado nos últimos anos 

um amplo consenso acerca da existência de uma relação direta entre a má qualidade da 

formação jurídica e a necessidade de implantação de escolas judiciais. Nesse sentido, há 

um argumento corrente explicando que a precária e deficiente formação dos egressos da 

Faculdade de Direito justificaria por si só a implantação das diferentes escolas judiciais 

instaladas no Brasil. 

Há uma tese de doutorado sobre a formação dos magistrados e a questão da 

legitimidade judicial, que toca na questão das escolas da magistratura. De acordo com 

Delton Meirelles (2006), o Brasil adota um modelo burocrático de investidura na 

magistratura, mediante a aprovação por concurso público. Como nota o autor, a partir do 

momento em que o Judiciário é convocado a resolver conflitos sociais mais sensíveis, 

este modelo deixa de atender às expectativas sociais, gerando uma crise de legitimidade. 

Além disso, como os recém-aprovados em concursos públicos costumam receber 

orientações técnicas em cursos oferecidos pelas Escolas Judiciais, que são mantidos e 

organizados pelos tribunais judiciários, o autor sugere que o fortalecimento de tais escolas 

deve ser uma etapa obrigatória do concurso. Propõe, ainda, uma maior participação da 

sociedade civil no processo de formação técnica e educacional dos novos magistrados, de 

modo a garantir-lhes uma maior legitimidade democrática. 

Mas quais são os propósitos de uma escola judicial? Que tipo de juiz se deseja 

formar? Em “aprendendo a ser juiz”, Roberto Fragale (2007) se propõe a explorar essas 

questões, refletindo sobre o papel das Escolas Judiciais. Deve ser a Escola um espaço de 

recuperação acadêmica, suprindo um déficit do ensino superior? Sobre o ensino da 
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magistratura, o autor também se questiona acerca da possibilidade de “ensinar alguém a 

ser juiz” ou, ainda, se é possível “aprender a julgar”. Como ele afirma, uma escola de 

magistratura, à primeira vista, deve estar voltada para a formação de magistrados, sendo 

o lócus de um aprendizado específico, ou seja, o aprendizado do ofício judicial. 

Assumindo que seja possível ensinar alguém a ser juiz, a etapa seguinte é então a de 

“pensar que conteúdos deverão ser transmitidos para que o ofício judicial seja 

desempenhado a contento” (FRAGALE, 2010, p. 99). No caso de se assumir que não é 

possível ensinar, a questão ganha outro contorno e uma nova pergunta emerge: para que, 

então, uma escola judicial? O autor responde essa questão da seguinte forma: 

Entre as diferentes possibilidades, parece-me que, em tal circunstância, 

o papel a ser atribuído à escola judicial seria o de um privilegiado 

espaço de socialização, onde se cumprem diferentes objetivos, tais 

como: (a) integrar o recém ingressado na corporação, (b) plasmar uma 

cultura da magistratura, ou, ainda, (c) compartilhar experiências e 

dificuldades (FRAGALE, 2010 p. 99) 

 

Roberto Fragale (2010) também elabora a seguinte questão: “Escola para que: 

ensinar ou socializar?”. Como ele afirma, em uma “escola de juízes”, diferente de uma 

“escola para juízes” em que o aluno é o pretendente ao ingresso na magistratura, o aluno 

é o próprio magistrado. Nesse âmbito, desenvolvem-se diferentes formas de socialização, 

cuja articulação contribui para a composição de um ethos profissional que é reproduzido 

para os mais jovens pelos colegas mais antigos. “Aprender a ser juiz” torna-se, sinônimo 

de “aprender a se comportar como um juiz”. Dentro dessa perspectiva, o docente ideal 

para a Escola Judicial corresponderia ao “juiz experiente”, definido como aquele que: 

não só é capaz de reconstituir os diferentes processos de trabalho e as 

diversas lógicas de funcionamento e relacionamento profissional, mas, 

sobretudo, possui completo domínio sobre os aspectos centrais de seu 

ethos profissional: a expertise do saber abstrato associada à experiência 

profissional que fornece o olhar ponderado do tempo e a capacidade de 

melhor enfrentar as situações ordinárias do cotidiano forense. Em suma, 

enfatizando a noção de pertencimento, nosso professor ideal se revela 

o transmissor ideal de uma cultura judiciária própria à profissão. Com 

um olhar construído a partir de sua trajetória e experiência, ele será 

capaz de explicar o que é ser um “bom” juiz (FRAGALE, 2010, p. 103). 

  

“Não se nasce juiz; é preciso tornar-se juiz”. A partir dessa afirmação, Morel e 

Pessanha (2006) apontam que a socialização de “novos contingentes” é, em toda 

profissão, uma etapa crucial para a reprodução de quadros, “pois implica não só passar 

ensinamentos técnicos, de ordem prática, mas também transmitir todo um ethos e formas 

de conduta capazes de integrar os recém-chegados e fazê-los se sentir parte da 

corporação” (2006, p. 42).  
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No caso dos juízes do trabalho, a partir da pesquisa as autoras buscaram entender 

como se dá a transmissão de uma cultura organizacional e de que forma se reproduz um 

“esprit de corps”. De acordo com elas, na ausência da obrigatoriedade de passagem por 

uma escola de magistratura do tipo europeu, trata-se de um processo de formação “on the 

job”, isto é, o processo de socialização profissional se dá quando os jovens juízes já estão 

em atividade, em contato estreito com os pares, com outros operadores do direito e com 

funcionários técnico-administrativos. Como já foi apontado no capítulo anterior, o 

“aprendizado na prática” é visto como uma forma indispensável para a socialização 

profissional no campo jurídico brasileiro. Esse aprendizado permite aos novatos não 

apenas se socializar com o conteúdo do trabalho, mas também com a respectiva 

identidade profissional.  

No âmbito introdutório da sua tese de doutorado sobre a socialização profissional 

dos juízes de proximidade na França, Pedro Heitor (2011) afirma que o seu interesse é 

descrever as propriedades das ações realizadas em contexto. Nessa perspectiva, não se 

considera que as ações são feitas de uma certa maneira porque são realizadas por 

indivíduos que possuem as mesmas propriedades sociais, mas porque elas têm um sentido 

para quem as realizam. De acordo com o autor, “os juízes não julgam de uma certa forma 

porque eles possuem as mesmas propriedades sociais, mas porque eles aprendem a 

reconhecer as ações habilmente realizadas” (GERALDO, 2011). 

Pedro Heitor (2011) se propõe a responder à questão de como o modo de 

socialização dos juízes de proximidade em um tribunal na França exerce influência no 

desenvolvimento do seu trabalho concreto. Ele afirma que para responder a essa questão 

é necessário investigar as atitudes desenvolvidas no curso da socialização, ou seja, como 

os profissionais aprendem a reconhecer qualquer coisa como uma parte do seu trabalho 

e, também, como eles o reproduzem. Duas perspectivas teóricas são utilizadas no seu 

estudo. Primeiro, a sociologia interacionista proposta por Goffman (1986) para 

compreender as estratégias de gestão da identidade no seio das jurisdições. Depois, a 

etnometodologia para compreender a realização prática das atividades no seio das 

jurisdições. Essas duas perspectivas repousam sobre o mesmo fundamento 

epistemológico, uma vez que consideram que o sentido da ação das pessoas deve ser 

compreendido a partir das suas experiências interacionais e contextualizadas em 

sociedade (GERALDO, 2011). 

