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 Esta formação é obrigatória para todos os futuros 
magistrados, tanto aqueles que vão ser juízes ou 
procuradores 

 

 

 

 

 Esta formação é de âmbito nacional e é de 
responsabilidade da Escola Nacional da Magistratura 
em Bordeaux. 



Criada pOR Lei, de 22 dezembro de 1958, 

o Centro de Estudos Judiciários se transformou na 

Escola Nacional da Magistratura em 1972 

A escola está instalada em Bordeaux 

e dispõe de sedes em Paris 



OS LOCAIS 

O prédio principal é uma obra 

do arquiteto Guillaume Gillet 

(1972) 

No anexo da Escola, situado na Île de la 

Cité, em Paris, encontram-se os serviços 

relacionados com a formação continuada 

e o departamento internacional 

A ENM está instalada no centro da cidade 

de Bordeaux, próximo à Catedral de  

Santo André e da Prefeitura. 

Seus prédios modernos cercam os vestígios de 

uma antiga fortaleza do século XV (1943), da 

qual restam a Torre das Bruxas e a Torre dos 

Mínimos. 



 Organização dos concursos 

AS PRINCIPAIS MISSÕES DA ENM 

 Formação inicial dos 

auditores de justiça 

 Formação continuada 

dos magistrados 



AS MISSÕES COMPLEMENTARES 

 dos juízes de proximidade 

 de alguns colaboradores do Judiciário: os juízes consulares; os 
delegados; os assessores das jurisdições de menores; os 
conciliadores. 

A Escola assegura igualmente a formação : 



OS ESTATUTOS 

- Administrado por um Conselho de 

Administração 

  (Dirigentes da Corte de Cassação, 

Magistrados de Cortes e Tribunais, 

   Diretores de Administração, 

personalidades qualificadas da área 

judiciária e do meio acadêmico, 

representantes dos docentes e dos 

alunos). 

-Dirigido por um Diretor (nomeado 

por decreto do Presidente da República 

e proposto pelo Conselho de Ministros), 

assistido por uma equipe de 

direção. 

- Estabelecimento público administrativo 

- Está sob a tutela do Ministro da Justiça 

- Efetivo administrativo : 160 agentes 



15 Coordenadores de formação com atuação permanente: 

- 13 magistrados destacados para a ENM  

- 1 docente de psicologia 

-1 Diretoria de Greffe (é uma missão de 

assessoramento do juiz e de registro 

dos atos dos tribunais) 

 

Magistrados docentes associados 

Numerosos intervenientes ocasionais: 

conferencistas, advogados,notários, 

médicos legistas, psiquiatras, 

criminologistas, magistrados  

estrangeiros, escrivães,  

profissionais de penitenciárias, entre 

outros…. 

A EQUIPE PEDAGÓGICA 



O Recrutamento 



RECRUTAMENTO POR CONCURSO: CONDIÇÕES 

As condições : 

    - diploma Bac+4 ou diploma IEP 

    - menos de 31 anos 

    - não mais que três inscrições/      

candidaturas 

   1º concurso : estudantes   

2º concurso : funcionários 

As condições : 

    - menos de 46 anos e 5 meses 

    - 4 anos como funcionário  

    - não é exigido diploma 

    - não mais que três inscrições/ 

candidaturas 

3º concurso 

Para se candidatar é preciso; 

• Comprovar experiência de 8 anos em: 

-Uma ou mais atividades profissionais na 

iniciativa privada  

- ou um ou mais mandatos eletivos 

- ou função jurisdicional a título não 

profissional. 

- Ter menos de 40 anos 

- Não mais que três inscrições/ candidaturas 



AS MODIFICAÇÕES DAS PROVAS 
(Desde o concurso 2009 que recrutou a  

promoção 2010) 

 Provas de admissibilidade: 
     Provas escritas de 5 horas: 

  Cultura geral 
  Direito civil e processo civil (dissertação+caso prático) 
  Direito penal e processo penal (dissertação+caso prático) 
  Organização do Estado, Justiça e liberdades públicas 
  

 
 Provas de Admissão : 
 Nota de síntese (relacionada a questões jurídicas) 
     Provas orais (precedidas de teste psicológico) 

 simulação 
 Conversa com o júri: assunto geral + motivação 
 Direito europeu e internacional privado 
 Direito empresarial 
 Inglês (obrigatório) 
 Outra língua viva (facultativa) 
  



RECRUTAMENTO « HORS-CONCOURS » 

A Lei de 1958 prevê o acesso à magistratura por dossiê. Trata-se de: 

- Integração direta na qualidade de auditor de justiça (art. 18-1) 

Esses auditores podem representar até 1/3 do efetivo recrutado por 
concurso 

Eles seguem o curso de formação em sua integralidade 

Eles devem ter no mínimo 31 anos de idade e 4 anos de experiência 
profissional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Integração direta na qualidade de magistrado (art. 22 e 23) 

 Esses profissionais, tendo no mínimo 8 anos de experiência, seguem um 
período de estudo reduzido a duas semanas e cumprem um estágio 
probatório de um ano. 



2010: 127 auditores da justiça : 97 mulheres s et 30 homens 

2011: 138 auditores da justiça: 103 mulheres et 35 homens  

proporção de mulheres  2010: 76,38 % - 2011: 74,64% 

 

PERFIL DA PROMOÇÃO 

2010 e 2011 
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Quantos anos ? 

