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O tema da integridade pública ocupa hoje um lugar decisivo nas sociedades modernas. Não será por 
acaso que a palavra “ética” se encontre definitivamente na ordem do dia no plano mundial. Já se 
proclama inclusive o século XXI como o “Século da Ética”. Porém, como bem afirma Amartya Sen, 
Prémio Nobel da Economia, a ética é como o oxigénio: só nos damos conta da importância que tem 
quando nos falta.

No domínio do judiciário, a integridade exige uma justiça eticamente empenhada e funcionalmente 
transparente de modo a poder almejar a confiança da comunidade a que serve. 

O presente Fórum de Juízes de Língua Portuguesa logra reunir instituições nacionais e internacionais 
de referência no que concerne a estas temáticas. Desde a AJURIS, prestigiada associação estadual de 
juízes no Brasil, até às Nações Unidas (ONU), em particular o UNODC e a recém-criada Rede Global de 
Integridade Judicial (cujo lançamento, em abril deste ano, corporizou o maior evento do judiciário no 
âmbito da ONU com a presença de mais de cem países) passando pela maior Escola de Formação de 
Juízes Brasileiros de dimensão nacional (ENFAM), pelo projeto PACED, decisivo no passado recente 
na afirmação do Estado de Direito nos Países Africanos de Língua Portuguesa e em Timor Leste, sem 
olvidar o envolvimento da União Internacional de Magistrados, a maior associação internacional do 
mundo relativa ao poder judicial, com 90 países membros. O Fórum de Juízes de Língua Portuguesa 
que irá decorrer nos próximos dias 21 a 24 de novembro em Porto Alegre, capital do Estado do Rio 
Grande do Sul, impõe-se, desde já, como um momento histórico dos judiciários dos países de língua 
portuguesa.

Reafirmando uma aposta liderante na defesa de uma política de integridade plena dos sistemas 
judiciais, assumindo um modelo de tolerância zero para com comportamentos corruptivos,
o evento que agora se anuncia resulta decisivo na valorização de uma justiça de qualidade orientada 
para patamares de excelência.

A partilha de boas práticas, a comunhão de experiências vivenciadas nos oito países que estarão 
solidariamente comprometidos nas atividades deste Fórum e a elaboração de um documento inicial, 
de trabalho, que possa sintetizar um possível compromisso ético dos juízes dos países de língua 
portuguesa estão na primeira linha das preocupações dos plúrimos organizadores deste evento.

A realização da conferência internacional do dia 23 de novembro corporiza uma vontade comum de 
congregar toda a comunidade jurídica, em particular a que serve de sede a este Fórum, em torno de 
um ideal partilhado de integridade, transparência e eficiência enquanto forças motrizes na missão 
dos tribunais de cada país de língua portuguesa no respeito, óbvio, pelas especificidades das distintas 
realidades nacionais.

Todos estão convidados para um evento cuja dimensão transversal e integradora corporizada pelas 
instituições parceiras surge como absolutamente inovadora, senão mesmo pioneira, no contexto dos 
sistemas judiciais unidos por uma língua oficial comum.

Contamos com todos!



23/11
Coordenação: Associação Juízes de Rio Grande do Sul- AJURIS

Dia aberto a juízes e comunidade em geral
Nota: Cada expositor fala 15 minutos.

09:00H Abertura
 Intervenção das autoridades participantes:
 - Representante da União Internacional de Magistrados (UIM)
 - Representante das Nações Unidas
 - Representante do Camões, I.P. para o Projeto de Apoio à Consolidação do Estado de Direito nos PALOP e em Timor-Leste (PACED)
 - Presidenta da AJURIS
 - Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul

10:00H 1º Painel: Poder judicial, constituição judiciária e estatutos dos juízes
 Moderação: Desembargadora Denise de Oliveira Cézar - TJRS
 Expositores:
 - Desembargador Edgar Lopes - Portugal/UNODC
 - Desembargador Francisco José Moesch - TJRS  
 - Desembargador Sérgio Miguel Achutti Blates - TJRS 

11:15H 2º Painel: Organização do judiciário - integridade e transparência (um olhar internacional)
 Moderação: Juiz Eugênio Terra -AJURIS
 Expositores:
 - Roberta Solis - UNODC
 - Desembargador Manuel Ramos Soares - ASJP
 - Desembargador Nuno Coelho - PACED

 Debates   
12:30H Almoço

14:30H 3º Painel: Jurisdição, independência judicial e responsabilidade
 Moderação: Juiz Pio Giovani Dresch - AJURIS
 Expositores:
 - Desembargador Rui Portanova - TJRS
 - Juiz Orlando Faccini Neto - TJRS
 - Desembargador Diógenes Vicente Hassan Ribeiro - TJRS

15:45H 4º Painel: Ética, deontologia e responsabilidade dos juízes
 Moderação: Juíza Jocelaine Teixeira - AJURIS
 Expositores:
 - Juiz Carlos Mondlane - Moçambique/UNODC
 - Desembargador Voltaire de Lima Moraes - TJRS
 - Juiz Maurício Ramires - TJRS

 Debates
16:50H Pausa para café
17:00H 5º Painel: O combate à corrupção pelo poder judiciário: desafios nacionais e internacionais 
 Moderação: Juiz João Ricardo - AJURIS
 Expositores:
 - Juiz Mauro E. V. Borba - TJRS
 - Desembargador Rogério Gesta Leal - TJRS
 - Desembargador José Igreja Matos - UIM

18:00H Encerramento das atividades do dia

24/11
Coordenação: Camões, I.P./PACED e UIM 

(Desembargadores Nuno Coelho, Manuel Ramos Soares e José Igreja Matos)
Aberto a todos os juízes de língua portuguesa

09:00H Apresentação das conclusões e proposta de elaboração de uma carta ou compromisso ético   
 dos juízes do espaço CPLP

12:00H Encerramento


