
 

 

Este webinário promoverá um debate em painel composto por:  

1. Ministra Maria Thereza Rocha de Assis Moura, Vice-Presidente do Superior 
Tribunal de Justiça do Brasil e Membro do Conselho Consultivo da Rede Global 
de Integridade Judicial 

2. Juiz José Igreja Matos, Tribunal de Recurso do Porto, Portugal, Presidente da 
Associação Europeia de Juízes e Membro do Conselho Consultivo da Rede 
Global de Integridade Judicial. 

3. Juíza Elisa Samuel, Tribunal Supremo e Directora do Centro de Formação 
Jurídica e Judiciária de Moçambique. Ponto Focal em Moçambique para a 
Implementação das Ferramentas de Formação em Ética Judicial da Rede Global 
de Integridade Judicial.  

Este webinário, sob a forma de um painel de especialistas, analisará as principais 
oportunidades e desafios para reforçar a confiança dos cidadãos no sistema de justiça. 
Nas suas apresentações, os membros do painel debaterão questões-chave para um 
maior reforço da integridade judicial, tais como um sistema de justiça aberto e 
transparente mais próximo dos cidadãos, instituições judiciais que garantam o acesso à 
justiça e sistemas de nomeações e promoções independentes e equitativos para a 
carreira judicial. 
 
Procedimento de inscrição: Não é necessário inscrever-se antecipadamente para 
assistir ao webinário. Os participantes que desejem participar devem simplesmente 
clicar no respectivo link na hora e data indicadas para o webinar. A participação será 
limitada a 250 participantes e será aceita por ordem de chegada dos pedidos. 
 



Como participar no webinário: Em anexo encontra-se o Guia do Usuário da série de 
webinários da Rede Global de Integridade Judicial, que inclui regras a serem seguidas 
pelos participantes durante o webinário, bem como orientações técnicas para o acesso 
à plataforma.  
 
Recomendamos encarecidamente que os participantes testem o acesso a plataforma 
com antecedência e que acessem a plataforma 10 minutos antes do início do 
webinário. 
 
Os participantes que desejem participar no webináriosó precisarão de uma rede Wi-Fi 
e de um sistema áudio nos seus computadores. Pedimos aos participantes que 
silenciem os seus microfones e desliguem as suas câmeras durante o seminário. O 
sistema irá permitir um serviço de chat/mensagens através do qual os participantes 
podem fazer perguntas aos integrantes do painel. O webinário será realizado em 
português. 
 
Gravações e materiais de webinários anteriores podem ser encontrados no seguinte 
link, visitando o website da Rede Global de Integridade Judicial 
https://www.unodc.org/ji/en/multimedia/index.html.  
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