
VI Conferência dos Presidentes 

dos Supremos Tribunais de Justiça 

dos Países e Territórios de Língua Portuguesa 

 

COMUNICADO FINAL 

 

Realizou-se na cidade de Brasília, nos dias 25, 26 e 27 de Outubro de 

2005, sob o tema da capacitação de magistrados, a VI Conferência dos 

Presidentes dos Supremos Tribunais de Justiça dos Países e Territórios de 

Língua Portuguesa. 

A cerimónia inaugural foi presidida pelo Presidente do Superior 

Tribunal de Justiça e pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal do Brasil, 

que se congratularam pelo facto de o Brasil acolher o evento, os quais 

afirmaram, ainda, o empenho deste país no contínuo reforço das relações 

com os seus congéneres de língua portuguesa. 

Resultam das comunicações dos participantes e do debate que se lhes 

seguiu as seguintes conclusões: 

a) A selecção, formação e aperfeiçoamento dos magistrados judiciais 

constitui um elemento determinante na garantia de independência do poder 

judicial, exigindo, por isso, a devida atenção por parte dos governos aos 

quais cabe garantir o cumprimento da obrigação constitucional da separação 

de poderes; 

 1



b) A relevância dos processos de capacitação de magistrados impõe, 

por isso, a afectação dos fundos necessários ao correcto planeamento e 

implementação dos diferentes processos envolvidos; 

c) O reforço da cooperação judiciária entre os Países e Territórios de 

Língua Portuguesa constitui um imprescindível elemento de progresso dos 

respectivos sistemas de capacitação, devendo simultaneamente servir para 

colmatar dificuldades estruturais sentidas em alguns sistemas. 

A Conferência expressou um voto de pesar pelo desaparecimento do 

Juiz Conselheiro Dr. Jorge Alberto Aragão Seia, Presidente do Supremo 

Tribunal de Justiça de Portugal, figura ímpar da judicatura de língua 

portuguesa, cujo empenho e impulso na cooperação judicial muito fica a 

dever a Conferência dos Presidentes dos Supremos Tribunais de Justiça dos 

Países e Territórios de Língua Portuguesa. 

Foi decidido que a organização da próxima conferência seja da 

responsabilidade do Presidente do Tribunal Supremo de Moçambique. 

As delegações presentes felicitaram o Superior Tribunal de Justiça do 

Brasil pela organização da VI Conferência dos Presidentes dos Supremos 

Tribunais de Justiça dos Países e Territórios de Língua Portuguesa e 

agradeceram a hospitalidade demonstrada em todos os momentos. 
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Brasília, 27 de Outubro de 2005. 

 

 

 3



 

 

 4



 

 

 5


