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A formação contínua dos magistrados 

As missões 

 
Entender as problemáticas nacionais 
e internacionais 

 Extensão da formação inicial,  
  a formação contínua é obrigatória 
  para todos os magistrados desde o 1ero de janeiro de 2008. 

• Um catálogo online adoptado anualmente 
  pelo conselho de administração da ENM 

• A proposta, organizada em polos temáticos, é revista 
  anualmente 



• 5 dias por ano 8 445 magistrados 

• 6 482 magistrados receberam uma formação 

• 53 212 dias de formação 

• A formação contínua é organizada na sede parisiense da ENM 

• 564 ações de formação repartidas em 5 formatos pedagógicos 

• 3,804 milhões de euros 

• 600 palestrantes por ano 

A formação contínua dos magistrados 
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• Atualizar os 
conhecimentos e as 
competências 

• Acompanhar os 
magistrados na 
mudança de funções 

• Promover o 
intercâmbio de 
conhecimentos e boas 
práticas profissionais 

 

• Assegurar a abertura 
dos magistrados em 
seu ambiente   

• Aprofundar os 
conhecimentos dos 
magistrados em direito 
europeu e 
internacional 

• Preparà-los  funções de 
encuadramento 

 

 Objetivos da formação contínua dos magistrados 



• Sessões e seminários 

• Ciclo de formação 

• Workshops 

• Conferências  colóquios 

• Estágio coletivo ou individual 

• Formação em parceria com outras escolas 
  do serviço público 

• Formação-ação (sobre o terreno) 

• Formação com diploma (master e DU) 
 

A formação contínua dos magistrados 

O formato pedagógico 

 



•Organizada na sede de cada Corte de Apelação pelo    magistrado 
delegado à formação ou o Coordenador Regional de formação 
sobre financiamento ENM 

• Mais de 300 ações por ano 

• Orçamento 2010 : 433 000 euros  
   foram dedicados a 417 ações 

 

A formação contínua dos magistrados 

A formação contínua desconcentrada 

 



Assegurar a abertura internacional 
dos magistrados franceses : 

• Ações de formação em línguas estrangeiras. 

• Ações de formação dedicadas a questões internacionais. 

• Participação dos magistrados franceses nas ações 
  de formação que têm lugar no estrangeiro. 

• Envio dos auditores da justica franceses em estágios no 
estrangeiro (4 semanas). 

• Envio de magistrados franceses em estágios no estrangeiro 
(de 1 a 3 semanas). 

 

O departamento international 

As missões 

 



Contribuir à formação dos juízes e procuradores 
estrangeiros pela : 

• Integração de magistrados estrangeiros na formação inicial. 

• Abertura das ações de formação continua francesas 
  para os magistrados estrangeiros. 

• Ações de formações específicas no estrangeiro. 

• As ações de formações específicas na França. 

• Pelo acolhimento de magistrados estrangeiros em estágio na 
França 
  (PEAJ ou estágio individualizado). 

O departamento international 
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Asistência na criação ou reforma de  centros de 
formação de juízes ou procuradores estrangeiros : 

•  Assinatura de acordos de cooperação técnica privilegiada com 
institutos estrangeiros 
    

• Acolhimento de visitas de estudos de delegações estrangeiras. 

• Serviços de consultoria, de avaliação ou de auditoria ao 
estrangeiro aproveitando as instituções au centro responsável 
pela formação dos magistrados. 

• Ações de formação específicas no estrangeiro. 

 Ações de formação específicas na França. 
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Organização de seminários e de formações temáticas 
na França para os magistrados estrangeiros 

Seminário « conhecimento da justiça francesa ». 

 Seminário « Investigações económicas et financeiras ». 

 Seminário « combate ao crime organizado ».  

 

O departamento international 

Na formação contínua 

 

  

Seminário « combate ao crime organizado » em lingua 
espanhola. 

Qualquer outra ação sobre um tema particular (justiça 
infântil, terrorismo, justiça civil, etc.) 



Organização de seminários especializados 
sobre formação para magistrados formadores estrangeiros 

 Seminário « formação de 
formadores ». 

 Seminário « engenharia 
pedagógica  e organização de uma 
escola de formação ». 

O departamento international 

Em formação contínua 

 



Argentina, Brasil, 

Canadá, 

Colômbia, 

Estados Unidos, 

Haiti, México, 

Panamá, 

República 

Dominicana, 

Venezuela 

 

Benin, Burkina Faso, o Burundi, Congo 

Brazzaville, República do Djibuti, Etiópia, 

Gabão, Guiné (Conakry), Madagascar, 

Mali, Maurícias, Níger, Senegal, Togo 

Argélia, 

Marroco

s, 

Turquia 

Albânia, Alemanha, Andorra, Áustria, Bulgária, Croácia, Escócia, Estónia, 

Hungria, Lituânia, Luxemburgo, Noruega, Países Baixos, Portugal, 

República Checa, Roménia, Eslováquia, Eslovénia 

Bahrain, Egito, Irã, 

Jordânia, Iêmen 

Azerbaijão, Rússia, 

Geórgia, Cazaquistão, 

Ucrânia 

Camboja, China, Coréia, 

Japão, Taiwan, Vietnam 

O departamento international 

Países em cooperação 

 



Departamento de Formações  
profissionais especializadas 

Os públicos 

Este departamento (5 pessoas), criado em 2009, estrutura e 
racionaliza atividades de formação: 

• dos juízes não profissionais 

• Alguns colaboradores da justiça 

 



4 165 participantes às ações de formação incluindo : 

• 2 687 juízes comerciais 

• 639 juízes de proximidade 

• 825 conciliadores de justiça 

• 14 delegados do Procurador 

• 7 491 días de formação repartidos em 172 sessões 
  incluindo 88 de formação contínua e 84 de formação inicial. 

Departamento das Formações  
profissionnais especializados 

Os valores 2010 


