Melhores práticas na formação de juízes e
magistrados do Ministério Público
Categoria da prática: Aplicação de instrumentos de formação para favorecer a
Tipo
de prática:
Prática
País:
aplicação
correta
doPromissora
direito da UE e a cooperação judiciária internacional
Alemanha
abril de 2014
Designação da
prática

«Aprendizagem pela prática» aprofundando simultaneamente os
conhecimentos nos domínios da cooperação judiciária e do direito
nacional dos outros Estados-Membros da UE

Principais
Em 2012, a Academia Judiciária da Alemanha e a Academia de Justiça
características: da Turquia organizaram em conjunto um seminário de uma semana
sobre a violência doméstica para 25 magistrados do Ministério Público e
juízes alemães e 18 magistrados do Ministério Público e juízes turcos de
direito penal e de direito da família.
O seminário centrou-se em dois processos fictícios transfronteiriços de
atos de violência doméstica. As apresentações no âmbito do seminário
foram realizadas exclusivamente pelos próprios participantes. Estas
tiveram uma duração máxima de 30 minutos e centraram-se nos
princípios básicos das respetivas leis nacionais aplicáveis nesses
domínios e nas regras nacionais mais importantes de auxílio judiciário
mútuo em matéria de direito penal e de direito da família. Após as
referidas apresentações, foi dedicado um período considerável ao
debate.
Durante o seminário, foram utilizados quatro cenários de tribunal
simulados: um num tribunal de família turco, um num tribunal de família
alemão, um num tribunal penal turco e um num tribunal penal alemão.
Todas as funções nos cenários de tribunal simulados foram
desempenhadas pelos participantes no seminário. Os cenários de
tribunal simulados basearam-se em relatórios, autos de acusação, etc.,
que tinham sido previamente preparados pelos participantes e
comunicados aos participantes do outro país.
Aquando do retorno de informações sobre o evento, os participantes
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foram unânimes ao afirmarem que tinham aprendido mais sobre o
sistema judicial e a cultura jurídica de cada país do que teriam aprendido
em três semanas de aulas teóricas. E todos os «intervenientes» nos
cenários de tribunal simulados afirmaram que se tinham divertido
bastante.
Contactos
instituição

da Academia Judiciária Alemã
Centro de Conferências de Trier (Instituto do Estado Federal da
Renânia-Palatinado)
Berliner Allee 7
D-54295 Trier, Alemanha
Telefone: + 49 65 1 93 61 119
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,
D-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

Embora aplicada entre um Estado-Membro da UE e um país terceiro,
esta PRÁTICA PRMISSORA pode ser perfeitamente adaptada ao
ambiente da UE. É igualmente facilmente transferível e as variantes e
matérias que podem ser visadas em tais seminários são infinitas.
No entanto, os autores chamaram a atenção para o facto de a
organização de um evento desta natureza exigir, obviamente, um
investimento consideravelmente mais elevado no que se refere ao
pessoal e à logística do que um seminário «clássico».
Além disso, observaram que o seu êxito depende igualmente da seleção
de participantes motivados.

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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