Esta pesquisa de campo consistiu em um trabalho progressivo de compreensão da 

organização social do trabalho dos juízes de proximidade na França. Pedro Heitor (2011) 
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percebeu, nesse contexto, como a questão da socialização é reflexivamente ligada ao 

trabalho concreto que eles desenvolvem. Ou seja, o modo de socialização dos juízes de 

proximidade lhes faz conhecer e aprender o trabalho no tribunal respectivo. O processo 

de tomada de conhecimento das novas atividades e de aprendizado é assim realizado pelo 

novo juiz a partir da sua interação com os outros membros do tribunal. 

Como afirma o autor, a questão da socialização está diretamente ligada à análise 

cognitiva, pois é através do compartilhamento do mundo social que nós podemos 

conhecer e reproduzir esse mundo no qual vivemos. A socialização é, portanto, o modo 

de divisão desse mundo social entre os indivíduos. E é a partir do estudo das interações 

que nós podemos atingir a maneira que os indivíduos experimentam e dividem a vida em 

sociedade. Por socialização, quer-se exprimir a maneira pela qual o indivíduo partilha o 

conhecimento que ele tem do mundo social com os outros indivíduos através das 

interações face a face. Esses conhecimentos representam os esquemas de tipificação e de 

categorização que compõem o sentido comum, sem o qual não saberíamos apreciar a 

adequação e pertinência de nossas ações e as dos outros para as finalidades práticas. 

Captar o sentido da ação se torna então uma questão sociológica e prática da vida 

cotidiana. O sentido das ações está ligado a esses esquemas de interpretação da realidade 

social. Então, torna-se necessário compreender a maneira pela qual os indivíduos 

constituem, graças à interação, esses esquemas de interpretação da realidade, por meio da 

socialização.  

Pedro Heitor (2011) se interessa particularmente em mostrar como um tribunal 

pode ser percebido como um contexto institucional, onde os participantes partilham 

esquemas de interpretação estruturados pelo objetivo contingente de suas ações no seio 

da instituição. Ao contrário de ver o tribunal como uma arena onde o ritual da justiça é 

colocado em cena (Garapon, 1997), o tribunal é considerado como o lugar onde eles vão 

desenvolver uma ferramenta de conhecimento e uma competência socialmente 

organizada (ZAPPULLI, 2001, p. 418). 

Por outro lado, a pesquisa realizada por Luiza Zappulli (2001) mostra, no âmbito 

da formação de novos juízes na Itália, que eles aprendem as categorias nativas a fim de 

orientar suas ações de forma adequada e pertinente. As interações são situações ao mesmo 

tempo de aprendizado dos esquemas interpretativos e de realização do saber ordinário dos 

membros. Tais interações não são sem consequências e riscos para o novato. De acordo 

com a autora,“o trabalho dos auditeurs consiste então em aprender o métier de 

magistrado ao mesmo tempo em que se constroem as práticas de identidade. Isso 
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constitui um engajamento na vida real, com as consequências que são reais se as pessoas 

não dão um sentido positivo às suas ações” (ZAPPULLI, 2001, p. 196). 

Logo, as identidades profissionais são construídas no curso das interações, onde é 

possível visualizar o uso concreto das categorias. É através das trocas cotidianas com os 

membros do tribunal que os novatos aprendem a utilizar essas categorias. Isto que nos 

permite concluir que “a realização da identidade profissional é o resultado das ações 

concertadas dos membros” (ZAPPULLI, 2001, p. 233). 

Luisa Zapulli (2001) descreve a identidade como uma realização interacional. 

Através dos seus dados etnográficos, o seu objetivo é explorar o universo da interferência 

de categorias que o juiz novato deve referenciar para demonstrar sua competência social 

do mundo. Como afirmam aos autores Berger e Luckmann (1969), ser juiz implica não 

apenas no conhecimento da lei, mas igualmente no conhecimento de uma variedade de 

questões humanas contempladas pela lei. Isto é, não se trata apenas para os juízes de 

manifestar a sua competência social na instituição, mas também de manipular os 

constrangimentos normativos negociados intersubjetivamente pelos seus membros, afim 

de comunicar aos outros a realização da identidade profissional. 

Partindo do postulado interpretativo considerado pela perspectiva 

etnometodológica, Zappulli (2001) afirma que é na “arquitetura da intersubjetividade” 

(HERITAGE, 1985) que devemos buscar como os membros de um grupo gerem as 

interferências de categorias relativas ao grupo, de forma a englobar ou rejeitar a pertença 

de outros membros ao seu status. Logo, o magistrado novato deve confirmar pelos seus 

cursos de ação a ideia de que todos que pertencem ao seu grupo, agem de acordo com o 

mesmo corpo de regras. Há diferentes critérios linguísticos e paralinguísticos para se 

identificar um juiz.  

O trabalho de Zappulli (2001) demonstra que na formação inicial os juízes novices 

aprendem a categorizar o mundo social de forma a manifestar a sua pertença ao grupo de 

magistrados experts, exibindo a matriz da “linguagem natural” dos membros. A escuta 

sensível dos dados conversacionais mostra o caráter auto-descritivo das ações sociais, isto 

é, a sua “accountability”, de modo que os atores sociais configuram suas descrições em 

relação às categorias dos atores. As categorias invocadas no curso das interações não são 

fixas, mas mudam em função das produções discursivas pertinentes ao quadro social.  

 

4.3 A formação/socialização profissional dos juízes do trabalho na EJ1 
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 Como já apontado, a construção das identidades profissionais dos juízes do 

trabalho no contexto da EJ1, em face da socialização em práticas profissionais múltiplas, 

aponta para estratégias também múltiplas de produção das identidades. A construção da 

identidade profissional é uma preocupação constante dos novos magistrados. Afinal, 

nesse processo de socialização orientar-se adequadamente quanto à identidade 

profissional significa criar possibilidades para a carreira e estabelecer-se entre os pares. 

O conceito de socialização é objeto de análise de diversas abordagens teóricas 

clássicas, cujas tradições teóricas se apoiam nos escritos de Émile Durkheim, Max Weber 

e Pierre Bordieu, entre outros autores. Conforme Marília Medeiros (2002), tornou-se 

impossível atualmente falar de socialização sem entrar na problemática da identidade, 

pois esses são processos estreitamente ligados. A construção da identidade pessoal não 

pode ser entendida fora do jogo do processo de socialização. Nesse sentido, a associação 

entre os problemas da socialização e os processos da formação de identidade nos permite 

articular o individual e o social, sem separar as estruturas internas da subjetividade das 

estruturas sociais externas. De acordo com a autora, “significa pensar que essas duas 

dimensões - a individual e a social - antes de se excluírem reciprocamente, são, ao 

contrário, partes da mesma realidade e da mesma história coletiva” (MEDEIROS, 2002, 

p. 81). 

Nesse capítulo, a partir dos dados do campo de pesquisa, o meu objetivo é 

compreender a produção das identidades profissionais dos novos juízes do trabalho no 

contexto da formação inicial na EJ1, partindo da relação dialética que existe entre a 

constituição da “identidade para si” e a “identidade para o outro”. 

O “processo identitário individual ou biográfico”, que é definido por Claude 

Dubar, professor emérito de Sociologia da Universidade de Versailles na França, como 

uma construção pelos indivíduos, no tempo, de identidades sociais e profissionais a partir 

das categorias oferecidas pelas instituições sucessivas, apenas pode ser analisado no 

interior das trajetórias sociais nas e pelas quais os indivíduos constroem identidades para 

si (DUBAR, 2005). Ele envolve atos de pertencimento, entendidos como aqueles que 

exprimem “que tipo de pessoa você quer ser”, a interiorização ativa e a incorporação da 

identidade pelos próprios indivíduos. 