 
2010: entre 22 e 47 anos  

2011 : entre 22 e 46 anos  

moyenne d’âge :  29 anos por a PROMOÇÃO 2010 

                              30 ans por a PROMOÇÃO 2011 

 

 

? 
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 Juiz no tribunal de grande instância 

 Juiz no tribunal de instância 

 Juiz de instrução 

 Juiz da infância 

 Juiz penal/juiz de aplicação de penas 

 Substituto do procurador 

A APRENDIZAGEM DAS FUNÇÕES 

DE: 



Esta formação alterna durante 31 meses as seguintes 

atividades: 

   - um estágio em escritório de advocacia 

   - um período de «estudos» em Bordeaux sob a forma de curso e de 

conferências 

   - um período de «estágio» em jurisdição 

   - um período especializado voltado para a função escolhida.  

A FORMAÇÃO DOS AUDITORES DE JUSTIÇA 



Antes de começar sua formação, o auditor de justiça 

deve prestar juramento : 

« Eu juro guardar religiosamente o segredo profissional e me 

conduzir em tudo como um digno e leal auditor de justiça» 

Até 2008 esse juramento era prestado coletivamente, diante da corte 
de Bordeaux.  
Depois desse ano o juramento é prestado individualmente, no local 
de estágio 



ESTÁGIO EM ADVOCACIA : 21 

SEMANAS 

O auditor de justiça atua num  
escritório de advocacia na função 
de conselheiro e se familiariza 
com as expectativas dos 
jurisdicionados 

 



 

“As 13 capacidades fundamentais que os magistrados devem 

adquirir” 

 

 

 Capacidade de identificar, fazer suas e implementar as regras de ética 
 
 

 Capacidade de analisar e sintetizar uma situação ou problema 
 
 

 Capacidade de identificar, respeitar e garantir um marco processual 
 
 

 Adaptabilidade 
 
 

 Capacidade para adoptar uma posição de autoridade ou de humildade 
apropriada às circunstâncias 
 
 

 Capacidade de relacionamentos, escuta e partilha 
 
 

 
 
 



 Capacidade de preparar e conduzir uma audiência ou uma entrevista 
judicial no respeito do princípio do contraditório 
 

 Capacidade de tomar uma decisão baseada no direito e nos factos, incluída 
no seu contexto, com senso-comum, e que seja executável 
 
 

 Capacidade de fundamentar, formalizar e explicar uma decisão 
 
 

 Capacidade de levar em conta o contexto institucional nacional e 
internacional 
 
 

 Capacidade de trabalhar em equipe 
 
 

 Capacidade de organizar, gerir e inovar" 
 



Período de estudos: 25 semanas 

 
Na E.N.M. Bordeaux, o auditor : 

Adquire formação nos métodos e técnicas da função de  

magistrado 

 Adquire elementos da cultura  

do Judiciário 

Métodos: 

trabalho em pequenos grupos: 15 auditores 

  Direção de estudos facilitada por magistrados, 

coordenadores de formação destacados para a E.N.M.  

ou magistrados docentes associados 

simulações de audiências e de entrevistas 

conferências em grandes anfiteatros 

  600 intervenientes externos por ano 



   Os conteúdos do período de estudo estão 
organizados por áreas de competências 
fundamentais: 

 
 humanidades judiciárias 
 
 processos de decisão e de formalização da justiça civil 

 
 processos de decisão e de formalização da justiça penal 

 
 comunicação judiciária 

 
 administração da justiça  

 
 dimensão internacional da justiça 
 
 ambiente judiciário 
 
 vida da empresa 
     

 



A ENM, sendo uma escola de aplicação… 

 Os formadores privilegiam  
os métodos  
de pedagogia ativa… 
 
Em particular os exercícios  
práticos e de simulação 



Uma formação prática voltada para 

as novas tecnologias  



O auditor realiza um estágio em jurisdição 

durante o qual exerce, sob controle de um 

magistrado orientador de estágio, 

(MDF/DCS) todas as funções 

sucessivamente  

Estágio em jurisdição: 39 semanas 



POLÍCIA 

(polícia civil) 
GENDARMERIE 

(polícia militar) 

PROTEÇÃO JUDICIÁRIA 

DA JUVENTUDE 

PRESÍDIOS 

O auditor realiza igualmente   
estágios complementares  





O auditor faz as provas do Exame de 

classificação (aptidão e classificação) 

No fim do estágio 

jurisdicional 

ESCRITAS : julgamento civil 

                    requisitorio 

ORA : conversa com o júri 

O auditor de justiça escolhe seu futuro posto 



6 semanas   em Bordeaux por 
grupos de funções 

11 semanas em jurisdição na 
função escolhida pelo auditor 

Especialização funcional: 

17 semanas   



Estágio de 4 semanas em outro 

país: 

 A contar da promoção 2009 

 Previamente à especialização funcional  

 Em princípio relacionado com a função 
escolhida 



Estágio externo de 5 semanas: 

 Empresa 

 Administração 

 Associação 

 

   Em princípio relacionado com a 
função escolhida 



O auditor se torna um magistrado profissional 

O auditor presta o juramento 

do magistrado na corte de apelação à 

qual se vincula o tribunal em que ele 

está instalado* 

Fim da escolaridade 

•A contar da promoção 2009,  
 está previsto que todos  os auditores prestarão   
juramento diante da corte de cassação,  
não importando o lugar de designação.  



Obrigada pela atenção 


