
Fórum Jurídico de Lisboa chega à 10ª edição com debates 
sobre governance da ordem jurídica em transformação
O evento reuniu 170 palestrantes e cerca de 600 participantes brasileiros e  
europeus de 27 a 29 de junho na capital portuguesa
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O Instituto de Ciências Jurídico-Políticas e o Centro de In-

vestigação de Direito Público da Faculdade de Direito da 

Universidade de Lisboa (ICJP/CIDP), o Instituto Brasileiro de 

Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) e a Fundação Ge-

tulio Vargas, por meio do Centro de Inovação, Administração 

e Pesquisa do Judiciário da FGV Conhecimento, realizaram 

o X Fórum Jurídico de Lisboa nos dias 27, 28 e 29 de junho. 

Sob o tema central “Governance da Ordem Jurídica em 

Transformação”, o evento anual ocorreu na Faculdade de 

Direito da Universidade de Lisboa. Juristas, autoridades, 

lideranças e especialistas debateram sobre questões con-

temporâneas relacionadas ao Direito Constitucional, como 

liberdades individuais em crises sanitárias e de conflitos ar-

mados, sustentabilidade, mudanças climáticas, governança 

e diplomacia na saúde, geopolítica da energia e uso da inte-

ligência artificial no Judiciário. 

Cerca de 170 palestrantes integraram os mais de 25 painéis 

e mesas redondas do Fórum. Além do ministro do Supremo 

Tribunal Federal do Brasil e professor do Instituto Brasilei-

ro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Gilmar Mendes, 

estiverem presentes a diretora da Faculdade de Direito da 

Universidade de Lisboa, Paula Vaz Freire; o professor cate-

drático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 

coordenador científico do Centro de Investigação de Direito 

Público e consultor sénior do Centro Jurídico da Presidência 

do Conselho de Ministros de Portugal, Carlos Blanco de Mo-

rais; o presidente do Senado brasileiro, Rodrigo Pacheco; e 

o presidente não-executivo do Goldman Sachs International, 

Autoridades e acadêmicos do eixo Brasil-Europa participaram da abertura do  
X Fórum Jurídico de Lisboa

Prefeito do Rio, Eduardo Paes, participou do painel Agenda Environmental, 
Social and Governance nas Cidades, moderado pela coordenadora de Cultura 
e Sustentabilidade da FGV Conhecimento, Silvia Finguerut

Além da abertura e do encerra-
mento, o ministro Gilmar Mendes 
participou de painel sobre semipre-
sidencialismo e de mesa sobre res-
ponsabilidade social.

Durão Barroso. A abertura do evento também contou com a 

presença do ministro do Superior Tribunal de Justiça do Bra-

sil, professor da FGV e coordenador do Centro de Inovação, 

Administração e Pesquisa do Judiciário da FGV Conhecimen-

to, Luis Felipe Salomão; e do professor da Faculdade de Di-

reito da Universidade de Lisboa e presidente do Fórum de 

Integração Brasil Europa, Vitalino Canas. 

Mudanças climáticas e agenda 2030 foram tema de debate entre os 
palestrantes

Ministro Ricardo Lewandowski foi homenageado pelo professor emérito da 
Universidade de São Paulo Manoel Gonçalves Ferreira Filho

Desembargador Elton Leme, ministros Alexandre de Moraes e Luis Felipe Salomão, diretora da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Paula Vaz Freire, e 
professor Vitalino Canas encerraram o evento

A pauta ambiental também foi debatida em outras seções. 

No painel “Políticas Públicas Ambientais, Água e Impactos 

Econômicos”, o ministro Joaquim Leite apontou que a reci-

clagem é um dos maiores desafios do setor no país e anun-

ciou um plano de fechamento dos lixões a céu aberto como 

proposta para desenvolver ainda mais essa indústria. 

No painel “Agenda Environmental, Social and Governance 

nas Cidades”, o prefeito Eduardo Paes comentou sobre go-

vernança e defendeu a solidez das instituições brasileiras pe-

rante ameaças à democracia. Já o presidente da Águas do 

Rio, Alexandre Bianchini, pontuou que o novo Marco Legal 

do Saneamento permitiu a segurança jurídica para execução 

do projeto de concessão da Companhia Estadual de Águas 

e Esgotos do Rio de Janeiro. Segundo ele, a concessão à 

iniciativa privada eleva o potencial turístico, a valorização 

imobiliária e a qualidade da saúde.  Na mesa “Sustentabili-

dade, Saneamento e Meio Ambiente”, o diretor-presidente 

da Cedae, Leonardo Soares, afirmou que a companhia está 

se aperfeiçoando para garantir segurança hídrica com cada 

vez mais excelência. 

Benedito Gonçalves e Joel Ilan Paciornik; o presidente do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Henrique 

Figueira; o desembargador do TJRJ, professor da FGV e 

coordenador acadêmico da FGV Conhecimento, Ricardo 

Couto de Castro; o desembargador do TJRJ, presidente do 

Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro e coordena-

dor adjunto do Centro de Inovação Administração e Pes-

quisa do Judiciário da FGV Conhecimento, Elton Leme; e o 

desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 2ª 

Região do Brasil, professor titular da Universidade do Es-

tado do Rio de Janeiro e coordenador acadêmico da FGV 

Conhecimento, Marcus Abraham.

Na programação do evento, também esteve a mesa “Res-

ponsabilidade Social na Ordem do Dia”. O presidente do 

Conselho de Administração do Bradesco,  Luiz Carlos Tra-

buco, indicou ser urgente a criação de indicadores que ava-

liem o que os governantes estão fazendo para reduzir a mi-

séria, a pobreza e a desigualdade, com métricas reguladas 

por lei de responsabilidade social. Já o diretor-presidente da 

Fundação Vale e do Instituto Cultural Vale, Hugo Barreto, 

acredita que há um engajamento crescente de empresas e 

dos cidadãos nos temas da responsabilidade social.