Não concentrarei no processo identitário biográfico, que está ligado à construção 

da “identidade para si”, a análise das identidades profissionais aqui proposta. Faltariam 

dados empíricos relativos às trajetórias individuais dos novos magistrados dos dois cursos 

de formação inicial acompanhados para subsidiar tal análise. Como já destacado no 
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capítulo referente à metodologia, esta pesquisa foi realizada, fundamentalmente, por meio 

da observação das dinâmicas das aulas do curso de formação, bem como das audiências 

realizadas pelos novos magistrados no contexto da “tutoria”. Entrevistas pontuais foram 

realizadas apenas no contexto dessas aulas, ou da “prática tutelada”, sempre se referindo 

ao sentido e conteúdo dos eventos observados. Nenhuma análise das origens sociais e do 

background desses magistrados foi realizada. 

Entre os sociólogos da Escola de Chicago é uma posição constante considerar os 

documentos pessoais e, mais particularmente, os materiais biográficos, como dados 

sociológicos importantes e suscetíveis de interferir nos processos sociais mais 

estruturantes. A noção de identidade elaborada por Everett Hughes, por exemplo, almeja 

articular quadros sociais de identificação com itinerários individuais, apreendidos de 

maneira compreensiva, atribuindo um lugar privilegiado às interações sempre suscetíveis 

de infletir e até mesmo de "converter" as identidades anteriores (DUBAR, 2012).  

Uma abordagem de pesquisa nesse sentido poderia se apoiar nos processos 

identitários individuais tendo como ponto de partida o relato dos seus "percursos" pelos 

próprios magistrados, no âmbito de entrevistas pessoais. Como explica Claude Dubar 

(2012), a hipótese principal que norteia esse tipo de análise é a de que a colocação deste 

percurso em palavras, numa situação de entrevista considerada como um diálogo focando 

o sujeito, permite a construção linguística de uma ordem categorial (SACKS, 1992) que 

organiza o discurso biográfico, lhe conferindo um significado social.  

Para os sociólogos cognitivistas, a fala envolve dispositivos de categorização e 

procedimentos interpretativos que remetem a universos lógicos que estruturam as 

identidades narrativas. A expressão das trajetórias subjetivas é duplamente limitada. Por 

um lado, pelas categorias lexicais disponíveis e pelas regras sintáticas às quais se 

recorre.Por outro lado, pelo contexto da entrevista e pelas perguntas do pesquisador 

(DUBAR, 2012). 

Por sua vez, o processo de constituição da “identidade para si”, que está ligado a 

um mecanismo subjetivo dos indivíduos de antecipação do futuro por meio de um 

conhecimento legado pelas experiências pessoais passadas, pode ser associado à teoria 

fenomenológica. Nesse sentido, tanto o conceito de “situação biograficamente 

determinada” como o de “estoque de conhecimento” apontam para a importância das 

trajetórias biográficas dos novos magistrados no processo de constituição das suas novas 

identidades sociais - as identidades profissionais. 
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 Afinal, a identidade social do magistrado deve ser vista também como o resultado 

da interação entre “o que ele projeta ser”, que está inevitavelmente atrelado às suas 

experiências prévias em outros contextos de socialização que não o da instituição judicial; 

com “o que ele é”, na perspectiva desta instituição.  

Harold Garfinkel afirmou que os membros dos júris americanos, oriundos da 

sociedade civil, “já são 99% jurados” antes de entrarem no tribunal. De acordo com o 

autor, os júris levam consigo as suas racionalidades práticas, isto é, os seus mecanismos 

próprios de produção de racionalidade, que dão sentido às suas ações. Não seria possível 

estabelecer uma porcentagem, ainda que aproximada, de quanto o novo magistrado 

recém-empossado já “é um juiz” antes de entrar de fato no TRT 1, se deparando com a 

sua “realidade objetiva”. 

 É claro que as situações diferem, já que a qualidade de jurado é pontual e 

temporária, enquanto a de juiz compõe uma identidade profissional. No entanto, é 

interessante notar que no âmbito do curso de formação, apesar das estratégias pedagógicas 

e conteúdo das aulas serem os mesmos para todos os juízes, é notória a existência de 

dinâmicas diversas e concorrentes no que diz respeito às racionalidades, valores, 

moralidades e formas de pensar individuais que são explicitadas por eles nas interações. 

Há “perfis mais ou menos delimitados na turma, relativamente fáceis de serem 

identificados”, como notou uma juíza veterana do tribunal em uma conversa informal 

que teve comigo ao final da sua aula. De acordo com ela, era notável no âmbito da turma 

do oitavo curso de formação a (co)existência de perfis mais ou menos definidos. De um 

lado, “aqueles unicamente voltados para a prova”. De outro, “alguns com um olhar mais 

integrado, humanista”.  

Na linha da fenomenologia, podemos assumir que esses novos profissionais 

possuem “estoques de experiências” diversos, além de diferentes “situações 

biograficamente determinadas”, ambos elementos constitutivos das representações e 

expectativas que eles nutrem da magistratura. Esses elementos também influenciam no 

modo em que os novos juízes se apropriam do curso de formação e das questões e dilemas 

que ele introduz como relevantes para a compreensão da atividade a ser desenvolvida pelo 

magistrado e das respectivas identidades profissionais. 

É também importante destacar o fato de que o “processo identitário biográfico” 

não pode ser compreendido de forma apartada do processo identitário relacional, que está 

na raiz da constituição da “identidade para o outro” pois, como já se afirmou antes, eles 

são interdependentes. Logo, os percursos biográficos e trajetórias profissionais dos 
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magistrados estão em permanente relação dialética com a sua identidade profissional. 

Significa que os sentidos de continuidade e projeções de futuro, que se referem à trajetória 

individual do magistrado, são fatores que potencialmente exercem influência na sua 

trajetória profissional.  

O curso de formação não tem o papel de homogeneizar esses percursos e perfis 

distintos. Pelo contrário, ele consagra essas diferenças. O que unifica os novos 

magistrados é o mérito de ter passado em um concurso público de tamanha importância. 

Muitos inclusive já se conhecem dos circuitos concurseiros. Também é notável o fato de 

que a composição das turmas das últimas duas edições do curso de formação aponta para 

uma magistratura trabalhista mais jovem e composta majoritariamente de mulheres. 

Ao mesmo tempo, é no contexto do curso de formação na Escola Judicial 1, a 

partir das relações estabelecidas com os outros membros do tribunal, que o magistrado 

começa a se socializar com as relações e práticas de trabalho que constituem esse campo 

profissional. De acordo com Dubar (2005), o “processo identitário relacional” concerne 

ao reconhecimento, em um momento dado e no interior de um espaço determinado, das 

identidades associadas aos saberes, competências e imagens de si propostos e expressos 

pelos outros indivíduos nos sistemas de ação. Ele envolve os atos de atribuição da 

identidade pelas instituições e pelos agentes que estão em interação direta com os 

indivíduos. Portanto, esse processo de constituição da “identidade para o outro” só pode 

ser analisado no interior dos sistemas de ação nos quais o indivíduo está implicado 

(DUBAR, 2005).  

Como já destaquei antes, a proposta aqui é a de compreender a composição da 

“identidade para o outro” - no contexto da formação inicial dos juízes do trabalho o TRT 

1, como um resultado das interações dos novos magistrados com a instituição do tribunal 

e com a sociedade de forma ampla. 

