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RESUMO

Em nossos dias, com a massificação da jurisdição, a atividade decisória vem se
tornando objeto de intenso controle quantitativo, o que poderá influir, inclusive, na
carreira do magistrado. Apesar da complexidade de que se reveste essa mesma
jurisdição, quase nada vem sendo feito para dotar os juízes de um nível de
conhecimentos que lhes permita enfrentar os questionamentos que lhes são postos,
dando a eles a resposta adequada para, dessa forma, concretizar os direitos e
garantias fundamentais. Esse déficit faz com que, apesar do giro ontológicolinguístico, o positivismo continue a prevalecer, possibilitando decisões solipsistas
que arranham, ao final, a própria democracia. É imperioso suprir essas deficiências,
o que só pode ser feito através de uma mudança de paradigma na forma como até
agora estão sendo tratadas a seleção, formação e aperfeiçoamento de magistrados.
É o que se propõe neste trabalho, ao sugerir a identificação de uma filosofia e a
elaboração de um planejamento educacional integrado, de forma continuada, com
foco nas matérias propedêuticas.

PALAVRAS-CHAVE: Decisão judicial. Positivismo. Pós-positivismo. Seleção,
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Filosofia e Políticas Educacionais.
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ABSTRACT

In our days, with the massification of jurisdiction, the decision-making activity is
becoming intense quantitative control object, which can influence even the
magistrate's career. Despite the complexity which it contains that same jurisdiction,
almost nothing is being done to give the judges a level of knowledge that allows
them to address the questions that are put to them, giving them the appropriate
response to thereby realize the rights and guarantees. This deficit means that, despite
the ontological-linguistic turn, positivism continues to prevail, allowing solipsistic
decisions that scratch at the end, democracy itself. It is imperative to address these
deficiencies, which can only be done through a paradigm shift in how far are being
treated the selection, training and development of judges. It is what is proposed in
this paper by suggesting the identification of a philosophy and the development of an
integrated educational planning, on an ongoing basis, focusing on propaedeutic
materials.

KEYWORDS: Judicial decision. Positivism. Post-positivism. Selection, Training
and Improvement of Magistrates. Philosophy and Educational Policy
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