Melhores práticas na formação de juízes e magistrados
do Ministério Público
Categoria da prática: Plano de formação ou programas de ensino inovadores num
Tipo de prática: Melhor Prática
País: Alemanha
determinado domínio
abril de 2014
Designação da
prática

Planeamento de um programa de formação anual
abrangente e orientado para as necessidades

Principais
características:

Na Alemanha, a secção 2 do Acordo Administrativo da Federação e dos
16 Estados, de 1 de março de 1993, sobre a Academia Judiciária Alemã
estipula que os juízes e magistrados do Ministério Público devem
receber mais formação nos seus respetivos domínios de especialização,
devendo igualmente dotar-se de «conhecimentos e experiência sobre a
evolução política, social, económica e académica». O presente
regulamento define percentagens fixas em relação aos diferentes
domínios de formação.
Por conseguinte, apenas 45-50 % dos cursos podem ser dedicados a
conferências sobre questões estritamente jurídicas, cerca de 25-30 %
dos acontecimentos anuais deve adotar uma abordagem
multidisciplinar (p. ex., direito e medicina, direito e Internet, direito e
ética, direito e religião, etc.), enquanto os restantes devem ser
orientados para a melhoria de outras competências pessoais.
A justificação para esta prática é a de que os responsáveis pelo
planeamento do programa devem não só ter em conta o maior número
possível de necessidades de formação detetadas mas também dispor de
um sistema para as manter como categorias de formação protegidas.

Contactos
instituição

da Academia Judiciária Alemã
Centro de Conferências de Trier (Instituto do Estado Federal da
Renânia-Palatinado)
Berliner Allee 7
54295 Trier, Alemanha
Telefone: + 49 65 1 93 61 119
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Fax: + 49 65 1 30 02 10
Endereço de correio eletrónico: trier@deutsche-richterakademie.de
Sítio Web: http://www.deutsche-richterakademie.de
Centro de Conferências de Wustrau (Instituto do Estado Federal de
Brandeburgo)
Am Schloss 1
16818 Wustrau,
Alemanha
Telefone: + 49 33 92 5 8 97 333
Fax: + 49 33 92 5 8 97 202
Endereço de correio eletrónico: wustrau@deutsche-richterakademie.de
Sítio Web: http://www.deutsche-richterakademie.de
Outras
observações

Atualmente, reconhece-se em toda a Europa, de forma geral, que a
formação adequada de juízes e magistrados do Ministério Público não
se deve basear apenas nas competências técnicas (tópicos jurídicos e
puramente judiciais), devendo centrar-se igualmente nas competências
pessoais (abordagens multidisciplinares, outros domínios do
conhecimento, ética, retórica, comunicação, formação destinada aos
meios de comunicação social, treino da memória, treino vocal,
mediação, psicologia do testemunho e assim por diante). A MELHOR
PRÁTICA supracitada reflete um bom exemplo da forma como uma
abordagem deste tipo deve ser seguida.

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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