Para Dubar (1997), ambos os aspectos da identidade social (a identidade para o 

outro e a identidade para si) são permanentemente reconstituídos no processo de 

socialização. No caso da construção da identidade profissional do magistrado, esta nunca 

é dada, mas sempre (re)construída em condições de permanente incerteza e precariedade. 

Assim, as identidades sociais surgem como entidades dinâmicas e não como “dados 

objetivos” ou “sentimentos subjetivos” mais ou menos invariantes. 

O processo de constituição da “identidade para o outro” só pode ser analisado no 

interior dos sistemas de ação nos quais o indivíduo está implicado, porque envolve o 

reconhecimento das identidades associadas aos saberes, competências e imagens de si 
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propostos e expressos pelos outros indivíduos nesse sistema. Portanto, a construção da 

“identidade para o outro” entre os novos magistrados trabalhistas fluminenses envolve o 

(re)conhecimento das regras práticas de socialização profissional que foram abordadas no 

capítulo precedente.  

 Naquele capítulo, me propus a descrever alguns dos sistemas de ação que estão 

na base da organização social do trabalho no TRT 1, a partir da análise das formas e 

conteúdos das “aulas práticas”. As “regras práticas de socialização” refletem os 

constrangimentos organizacionais, denominados nessa pesquisa “constrangimentos 

institucionais”, que se apresentam aos juízes no exercício da profissão. Através do 

(re)conhecimento dessas regras, eles se tornam capazes de elaborar estratégias individuais 

de inserção e atuação dentro dos sistemas, tornando-se conhecedores dos seus limites. 

Na medida em que buscamos associar a construção das identidades profissionais 

dos novos juízes do trabalho às condições de exercício da sua profissão, tal como nos 

estudos supracitados no âmbito da sociologia das profissões, notamos que as identidades 

profissionais encontram-se necessariamente ligadas às práticas profissionais. 

Dependendo das práticas adotadas, o magistrado se identificará, ou será identificado pelos 

demais, com um perfil determinado, que pode variar no tempo. 

Nota-se que a EJ1 busca fomentar o perfil do “juiz gestor” entre os novos 

magistrados. Por não serem titulares de uma vara, o trabalho dos juízes substitutos 

consiste basicamente em exercer uma função de auxílio nas varas, em que atua de forma 

alternada. O seu trabalho é itinerante, como foi falado antes, o que faz com que ele 

naturalmente se mantenha mais afastado das questões administrativas das varas, cuja 

gestão fica à cargo do titular. Entretanto, como foi destacado por muitos juízes e 

servidores do tribunal (como assistentes e diretores de vara) no âmbito do CFI, existem 

muitos juízes substitutos no tribunal que entram pela porta da sala de audiências, realizam 

a pauta de audiências e saem sem nem mesmo ter cumprimentado os servidores na 

secretaria da vara. Esse comportamento é caracterizado de forma negativa por esses 

profissionais, sendo associado a uma falta de compromisso com a gestão das varas.  

A gestão é também vista como uma responsabilidade do juiz substituto. No limite, 

ele deve entender como “a banda toca”, para não atrapalhar. Ou seja, deve conhecer os 

procedimentos tipicamente adotados na secretaria para não confundir o fluxo e o sentido 

do trabalho realizado rotineiramente pelos servidores. Nesse sentido, uma juíza veterana 

do tribunal, na oitava edição do curso, apontou para a importância de que os novos 
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magistrados, na qualidade de juízes substitutos, se inteirem da dinâmica das varas em que 

trabalham: “—Assinar despachos de uma secretaria que você nem conhece: Não dá!”. 

No âmbito da justiça do trabalho, entre outros significados a gestão está associada 

ao conhecimento e envolvimento do juiz com as questões relativas à organização 

administrativa das varas, que foram apresentadas no primeiro subitem do no capítulo três. 

O magistrado deve saber administrar tudo: a vara, os processos, os servidores, os fluxos 

de trabalho. 

O perfil do “juiz gestor” deve ser aqui entendido como uma “forma identitária”, 

no sentido de que as formas identitárias não podem ser consideradas formas estáveis, 

tampouco preexistentes às dinâmicas sociais que as constroem. Elas são ferramentas de 

análise. O novo magistrado se aproximará mais ou menos desta “forma identitária”, 

dependendo da postura que adote em relação a essas questões administrativas, que 

concernem à organização, racionalização e controle dos processos e do trabalho realizado 

das varas. Desse modo, o magistrado será considerado mais ou menos “gestor”, sobretudo 

do ponto de vista dos servidores e juízes titulares das varas em que atuar no tribunal, 

dependendo da relação que estabelecer com essas questões, para além do exercício da sua 

função principal - a de realizar as audiências e elaborar sentenças. 

Como já explicitado, o processo de construção de identidade é aqui entendido de 

modo complexo, não se resumindo aos mecanismos de atribuição de identidade pelos 

outros, neste caso pelos membros que se encontram em interação direta com os 

magistrados no tribunal. Existem também os mecanismos de incorporação da identidade 

pelos próprios indivíduos, que exprimem que tipo de juízes eles “querem ser”. Nesse 

sentido, o novo magistrado pode se identificar mais ou menos com a categoria de “juiz 

gestor”, dependendo do papel que ele atribuir a si mesmo na condição de juiz substituto. 

 Na avaliação final da oitava edição do CFI, alguns dos novos magistrados 

afirmaram que sentiam que, como substitutos, ficavam naturalmente mais afastados das 

questões administrativas das varas. Nesse interim, os novatos demandaram do curso de 

formação mais “aulas de rotina de vara”, para que pudessem melhor se familiarizar com 

esses meandros e aprender técnicas de gestão. Ser um juiz substituto, afinal, é também 

uma forma de identidade profissional no tribunal. 

No âmbito da sua palestra, uma juíza substituta veterana no tribunal explicou para 

os novos magistrados que a dificuldade de gestão das varas será maior para os substitutos 

que “só fazem audiências”. Nesse sentido, ela recomendou que o ideal é que o juiz 

substituto adote uma postura interventiva em relação ao funcionamento e gestão das 
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varas, ainda que esse não seja esse o seu principal encargo, pois depois, no momento em 

que for titular de uma vara, naturalmente desempenhará a atividade de gestão com mais 

facilidade. 

Em relação à oposição das categorias “pró empresa” e pró trabalhador”, que se 

refere a uma típica forma de categorização dos juízes do trabalho, também podemos notar 

que existe uma relação dialética entre a identidade que o indivíduo atribui para si e aquela 

que o outro lhe atribui, para dentro da dinâmica da instituição judiciária. Contudo, este é 

marcador fraco da identidade dos juízes, que serve apenas para explicitar as suas 

preferências abstratas. Não é isso que produz a identidade dos magistrados no tribunal.  

Após a sua palestra na oitava edição do CFI, tive uma conversa informal com uma 

juíza titular do TRT 1, em que falamos sobre os novos magistrados da turma anterior. Ela 

também havia participado como palestrante naquela edição. Como falávamos sobre os 

possíveis significados das categorias “pró-trabalhador” e “pró-empresa” entre os novos 

magistrados, eu compartilhei com ela que um magistrado da sétima turma havia me 

afirmado que apenas um entre eles se identificava como “pró-empresa”. Ela então me 

interrompeu: “— Ah, eu já sei! É o (fulano)!”. Diante da minha surpresa ela me explicou 

que:“—Todo mundo sabe disso, pois ele mesmo faz questão de se identificar assim, como 

um pró-empresa”. 

