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Rede Global de Integridade Judicial  

 
O Artigo 11 da Convenção das Nações Unidas contra Corrupção (UNCAC) enfatiza o papel crucial que o 
Judiciário desempenha no combate a corrupção e reconhece que, para desempenhar esse papel de 
modo efetivo, o Judiciário deve estar livre de corrupção e seus membros devem atuar com integridade. 
Dessa forma, a Convenção determina que cada Estado Parte adote as medidas necessárias para 
fortalecer a integridade judicial e prevenir oportunidades de corrupção entre os membros do Judiciário.  
 
O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) presta assistência técnica aos Estados 
Membros nos temas de fortalecimento da integridade judicial, prestação de contas (accountability) e 
profissionalismo desde 2000. Em particular, o UNODC apoiou o trabalho do Grupo de Integridade 
Judicial no desenvolvimento dos Princípios de Bangalore de Conduta Judicial e dos Comentários aos 
Princípios de Bangalore de Conduta Judicial. O UNODC publicou também o Guia para o Fortalecimento 
da Integridade e Capacidade Judicial e o Guia de Implementação e Parâmetros de Avaliação para o 
Artigo 11. O UNODC tem auxiliado Judiciários de todo o mundo a adotar medidas que aumentem a 
integridade e previnam a corrupção no sistema judicial, inclusive por meio de assistência para a 
elaboração de códigos de conduta; criação de mecanismos disciplinares e de denúncias; 
aperfeiçoamento de sistemas de administração de processos; realização de pesquisas e avaliações para 
determinar o escopo, natureza e probabilidade de casos de corrupção e outras formas de desvios no 
sistema judicial; e no desenvolvimento de estratégias e planos de ação voltados ao aumento da 
integridade e de capacidades nos Judiciários.      
 
Em 2015, os Estados Membros da ONU adotaram a Declaração de Doha no 13o Congresso das Nações 
Unidas sobre Prevenção do Crime e Justiça Criminal, reafirmando o seu compromisso de envidar todos 
os esforços necessários para prevenir e combater a corrupção e para implementar medidas destinadas a 
aumentar a transparência na administração pública e promover a integridade e a prestação de contas no 
sistema de justiça criminal, em conformidade com a Convenção das Nações Unidas contra Corrupção.  
 
De modo a prestar apoio e assistência técnica aos Estados Membros na implantação dos ambiciosos 
objetivos da Declaração de Doha, o UNODC, com o apoio do Estado do Qatar, lançou em 2016 o 
Programa Global para a Promoção de uma Cultura de Legalidade. O programa terá duração de quatro 
anos e trata de diferentes temas específicos da Declaração de Doha, including o tema do fortalecimento 
da integridade judicial e da prevenção da corrupção no sistema judicial.  
 
Um dos principais objetivos do Programa Global é a criação de uma Rede Global de Integridade Judicial. 
Conjugando a experiência e expertise de juízes, associações nacionais e regionais e de outros atores do 
mundo todo, a Rede Global de Integridade Judicial será uma plataforma para apoiar os Judiciários nas 
seguintes áreas:  
 

• Intercâmbio de boas práticas e lições aprendidas sobre desafios prioritários e assuntos 
emergentes em integridade judicial e prevenção da corrupção por meio de encontros presenciais 
e virtuais da Rede Global; 

• Criação de um banco de dados de recursos e publicações relevantes;  
• Desenvolvimento de ferramentas, guias práticos, manuais e programas de treinamento, que 

possam ser ajustados aos diferentes sistemas jurídicos, culturas profissionais e desafios nacionais;  
• Prestação de serviços de assistência técnica entre pares, treinamentos e outras atividades de 

construção de capacidades nas áreas de integridade judicial e profissionalismo; 
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• Avaliações de riscos de integridade nos sistemas de justiça criminal e desenvolvimento de 
respostas efetivas aos riscos identificados; e 

• Elaboração e implantação de códigos de conduta e no estabelecimento de mecanismos efetivos 
de monitoramento e prestação de contas para Judiciários e funcionários de tribunais. 

 
Em preparação para o lançamento da Rede Global de Integridade Judicial, o UNODC tem organizado uma 
série de reuniões regionais com membros de altas cortes judiciais, bem como debates com associações 
de juízes, instituições jurídicas e outros atores relevantes com vistas a disseminar informações sobre a 
iniciativa, coletar dados sobre boas práticas e solicitar comentários, sugestões e expectativas de juízes 
quanto à Rede.  
 
O UNODC apoiará os trabalhos da Rede Global na função de secretariado, por meio do desenvolvimento 
de um sítio eletrônico, um banco de dados de recursos e publicações e uma estratégia de divulgação de 
informações, culminando com o lançamento oficial da Rede Global de Integridade Judicial em uma 
conferência inaugural de alto nível no começo de 2018.  
 
De modo a garantir que o UNODC possa atender às expectativas e necessidades dos Judiciários ao redor 
do mundo, o UNODC solicita a sua especial colaboração:  
 

1. Informando ao UNODC sobre eventos internacionais, regionais ou nacionais que reunam 
membros de Judiciários durante o ano de 2017, nos quais o UNODC possa realizar uma 
apresentação sobre a proposta da Rede Global e buscar comentários dos juízes participantes 
sobre o processo de criação da Rede;  

2. Encaminhando ao UNODC materiais, recursos ou links relevantes para documentos e publicações 
sobre o fortalecimento e manutenção da integridade judicial e sobre  prevenção da corrupção no 
sistema judicial que possam ser disponibilizados por meio do sítio eletrônico da Rede Global; e  

3. Enviando ao UNODC suas informações de contato, caso queira continuar recebendo atualizações  
sobre a criação da Rede Global.  

 
 
Para mais informações sobre a Rede Global de Integridade Judicial e sobre como participar, por favor contate:  
 
Ms. Roberta Solis  
Crime Prevention and Criminal Justice Officer  
Judicial Integrity  
Corruption and Economic Crime Branch  
United Nations Office on Drugs and Crime  
T: +43-1-26060-83245/M: +43-699-1458-3245  
roberta.solis@unodc.org  
www.unodc.org/dohadeclaration  
@DohaDeclaration 

Mr. Oliver Stolpe  
Senior Programme Officer  
Global Programme for the Implementation of the Doha 
Declaration  
Corruption and Economic Crime Branch  
United Nations Office on Drugs and Crime  
T: +43-1-26060-4372/M: +43-699-1459-4372  
oliver.stolpe@unodc.org  
www.unodc.org/dohadeclaration  
@DohaDeclaration 

 


