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II CONGRESSO INTERNACIONAL DA AMB NO REINO UNIDO EM 2016 

PROGRAMA PRELIMINAR 

           

Londres – 23 de maio (Segunda) 

Manhã: Grupos de visitas à Suprema Corte. 

Tarde: Cerimônia de abertura no Middle Temple, com as participações do presidente da 
Suprema Corte do Brasil e do Reino Unido, embaixador do Brasil no Reino Unido, chefe 
do Poder Judiciário da Inglaterra e País de Gales, ministro do Reino Unido e outras 
autoridades.  

Conferências de abertura:  

- “Inglaterra: História e Formação do Judiciário” 

- “Common Law no Mundo” 

Noite: Coquetel de abertura na Suíte Locarno, sede do Ministério das Relações 
Exteriores do Reino Unido. 

  

Londres – 24 de maio (Terça) 

Manhã: Conferências no salão “Common Room” da Law Society, com os temas: 

- “Barristers e Solicitors no Reino Unido” 

- “Common Law” 

- “Common Law e Julgamento Justo” 

- “A Suprema Corte do Reino Unido” 

Tarde: Grupos de visitas à Suprema Corte. Visita aos Tribunais de Trabalho de Londres 
e ao Tribunal de Apelação do Trabalho 

Noite: a) Seminário sobre corrupção, no King’s College, em parceria com o Ministério 
Público da Coroa e professores do King’s College 

Noite: b) Simpósio seguido de coquetel com a Lex Anglo-Brasil 

 

Londres – 25 de maio (Quarta) 

Manhã: Conferências no Teatro de Palestras Edmond J. Safra, do King’s College: 

- “Carta Magna” 

- “Nomeação de juízes e progressão na carreira” 

- “Uma visão acadêmica do Sistema Legal e do Judiciário Inglês” 

- “Independência e Disciplina Judicial” 
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- Painel sobre “As Perspectivas do Judiciário Inglês” 

Tarde: Visita em grupos às Cortes Reais de Justiça, seguida de três seminários 
simultâneos sobre Direito Civil, Criminal e Família 

Noite: Na Suprema Corte o Seminário sobre “Colégio Judicial, Funções e Técnicas” 

 

Londres a Nottingham – 26 de maio (Quinta) 

Manhã: Transfer de ônibus para Nottingham 

Tarde: Conferências na Universidade de Nottingham sobre: 

- “Direito Criminal e Processo na Inglaterra” 

- “Direito do Trabalho e Processo na Inglaterra”  

- “Direito Civil e Processo na Inglaterra” 

Noite: Jantar no Hotel: Churrasco Inglês (opcional) 
 

Nottingham – 27 de maio (Sexta) 

Manhã: Seminário sobre Justiça Restaurativa, na Universidade de Nottingham 

Tarde e Noite livres. 

 

Nottingham à Edinburgh – 28, Maio (Sábado) 

Manhã e Tarde: Viagem de ônibus de Nottingham a Edinburgh 

 

Edinburgh – 29, Maio (Domingo) 

Dia Livre – Passeios  

 

Edinburgh – 30, Maio (Segunda) 

Manhã: Solenidade de abertura do Congresso na Escócia, na Sala da Biblioteca Playfair 
da Universidade de Edinburgh, com autoridades do Judiciário local. 

Conferências de abertura:  
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- “Escócia: Breve História e o Sistema Judicial” 

- “Juízes na Escócia: Direitos, Independência, Responsabilidades e Ações Disciplinares” 

Tarde: Grupo de juízes criminais em visita à Corte de Sessão. Grupo de juízes do 
Trabalho em visita ao Tribunal do Trabalho e ao Tribunal de Apelação do Trabalho, com 
demonstração e discussão prática dos procedimentos na corte. 

Noite:  Coquetel de recepção na sede das Supremas Cortes da Escócia 

 

Edinburgh – 31 de maio (Terça) 

Manhã: Conferências na Sociedade dos Escritores para a Assinatura de Sua Majestade: 

- “Profissões Legais na Escócia” 

- “Processo Civil e Criminal nas Cortes Escocesas” 

- “Alternativas ao Julgamento: Mediação, Arbitragem e Conciliação” 

Tarde: a) Visita de juízes cíveis à Corte de Sessão. 

 b) Julgamento Criminal Simulado 

Noite:  Seminário sobre Direito do Trabalho na Universidade de Edinburgh 

 

Stirling – 01 de junho (Quarta) 

Manhã: Transfer até a Universidade de Stirling, onde teremos conferências sobre: 

- “Dificuldades das Cortes em imporem suas decisões contra os Estados” 

- “Direitos Humanos e o Ativismo ou Conservadorismo Judicial” 

- “Compensação pelos Danos Extrapatrimoniais” 

- Almoço na Universidade de Stirling 

Tarde: Visita livre ao Castelo de Stirling e/ou Memorial Wallace 

 

Edinburgh – 02 de junho (Quinta) 

Manhã: Universidade de Edinburgh, onde teremos conferências sobre: 

- “União Européia e Cortes do Reino Unido: Jurisdição e competência” 

- “Precedentes” 

- “Perspectivas sobre o Judiciário Escocês”  

- “Perguntas da plateia” 

- Cerimônia de Encerramento 

Noite: Confraternização de encerramento – Fim  
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Observações: 

1) As atividades programadas para o evento são estabelecidas em conjunto com 
autoridades e instituições britânicas e estão sujeitas às condições e disponibilidades 
locais dos países envolvidos, não sendo a AMB responsável por atrasos, cancelamentos, 
alterações ou outros aspectos relacionados ao programa. 

2) Toda a programação ora divulgada pode ser objeto de alteração, em razão da 
disponibilidade ou substituição de palestrantes, decisão posterior por substituição de 
temas, eventual troca ou indisponibilidade superveniente de locais, etc. 

3) As conferências serão para todos os participantes, em geral no período da manhã 
(exceto em Nottingham, que ocorrerá no período da tarde).  As visitas, seminários e o 
simpósio serão para grupos de juízes, de acordo com o ramo de atuação profissional, 
o tema a ser abordado na atividade e o limite de capacidade do local.  

4) Não há direito do inscrito em participar das atividades adicionais (visitas, reuniões, 
simpósio ou seminários específicos), as quais serão livremente disponibilizadas pela 
comissão organizadora do evento, a qual tentará acomodar o maior número possível de 
juízes, fazendo escolhas, sorteios ou dividindo em grupos, levando em consideração a 
atuação profissional (conforme dados informados pelo próprio juiz no ato da inscrição), 
os cargos ocupados, os limites logísticos e a finalidade da própria atividade a ser 
desenvolvida. 

 