Nesse sentido, o próprio magistrado pode se considerar um “pró-empresa” ou 

“pró-trabalhador”. Entretanto, isso não significa que, na prática, ele, independente das 

provas constituídas no processo tenda a decidir a favor de um desses lados. Sobre a 

construção do perfil dos juízes do trabalho, um veterano do tribunal explicou numa aula 

para os novos magistrados que este é um “processo reflexivo”. Ressaltou, nesse ínterim, 

a importância de o CFI possibilitar que os novos magistrados conheçam as “histórias, 

modos de fazer e perfis ideológicos” de outros juízes do tribunal, já que todos esses 

elementos servem de referência para a construção dos perfis profissionais individuais. 

Como ele também enfatizou: “— Vocês podem pegar um pouquinho de um, um 

pouquinho do outro...” 

Foi esse mesmo veterano a destacar que “o ideal é não ter perfil ideológico, mas 

julgar cada processo dentro do caso concreto”. A partir das minhas observações no CFI, 

noto como as formas identitárias do “juiz pró-empresa” e “juiz pró-trabalhador” 

constituem uma espécie de “estigma”para os magistrados. Uma juíza veterana, ao relatar 

para a turma dos novos magistrados uma experiência pessoal na jurisdição, tomou um 

tempo para frisar: “— Eu não sou pró-empresa não, tá gente? Longe disso!”. 
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Sendo um dos principais princípios que regem o exercício da função judicante a 

imparcialidade, é como se o juiz considerado pró qualquer uma das partes não estivesse 

exercendo de fato essa imparcialidade, possuindo sempre uma tendência prévia a decidir 

em favor de uma delas. Nesse sentido, de acordo com aquele veterano, o processo 

trabalhista é necessariamente composto de provas, e é apenas diante de provas empatadas 

que o juiz pode se perceber, de forma legítima, como pró-trabalhador ou pró-empresa, 

isto é, apenas quando a sua convicção pessoal se inclinar em uma das duas direções, para 

além dos elementos probatórios. 

No âmbito da avaliação final do oitavo curso de formação inicial, essa questão foi 

remontada por uma juíza novata que afirmou que espera não ter “fama de nada” (citando 

o exemplo da oposição “pró-trabalhador, pró-empresa”), pois isso significará que ela está 

fazendo bem o seu trabalho. Portanto, ela não se identifica com nenhuma das duas 

categorias. Ou, pelo menos por hora, essa distinção não identifica sua forma de atuação. 

No entanto, está fora do seu controle a forma como as pessoas vão categorizá-la dentro 

dessa oposição. Como uma juíza veterana do tribunal notou no âmbito da sua palestra, 

ainda que os novos magistrados provavelmente ainda demorem um pouco para se ajustar 

à instituição e começar a reconhecer as pessoas nesse contexto, todos a partir de agora já 

saberiam quem eles são, tendo uma opinião mais ou menos formada sobre eles.  

Se a Escola Judicial 1 fomenta entre os novos magistrados através do curso 

formação algum outro perfil de juiz, este é sem dúvidas o perfil do “juiz conciliador”. 

Do mesmo modo que as anteriores, a “forma identitária” relativa ao juiz conciliador não 

deve ser compreendida em termos objetivos. Portanto, ainda que se considere e seja 

considerado pelos outros agentes da instituição um juiz do tipo conciliador, que adota 

uma postura ativa na fase dos acordos, em termos numéricos a vara em que esse 

magistrado atua pode não apresentar exatamente um índice alto de acordos.  

Da mesma forma que o juiz que se considera (e/ou é considerado pelos pares) 

como pró-empresa não tem necessariamente um rol maior de sentenças proferidas em 

favor de empresas. Assim, podemos afirmar que embora a construção das identidades 

profissionais esteja notadamente associada às práticas profissionais, as identidades não 

correspondem a posicionamentos concretos adotados pelos juízes no exercício da 

atividade profissional, pois a sua atuação prática efetiva é também determinada por outros 

fatores. 

Os magistrados no tribunal podem adotar uma postura (mais ou menos) 

conciliadora, como foi notado pelos juízes novatos na “avaliação final” do oitavo curso. 



118 
 

Desse ponto de vista, quanto mais um juiz fomenta a conciliação (na prática, quanto mais 

ele insiste nos acordos), mais ele é considerado pelos pares como um “juiz conciliador”.  

Nesse sentido, uma nova magistrada dessa turma notou que a sua “tutora” não era 

muito “conciliadora”, parecendo que indagava às partes sobre a existência de acordo nas 

audiências apenas para cumprir a formalidade da lei (que prevê duas tentativas de acordo), 

mas que nitidamente não insistia em caso de negativa, nem tentava fomentar o acordo por 

meio da elaboração de uma “proposta do juízo”, por exemplo, que muitas vezes é feita 

com base em cálculos matemáticos feitos na hora. Para os “juízes conciliadores” vale 

tudo nesse sentido. Essa juíza novata afirmou que aprendeu muito em termos de 

conciliação com outra juíza titular do tribunal, “tutora” da sua colega da turma, que 

adotava uma postura bastante ativa na conciliação, lançando mão de técnicas de 

conciliação como aquelas descritas no segundo subitem no capítulo anterior. Então, ela 

sugeriu ao diretor da EJ1 que a escola selecionasse os “juízes mais conciliadores do 

tribunal” para promover oficinas de conciliação para as turmas dos novos magistrados. 

As “regras práticas da socialização profissional” relativas à conciliação, que 

foram descritas anteriormente, refletem os constrangimentos institucionais que dão os 

seus contornos. Como já falado, os magistrados (novos e antigos) consideram a 

conciliação uma “estratégia de sobrevivência”, do ponto de vista da gestão e do controle 

do tempo dos processos. Fechar alguns acordos é uma “benção”, nesse sentido, porque 

facilita o trabalho da secretaria. Afinal, o acordo significa o fim do processo, sendo 

fomentado no tribunal por meio das metas. 

A construção da “identidade para o outro” como resultado das interações do 

magistrado com o tribunal é fruto dos ajustes que ele (re)produz na sua identidade 

profissional, em função da dinâmica das relações e das práticas inerentes ao campo em 

que atua. Os magistrados vão adaptando o seu perfil em função desses constrangimentos 

institucionais que são colocados ao exercício da sua atividade profissional.  

Por fim, outra dimensão da construção das identidades profissionais no contexto 

da formação dos juízes do trabalho na EJ1, envolve não propriamente os 

“constrangimentos institucionais”, mas o que seriam os “constrangimentos sociais”ao 

exercício da magistratura. 

Os novos magistrados muito debatem no âmbito do CFI sobre o fato da figura do 

juiz estar ligada a uma espécie de “substância moral” distinta, o que implicaria em adotar 

um novo comportamento em relação a sociedade. Essa nova dignidade moral é aprendida 

a partir de regras de comportamento em relação à vida pessoal. 
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Numa das primeiras palestras da sétima edição do curso de formação, uma juíza 

veterana do tribunal fez alusão à “pressão externa a qual todo magistrado está 

submetido”, que é representada pela pressão do próprio tribunal, da política e da mídia. 

Ela destacou que a “postura ética” que o magistrado deve ter em sua vida pessoal. Sobre 

a visão da sociedade em relação aos juízes, notou que: “— A sociedade nos olha com um 

olhar sobre-humano”, e concluiu que: “— A toga é linda, mas pesa!”.  

