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Designação da
prática

Ministração conjunta de programas de formação com o Instituto de
Investigação Externo

Principais
características:

Embora a prática de criação de programas de formação em domínios de
conhecimento que não o domínio puramente jurídico seja bem
conhecida em toda a UE, tais programas são normalmente organizados
em parceria com universidades ou outros institutos especializados nos
temas identificados. Na Polónia, a Academia Judiciária Polaca forneceu
um exemplo de um curso abrangente sobre aspetos de medicina legal e
forenses da aquisição e utilização de vestígios biológicos de elementos
de prova, aplicado na formação contínua e composto por quatro
módulos de sessões de seminário de dois dias (64 horas no total).
O programa consiste em atividades que envolvem especialistas forenses
e magistrados do Ministério Público experientes e peritos em
criminologia do Instituto de Investigação Forense em Cracóvia. Os
oradores são muito experientes na condução de formação profissional
para a magistratura nas quatro áreas visadas pelos módulos: biologia
forense, toxicologia forense, ciência genética na ciência criminológica e
medicina forense e elementos de prova de vestígios biológicos em
processos penais.
A atividade visa explicar e clarificar a capacidade de novos métodos de
perícia e debater as questões práticas mais problemáticas de
comunicação adequada entre o perito e os seus clientes. Estas questões
são debatidas centrando a atenção em perguntas frequentes e decisões
em relação à admissão de elementos de prova apresentados por um
perito, bem como na interpretação do pedido do perito, apresentado
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por todos os participantes no processo judicial.

O seminário foi concebido para melhorar os futuros processos penais,
com vista a proporcionar aos juízes e magistrados do Ministério Público
um conhecimento sistemático do valor probatório dos vestígios
biológicos e promover a utilização generalizada desses métodos de
perícia em processos penais. O seminário centra-se na comunicação de
temas difíceis numa linguagem clara.
Contactos
instituição

Outras
observações

da Escola Nacional da Magistratura e do Ministério Público (Krajowa
Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, KSSiP)
Ul. Krakowskie przedmiescie 62
20-076 Lublin, Polónia
Telefone: + 48 81 440 87 10
Fax: + 48 81 440 87 11
Endereço de correio eletrónico: sekretariat@kssip.gov.pl
Sítio Web: http://www.kssip.gov.pl
Este programa específico de formação foi considerado uma MELHOR
PRÁTICA, recomendando-se a sua transferibilidade e o respetivo
calendário de formação disponível, com as necessárias adaptações a
cada ambiente de formação nacional.

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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