O último dia do encontro também contou com homenagens 

ao ministro Ricardo Lewandowski e ao professor catedrá-

tico da Universidade de Lisboa e da Universidade Católica 

Portuguesa Jorge Miranda. 

Durante o encerramento do X Fórum Jurídico de Lisboa, o 

ministro Alexandre de Moraes defendeu que os pilares de-

mocráticos devem balizar quaisquer eventuais aperfeiçoa-

O evento paralelo também lançou os livros A Defesa da 

Constituição e do Estado de Direito: Homenagem aos 

20 Anos do Ministro Gilmar Mendes no STF, Anais do IX 

Fórum Jurídico de Lisboa e Eleições Brasileiras. Com as 

publicações, a FGV Conhecimento reitera seu comprome-

timento com a construção e a disseminação do saber, a 

partir da divulgação de trabalhos que fomentam um im-

portante espaço de debate acadêmico.

Também participaram os ministros do STF Alexandre de 

Moraes, André Mendonça, Luís Roberto Barroso e Ricardo 

Lewandowski; o presidente do Banco Central brasileiro, Ro-

berto Campos Neto; a presidente do Supremo Tribunal Ad-

ministrativo de Portugal, Dulce Neto; e o prefeito do Rio de 

Janeiro, Eduardo Paes.

No ano em que se comemora dois séculos de Independência 

do Brasil, o Fórum evidencia que a herança lusa encontrou 

terreno fértil no além-mar, um vínculo singular que trans-

cende as similaridades linguístico-culturais. Essa visão foi 

corroborada pelo presidente do Senado brasileiro, Rodrigo 

Pacheco, na mesa de abertura, afirmando que “Portugal é a 

âncora do Brasil na Europa e o Brasil é a âncora de Portugal 

na América Latina”. 

A programação do X Fórum Jurídico de Lisboa incluiu, ain-

da, palestrantes como os ministros do STJ Ricardo Villas 

Bôas Cueva, Mauro Luiz Campbell Marques, João Otávio 

de Noronha, Antonio Saldanha Palheiro, Sebastião Reis, 

O ministro Gilmar Mendes des-

tacou o crescimento do Fórum 

a partir do espaço à pluralida-

de de opiniões. “O Fórum sem-

pre primou pela pluralidade de 

ideias e do debate aberto que 

vai para além da relação entre 

outros países”, afirmou. Já para 

o ministro Luis Felipe Salomão, 

o encontro anual é “uma jornada 

pelo conhecimento e pela troca 

construtiva de ideias, cujo motor 

fundamental é tentar construir 

um mundo melhor para as futu-

ras gerações”.

Movida pelo desejo de amplifi-

cá-las, a publicação reúne au-

tores das áreas do Direito, da 

História, da Arte e da Economia 

– dentre eles, está o presidente 

da FGV, Carlos Ivan Simonsen 

Leal, cujo texto conduz o leitor 

por uma viagem histórica entre 

Brasil e Portugal, além de apre-

sentar os outros artigos que 

compõem a obra.

Artigo do presidente da FGV, Carlos 
Ivan Simonsen Leal, abre livro “Mi-
nha Pátria É Minha Língua: Interse-
ções Luso-Brasileiras” 

Um dos destaques do evento foram as discussões acerca das 

mudanças climáticas, realizadas em mesa redonda mediada 

pela diretora editorial de negócios da Editora Globo, Sandra 

Boccia, e composta pelos ministros Alexandre de Moraes, 

Luis Felipe Salomão e Mauro Campbell, além do CEO da 

Rede Brasil e membro do Conselho do Pacto Global da  Or-

ganização das Nações Unidas, Carlo Linkevieius Pereira; do 

presidente do Conselho de Administração do Future Carbon 

Group, Co-CEO do Future Carbon Group e membro do Con-

selho de Administração da Aegea Saneamento, Fábio Galin-

do; e do desembargador Elton Leme. A partir dos objetivos 

globais de desenvolvimento sustentável pautados pela ONU, 

os convidados dialogaram sobre o papel do Judiciário na pre-

servação ambiental, lideranças do agronegócio e sustentabili-

dade. “O Poder Judiciário abraçou a causa do meio ambiente, 

como havia abraçado a causa da defesa do consumidor. O 

povo brasileiro, nem tanto”, disse Moraes.

Outro ponto central dos debates foi a área da saúde, com 

questões como a judicialização do setor, políticas públicas 

e melhorias normativas. Para o ministro Marcelo Queiroga, 

que integrou a mesa “Governança e Diplomacia na Saúde”, a 

Justiça tem aplicado a lei e feito com que a saúde “não seja 

uma mera promessa constitucional, e sim a manifestação do 

povo brasileiro”.

mentos do sistema de governo. “O Brasil sabe como manter 

a sua democracia e o Poder Judiciário vai permanecer inde-

pendente, corajoso, competente e destemido”, afirmou.

Além das discussões concentradas em painéis e mesas re-

dondas, o Fórum promoveu o lançamento de quatro livros na 

Livraria da Travessa de Lisboa. Sob organização do crítico de 

arte Paulo Herkenhoff e da coordenadora de Cultura e Sus-

tentabilidade da FGV Conhecimento, Silvia Finguerut, Minha 

Pátria é Minha Língua: Interseções Luso-Brasileiras nasce de 

um cruzamento de celebrações e vocações, incluindo a co-

memoração dos 200 anos de Independência do Brasil. 