 Foi também essa magistrada que chamou a atenção dos novos magistrados para o 

fato de que: “— Agora, vocês são (Fulano) – o juiz, vai ter sempre essa pecha!”. Como 

ela afirmou, a sociedade se surpreende com as atitudes cotidianas dos magistrados. De 

acordo com ela: “– As pessoas nos vêm como deuses, apesar de termos uma vida 

normal!”. Assim, do ponto de vista dos juízes, a produção da sua identidade profissional 

oscila entre as suas expectativas pessoais, as expectativas institucionais, e também as 

expectativas da sociedade, que juntas (co)determinam as condições de exercício da 

atividade profissional dos magistrados trabalhistas e a construção das respectivas 

identidades profissionais. 

O relato dessa magistrada sobre a sua experiência quando empossada neste 

tribunal, ainda muito jovem, é também muito simbólico nesse sentido. Como estava 

próximo do feriado do carnaval, para comemorar a aprovação no concurso ela foi com os 

amigos em um bloquinho de rua: “— Nada demais”, como ela mesmo enfatizou. 

Acontece que, no momento de uma interação informal, uma pessoa tirou os óculos 

escuros e disparou: “— Excelência, eu já fiz audiência com a senhora!”. Ela disse ter 

considerado esse ocorrido um “mico”, e lembrou: “– Acabou o meu carnaval!”. De 

acordo com o seu relato, foi a partir desse acontecimento que ela constatou que a sua vida 

havia mudado de vez, pois agora ela era uma “figura pública”.  

A partir desse relato, a veterana explicou para os novos magistrados que não é que 

eles não possam mais “sair”. Ela sugeriu, contudo, que eles não dessem publicidade a 

esses fatos, por meio das redes sociais, por exemplo: “– Cuidado com o que vocês postam 

no facebook, as partes naturalmente vão te procurar, por curiosidade”. Ela também 

atentou para a necessidade de se garantir a segurança e privacidade dos familiares. 

Sobre a vida pessoal do juiz e os lugares que ele frequenta no seu dia-a-dia, a 

palestrante afirmou que: “— Eu, particularmente, acho que existem algumas restrições 

de lugar”. E deu um exemplo: “Se vai na micareta, melhor ficar discreto. Peito de fora, 

beber até cair, não dá! Né, gente?”.E concluiu brincando: “— Se um dia já deu, agora 

não dá mais!”. 
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De acordo com ela, o juiz não deve “beber até cair, ou enfiar o pé na jaca”. No 

máximo dentro de casa. Nesse momento, uma nova magistrada interveio: “– Ou então 

não tira foto!”.  Uma colega lembrou: “— Mas sempre tem um amigo que tira foto!”. 

Todos os magistrados da turma concordaram com essa observação pontual. 

Fazendo remissão ao “código de ética da magistratura”, a veterana alertou os 

novos magistrados para essas “questões do mundo atual”, como redes sociais e fotos no 

celular. Nesse ínterim, os novos juízes lembravam de casos de magistrados que eles 

conheciam que já tinham postado fotos no facebook exibindo pilhas de processos, ou 

então selfies com a toga e a legenda ‘partiu audiência!’. Todos na turma se divertiram 

com esses exemplos, inclusive a juíza veterana palestrante, que ironizou ao final desse 

debate acalorado: “hashtag jamais!”. 

No tema da “suspeição e falta de decoro”, dois exemplos objetivos de quando os 

magistrados podem ser “enquadrados” foram dados pela palestrante: desejo manifesto de 

priorizar um processo em detrimento dos demais e declarações no facebook. As “questões 

partidárias” são também discutidas no âmbito dessa aula. Os novos magistrados são 

aconselhados a tomarem bastante cuidado, pois há muitos dispositivos específicos com 

previsão de sanção para esses casos.  

No tema da proibição de manifestação político-partidária, o juiz palestrante citou 

o artigo 26, alínea c, da Lei Orgânica da Magistratura. Conforme a sua interpretação, os 

juízes podem conversar com os amigos sobre política no bar ou em outros lugares, mas a 

questão é não tornar essas opiniões públicas. Lembrou que houve uma punição de um 

magistrado no Maranhão por isso. 

Fazendo referência à LOMAN, em especial ao artigo que determina que o juiz 

deve ter “conduta irrepreensível na vida particular e profissional”, o veterano afirmou 

que essa norma é “muito vaga”, comportando diversas interpretações. De acordo com 

ele, “infelizmente” a magistratura no Brasil não é apenas uma opção profissional, mas 

uma “escolha de vida”. Nesse sentido, torna-se urgente que o juiz saiba “tirar e colocar 

a toga”, não incorporando o juiz como a sua pessoa. Nesse ínterim, uma nova magistrada 

comentou: “— O problema de tirar e botar a toga é que a sociedade te vê com a toga o 

tempo inteiro”. Uma colega da turma também opinou: “— Você quer ser você, mas os 

outros querem que você seja outra coisa!”. 

A passagem para um novo status social, que envolve o (re)conhecimento das 

hierarquias sociais, é percebida de formas distintas pelos magistrados na prática. Para dar 

um exemplo, uma das novas magistradas do oitavo curso de formação revelou para os 
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colegas que tinha um temperamento forte, tendo o costume de “reclamar” de forma 

enérgica em todos os tipos estabelecimentos em que os serviços oferecidos deixavam a 

desejar do seu ponto de vista. Ela contou que depois de ter sido empossada como juíza no 

TRT 1, viveu uma situação em uma loja perto da sua casa em que tipicamente ela reagiria 

dessa forma, mas conteve o seu impulso inicial. Ela explicou que teve receio de que algum 

conhecido passasse e interpretasse o seu comportamento de uma forma negativa, como 

uma demonstração desnecessária de poder. Disse que tinha então percebido que existem 

novas expectativas em relação ao seu comportamento social. O novo magistrado tem que 

aprender também a lidar com essas questões, que não vêm da instituição judiciária, mas 

da sociedade como um todo. 

O exemplo dado por essa magistrada me remeteu à entrevista de Luisa Zappulli 

(2001) com os magistrados italianos no contexto da sua formação inicial. A entrevista 

fora realizada com dois magistrados – Giuliano e Emanuel, que relataram alguns fatos da 

sua vida social: “Eu, por exemplo, jogo futebol e algumas vezes eu fico muito suscetível, 

chegando a me indispor com alguém; antes, eu brigava mais frequentemente, mas agora 

aprendi a me controlar porque eu penso que as pessoas retêm sobretudo os aspectos 

negativos do seu temperamento”/“Eu também aprendi a me controlar”. 

 Outro ponto importante da formação da identidade profissional do juiz do 

trabalho, bastante destacado no curso de formação inicial, é a compreensão do seu papel 

“diferenciado” como juiz do trabalho, em comparação com os outros ramos da justiça. 

De acordo com um desembargador do TRT 1, o juiz do trabalho tem que ter sempre noção 

desse papel diferenciado, dando atenção especial à “função social” do exercício da sua 

profissão. O papel de fazer “justiça social”, próprio do juiz do trabalho de acordo com 

esse magistrado do segundo grau, é compatível com um perfil sensível de magistratura. 

Nesse sentido, a escola fomenta perfil do juiz como um “ser dialogal, urbano, 

cordial”, nas palavras do Coordenador da EJ1. São essas características que permitem ao 

magistrado dispensar a todos — às partes, aos advogados e aos servidores em geral, um 

tratamento digno, o que é visto como extremamente importante para a realização eficaz 

da sua atividade profissional. Além disso, a ausência de urbanidade do juiz pode gerar 

consequências jurídicas graves, como a exceção de suspeição.  

