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Pacote global para a ministração de formação em grande escala
sobre novos instrumentos jurídicos

Principais
Sempre que são confrontadas com alterações legislativas em grande
características: escala ou com a introdução de um novo e importante instrumento
jurídico em qualquer área do direito, as instituições de formação
deparam-se com a necessidade de abordar imediatamente um grande
número de membros da magistratura a fim de lhes proporcionar uma
formação adequada nessas matérias.
Tal formação deve seguir um processo de planeamento cuidadoso,
refletir uma estratégia de formação global, ser executada, na medida do
possível, nas mesmas condições de formação e, tendo em conta a
escala da formação, ser o mais rentável possível.
Em França, esta questão foi resolvida através da organização de várias
atividades de formação contínua que tiveram lugar em Paris e nos nove
tribunais de recurso (em todo o país) onde a Escola Nacional da
Magistratura (ENM) tem coordenadores regionais de formação. Este
plano foi complementado com a conceção de um curso de
aprendizagem em linha sobre a reforma jurídica carregado na Intranet
da ENM e acessível a todos os juízes e funcionários judiciais de França
aquando da adoção da reforma. Além disso, incluía a elaboração da
documentação disponibilizada tanto em suporte de papel como em CDROM.
Contactos
instituição

da Escola Nacional da Magistratura (ENM)
8, Rue de Chanoinesse
75004 Paris
França
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Pacote global para a ministração de formação em grande escala sobre novos
instrumentos jurídicos
Telefone: + 33 1 44 41 88 20
Fax: + 33 1 44 41 88 21
Endereço de correio eletrónico: enm-info-di@justice.fr
Sítio Web: http://www.enm-justice.fr
Outras
observações

O exemplo acima constitui uma MELHOR PRÁTICA para fazer face a
este tipo de desafio. A prática em causa é apresentada
independentemente da área do direito a que pode aplicar-se e é
facilmente transferível, devendo ser adotada sempre que possível.

Fonte: Projeto-piloto - Formação Judiciária Europeia: «Lote 1 – Estudo sobre as melhores práticas na
formação de juízes e magistrados do Ministério Público», realizado pela Rede Europeia de Formação
Judiciária (REFJ)
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