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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.
Periodicamente, a Academia de Direito Europeu (ERA) organiza séries
de seminários em grande escala nos Estados-Membros com o intuito de
sensibilizar o poder judiciário nacional para um novo ato legislativo
importante a nível da UE. Esta abordagem foi concebida para dar
resposta à questão da formação de juízes após a adoção de uma
importante alteração legislativa a nível da UE, que pode atribuir uma
nova função à de juiz nacional. Esta prática é utilizada num contexto
internacional e permite uma rápida e melhor aplicação da nova
legislação, destinada a desenvolver uma interpretação harmonizada das
normas em causa em toda a União Europeia.
Esta prática foi implementada pela ERA imediatamente após a adoção
do Regulamento (CE) n.º 1/2003, que introduz o novo quadro normativo
em matéria de concorrência em toda a UE. Mesmo antes deste novo
regulamento entrar em vigor, em maio de 2004, a ERA começou a
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oferecer formação básica à magistratura em diversos EstadosMembros. Um tipo de programa normalizado foi elaborado e adaptado
às necessidades específicas de cada magistratura.
Desde então, a ERA tem dado continuidade a esta formação em grande
escala, apesar de, recentemente, a atenção ter sido transferida da
formação básica para a formação setorial ou mais avançada; a formação
de base pode ser, e por vezes é, ministrada através de atividades de
aprendizagem eletrónica.
Contactos
instituição

da Academia de Direito Europeu (ERA)
Metzer Allee, 4
54295 Trier
Alemanha
Telefone: + 49 651 93737-0
Fax: + 49 651 93737-773
Endereço de correio eletrónico: info@era.int
Sítio Web: http://www.era.int

Outras
observações

O exemplo acima constitui uma BOA PRÁTICA para fazer face a este
tipo de desafio. Tal prática é facilmente transmissível, 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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