O Desembargador ressaltou na sua palestra as experiências “não vistas com bons 

olhos” dos juízes que diante de um conflito com os advogados simplesmente se levantam 

e vão embora da sala de audiências. Ele recomenda que os novos magistrados não se 

“aborreçam” com qualquer coisa na audiência:“— Não precisa gritar!”. Ilustrou com a 
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história de colega juiz que lhe ensinou uma técnica para quando os advogados fossem 

aumentando o tom de voz: na mesma proporção abaixar o seu tom de voz, até que enfim 

o advogado tenha que parar de gritar para conseguir ouvi-lo. 

Em uma aula ministrada por advogados, também foram ressaltados alguns relatos 

de situações pitorescas no tribunal, como o exemplo de uma juíza titular que chegava ao 

ponto de jogar desinfetante na carteira de trabalho das pessoas que iam à audiência, 

demonstrando não só um completo distanciamento, como um profundo desrespeito em 

relação ao trabalhador. Esse tipo de comportamento é “condenado” pela Escola Judicial, 

que está preocupada com a formação de juízes com um “perfil sensível” de magistratura, 

que preserve a (boa) imagem da instituição. 

Portanto, a construção das identidades profissionais dos magistrados nesse 

contexto de formação se estabelece como um processo de relação com a produção e 

reprodução de determinadas práticas profissionais.  

As concepções correntes sobre os juízes do trabalho relacionam a sua identidade 

à uma postura “pró-trabalhador” e “pró-empresa”. Esta perspectiva associa a identidade 

profissional apenas com o resultado das decisões desses juízes. Isso faz muito sentido 

para os advogados, que estão diretamente interessados nos resultados das decisões. 

Inclusive, é esse conhecimento dos advogados que lhe permitem produzir previsibilidade 

quanto às expectativas de como seu caso poderá ser tratado. No entanto, os novos juízes 

do trabalho aprendem, no contexto da formação no tribunal, que existem outras formas 

institucionais de produção de sua identidade.  

O conhecimento necessário para desempenhar as suas atividades profissionais 

envolve o aprendizado de (regras) práticas que se referem, entre outros elementos, à 

organização administrativa das varas do trabalho, às cobranças institucionais como a 

conciliação, e às competências e habilidades necessárias para presidir uma audiência e 

tudo que dela decorre, como descrito no capítulo anterior. 

A construção dos perfis identitários (ou “formas identitárias) é um aspecto 

analítico crucial na obra dos diversos autores que se têm debruçado sobre a questão da 

identidade profissional. O contexto organizacional é uma arena para a operacionalização 

do processo de identidade profissional, de construção de perfis identitários e de tipificação 

(DUBAR, 1992).  

Claude Dubar (1992) discute como as experiências prévias dos indivíduos são 

ressignificadas no curso da socialização profissional. Sua abordagem considera que as 

instituições são capazes de oferecer novos significados para os seus membros a respeito 
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de sua biografia e seu trabalho. No entanto, a socialização profissional de que tratamos 

na presente pesquisa é distinta da formação profissional dos juízes franceses na École 

Nationale de la Magistrature, que serve de parâmetro para a análise do autor. Nessa 

formação, os novos membros são submetidos a um estatuto profissional provisório — 

“les auditeurs de justice” — que restringe a sua prática profissional numa ética de 

“responsabilização institucional”. 

Portanto, a socialização profissional a que se refere Dubar (1992) considera que 

há um período intermediário de “ajuste” entre um momento e outro. Nesse período, a 

instituição “enquadra” o novato de modo que ele possa se responsabilizar 

progressivamente pelo seu trabalho, mas também pela própria instituição. O exemplo do 

Affaire d’Outreau (GARAPON; SALAS, 2006) demonstra como a instituição judiciária 

francesa resguarda seus membros ao se responsabilizar pelos atos deles. Isso significa que 

há uma supervisão institucional constante que possibilita o escrutínio público dos atos 

praticados pelos seus membros. A ressignificação produzida nessa socialização 

secundária é um processo de reconhecimento da responsabilidade institucional perante à 

sociedade.  

Por outro lado, no Brasil a socialização profissional se inicia no trabalho e se 

subordina muito mais às habilidades individuais dos juízes para aprender o trabalho do 

que a uma supervisão permanente. A produção das identidades profissionais depende, 

portanto, de experiências idiossincráticas a partir de diferentes estratégias individuais 

para lidar com o aprendizado durante o trabalho.  

Assim, as experiências prévias são muito mais relevantes, já que são tratadas como 

aprendizados consolidados como um saber prático dos profissionais. A socialização 

secundária funciona então como um ajuste desse saber prático — de cada um deles — 

com as novas exigências institucionais. Estas se apresentam sem contrapartidas para os 

novos membros, pois a cada um deles é franqueada “liberdade”, como eles se chamam, 

para realizar suas atividades e, ao mesmo tempo, atribuídos os riscos reputacionais e 

profissionais por eventuais erros perante os membros da instituição. 

É no contexto do curso de formação na Escola Judicial 1, a partir das relações 

estabelecidas com os outros membros do tribunal, que o novo magistrado começa a se 

socializar com as relações interpessoais e as práticas de trabalho que constituem esse 

campo profissional. 

Então, a construção das identidades profissionais entre os novos magistrados só 

pode ganhar ao ser analisada no interior dos sistemas de ação nos quais eles estão 
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implicados, porque ela envolve o reconhecimento das identidades associadas aos saberes, 

competências e imagens de si propostos e expressos pelos demais membros da instituição. 

Todos esses são conteúdos apresentados de forma desorganizada e a partir da expressão 

de pontos de vista individuais, pelos membros do tribunal no âmbito das “aulas práticas”. 
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CONCLUSÃO: 

 

A observação etnográfica das atividades sociais do curso de formação dos juízes 

do trabalho na Escola judicial 1, que se tornam acessíveis aos novos magistrados a partir 

da sua posse no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª região, mostra que a circulação de 

informações relativas às práticas situadas que eles devem aprender sur le tas passa pelo 

meio da linguagem e pelo uso de formas interacionais particulares, cuja análise pode 

revelar o caráter ocasional e contextual do aprendizado da instituição. 

Nesse sentido, tal contexto de formação profissional não deve ser entendido como 

um fenômeno evidente, que não tem necessidade de ser problematizado. No presente 

trabalho, a formação inicial dos juízes do trabalho na EJ1 é tratada como um fato social, 

isto é, um exemplo de construção da identidade social dos juízes, considerada através das 

práticas linguísticas que eles utilizam para manifestar a realização do seu aprendizado da 

instituição e a sua passagem ao novo status. 

Tendo acompanhado de perto duas edições do curso de formação inicial no âmbito 

do TRT 1, o meu objetivo foi o de produzir uma análise sobre como os magistrados nesse 

contexto aprendem e desenvolvem, produzem e reproduzem um conhecimento sobre a 

profissão, a instituição e o exercício das suas práticas profissionais. 

O dispositivo pedagógico de formação dos juízes ora analisado não se realiza no 

interior de uma instituição escolar apartada. Ao contrário, ele se estabelece no próprio 

interior da circunscrição judiciária, através da impregnação direta nos assuntos cotidianos 

da justiça, como também notou Zappulli (2001) no caso da formação dos magistrados 

italianos. Portanto, uma vez que passam no concurso, a temporalidade do aprendizado 

profissional entre os magistrados novatos ocorre junto com a sua passagem de status. Ou 

seja, eles aprendem ao mesmo tempo em que trabalham. 

