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Designação da
prática

Cenários de tribunal simulados e programas de encenação (role play)

Principais
características:

Na sua recente série de seminários de formação contínua, a Câmara da
Propriedade em Inglaterra e País de Gales identificou várias áreas de
competência e práticas nas quais se exigia formação. Decidiu-se
incorporar as matérias pertinentes no domínio do direito num cenário
de tribunal simulado que recriou um cenário real para apreciação de um
pedido.
Grupos de cinco ou seis delegados foram convidados a determinar as
questões em geral em grupos de consórcio. Cada uma das matérias foi
então abordada separadamente, como parte do evento de formação,
numa audiência que recriou um cenário real e que foi acompanhada de
pequenas apresentações formais e de um debate plenário. Além de
abordar questões de direito, a audiência que teve lugar num cenário de
tribunal simulado foi concebida para demonstrar questões relacionadas
com a gestão de processos e a condução de uma audiência, através de
encenações interativas que envolveram muitas intervenções
espontâneas. Os «intervenientes» foram os formadores, apoiados por
dois delegados que foram designados para fazer parte do cenário de
tribunal simulado.
A formação assumiu a forma de um seminário de dois dias (12,5 horas
no total).
Desejando evitar sujeitar os participantes a dois dias de palestras
formais, a equipa de formação pretendia igualmente tornar a formação
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tão atual e pertinente quanto possível. A oportunidade de observar os
domínios da gestão de processos, do direito e da prática no contexto de
uma audiência judicial e, posteriormente, receber instruções e
informações, tornou mais pertinentes os resultados de aprendizagem.
Permitiu igualmente aos formadores utilizarem uma série de métodos
de formação, tornando o seminário mais interessante e agradável para
os delegados.
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Contactos
instituição

Outras
observações

da Colégio Judicial
Ministério da Justiça, 102 Petty France
London SW1H 9LJ
Reino Unido
Telefone: + 44 203 334 0700
Fax: + 44 203 334 5485
Endereço de correio eletrónico: magistrates@judiciary.gsi.gov.uk
Sítio Web: http://www.judiciary.gov.uk/training-support/judicial-college
A utilização de cenários de tribunal simulados é já uma prática de
formação utilizada na grande maioria das instituições de formação
nacionais da UE. A MELHOR PRÁTICA acima descrita é utilizada como
um exemplo da forma como as matérias jurídicas podem ser abordadas
neste contexto interativo.

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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