A formação inicial na EJ1 deve ser então compreendida como um espaço e um 

tempo para a socialização profissional, uma vez que não existe uma formação específica 

para o trabalho prático. Já que os novos magistrados, que são o público alvo do CFI, não 

atribuem sentido prático às “aulas teóricas”, categoria que foi explorada no segundo 

capítulo, uma vez que elas não estão diretamente ligadas ao exercício da sua atividade 

profissional no tribunal, o curso ganha importância em outro sentido, do ponto de vista 

dos juízes novatos. A Escola não propriamente forma o novo magistrado, mas o socializa 

com o espaço, as relações e as práticas do tribunal.  
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Através do curso de formação inicial, a EJ1 promove um processo de socialização 

distinto daquele experimentado pelos juízes ao longo do exercício da profissão. É uma 

experiência atípica de socialização concentrada, marcada pela reflexividade do 

aprendizado das práticas profissionais dos magistrados, pela construção coletiva de 

consensos e dissensos sobre o exercício da sua atividade profissional e pela explicitação 

das práticas que estão diretamente associadas às identidades profissionais dos juízes do 

trabalho no âmbito do tribunal.  

O típico da socialização profissional dos bacharéis em direito no Brasil é o 

“aprendizado no trabalho”, em que as regras de socialização não são ensinadas 

explicitamente, mas estão diretamente relacionadas com um conhecimento tácito sobre a 

realização do trabalho. Portanto, essas regras não são apresentadas enquanto tópicos de 

discussão, mas fazem parte de um processo de descobertas individuais, que envolve a 

responsabilização direta dos profissionais pelos eventuais erros cometidos. Os riscos da 

atividade profissional recaem individualmente sobre os profissionais, ao invés das 

instituições às quais eles estão ligados terem a responsabilidade de promover uma revisão 

das suas práticas a partir dos erros eventualmente cometidos pelos profissionais, como 

ocorre na França. 

A Escola Judicial 1 altera um pouco esse quadro acima descrito. No âmbito do 

CFI, o conhecimento desta natureza é apre(e)ndido pelos novos magistrados por meio das 

“aulas práticas”, que são aquelas ministradas por membros do próprio tribunal, o TRT 

1. São juízes veteranos, substitutos e titulares, de primeiro e segundo grau, além de 

servidores os mais variados do tribunal - os “depositários ativos” desse conhecimento, 

que tratam nas suas palestras sobre temas relativos à atividade prática do juiz, seja aquela 

desenvolvida no âmbito das audiências, seja no contexto do trabalho realizado na 

secretaria das varas. 

 Essas regras são apresentadas de forma desorganizada, o que permite 

compreender a produção e a reprodução do conhecimento relativo ao exercício da 

atividade profissional dos magistrados trabalhistas nesse contexto. Os conteúdos 

aprendidos nas “aulas práticas” não são de nenhuma forma sistematizados pelos 

palestrantes, ou necessariamente coerentes entre si. O CFI é, afinal, um palco para a 

explicitação dos dissensos que são organizadores das distintas práticas profissionais 

adotadas pelos distintos profissionais da instituição. Não há protocolos para o exercício 

das atividades dos magistrados no tribunal, e o curso de formação também não parece ter 

a pretensão de promovê-los. 



127 
 

Além disso, o novo magistrado se socializa com as práticas profissionais e 

constrangimentos de uma maneira distinta no curso de formação, em relação ao que 

ocorre no restante da sua experiência profissional na jurisdição. Ao invés de “aprender 

no trabalho”, o juiz novato aprende o seu métier na Escola Judicial 1 por meio da 

observação (que envolve os atos cognitivos de ver, ouvir e escrever) das aulas do curso 

de formação e das interações estabelecidas com os membros da instituição no contexto 

das palestras e da tutoria. 

Na formação, o novo magistrado é apresentado não a um conjunto de normas 

jurídicas, mas a um conjunto de regras práticas que dão um sentido ao seu trabalho 

cotidiano. Esse sentido deve ser apre(e)ndido intersubjetivamente, com os membros da 

instituição. A qualidade do conhecimento que circula não está apenas relacionada à 

instrumentalização para a realização do trabalho prático, mas também com os desafios 

práticos da socialização.  

No âmbito das “aulas práticas”, os magistrados veteranos e outros servidores do 

tribunal compartilham com os novatos uma gama de conhecimentos relativos à 

organização administrativa do tribunal, cujos elementos eles dominam de forma variada, 

dependendo da posição ocupada no todo institucional e também do grau de relevância 

que essas questões representam para eles na prática da profissão. 

A organização administrativa das varas trabalhistas é um fator determinante para 

a conformação do trabalho dos juízes. Estando dividida em varas, as chamadas 

secretarias, cada uma de titularidade de um juiz em posição mais estável na carreira que 

a de um juiz substituto, a jurisdição se organiza por meio de um emaranhado de relações 

interpessoais, procedimentos, técnicas de gestão e práticas profissionais um tanto quanto 

heterogêneas, que variam consideravelmente de uma secretaria para outra, mesmo quando 

elas se localizam fisicamente uma ao lado da outra. 

Além da organização administrativa das varas, as “regras práticas de socialização 

profissional” descritas no terceiro capítulo envolvem outros temas relevantes para a 

formação dos novos magistrados, como a conciliação judicial e as competências, 

habilidades e atitudes que o juiz deve lançar mão para realizar uma das suas principais 

tarefas no tribunal: a de presidir as audiências trabalhistas. 

Já no último capítulo, o objetivo foi estabelecer de que forma a construção das 

identidades profissionais entre os novos magistrados trabalhistas fluminenses se encontra 

atrelada às condições de exercício da profissão descritas no capítulo precedente. Afinal, 

a construção das identidades profissionais, em face da socialização em práticas 
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profissionais múltiplas, aponta para estratégias também múltiplas de produção de 

identidade.  

E por que, conforme o título dessa dissertação, o TRT 1 “é uma escola”?  

Não apenas porque a Escola Judicial 1 faz parte do tribunal, mas sobretudo porque 

ela não promove uma alteração sensível nas formas de aprendizado da profissão e 

transmissão de conhecimento no tribunal. Afinal, apesar de no CFI as “regras práticas 

da socialização profissional” serem de alguma forma explicitadas pelos palestrantes e, 

assim, tornadas em objeto de problematização pelos novos magistrados, o que continua 

valendo são as práticas do tribunal. São com elas que eles aprendem a se comportar como 

juízes. A Escola é, dessa forma, o próprio tribunal, onde o magistrado “aprende fazendo”. 

Portanto, a EJ1 apenas reforça essa reprodução prática do conhecimento 

profissional descrita, reproduzindo as regras práticas do próprio tribunal de como se 

orientar enquanto juiz, a partir da valorização das experiências idiossincráticas no 

aprendizado do trabalho. A Escola Judicial 1 de fato explicita os valores da instituição, 

reproduzindo os valores que os membros da instituição consideram importantes, já que, 

do ponto de vista deles, esses valores, considerados como positivos, são explicitamente 

organizados pelos relatos dos membros veteranos para os novatos.  

Também não pode ser deixado de lado o fato de que as práticas profissionais 

analisadas são revisáveis por membros externos do tribunal, ainda que por razões 

especiais, como a minha no caso dessa pesquisa. Assim, apesar de não ser a regra no 

Brasil, a abertura das instituições judiciárias para o controle dos membros externos é 

sempre muito positiva. Afinal, a sociedade deve ter a possibilidade de participar da 

definição dessas práticas, colocando-se, na prática, como limite para a atuação dos 

tribunais. Nesse sentido, tal como no contexto institucional francês, os tribunais é que 

devem ser limitados e “constrangidos” pela sociedade, e não o contrário.  
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