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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
AVISO Nº 196/2021-PGJ-CHEFIA DE GABINETE, DE 26 DE MARÇO DE 2021. 

 

 Comunica que o Conselho Nacional de Justiça, 
em conjunto com a Organização dos Estados 
Americanos, realizará o “I Colóquio Jurídico 
Brasil-Organização dos Estados Americanos 
(OEA): boas práticas do Direito brasileiro”. 
(EMENTA ELABORADA) 

 

O Procurador-Geral de Justiça, no uso de suas atribuições, a pedido do Exmo. Sr. Dr. Luiz 

Fux - Presidente do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, COMUNICA aos Membros e 

Servidores do Ministério Público do Estado de São Paulo, operadores do Direito e ao público 

em geral, que o Conselho Nacional de Justiça, em conjunto com a Organização dos Estados 

Americanos, realizará nos dias 18 e 26 de maio de 2021 o “I Colóquio Jurídico Brasil-

Organização dos Estados Americanos (OEA): boas práticas do Direito brasileiro”. 

  

O objetivo do encontro é conhecer as boas práticas jurídicas vivenciadas no Brasil nos últimos 

tempos, bem como promover a troca de experiências e a disseminação da cooperação jurídica 

internacional no âmbito dos países membros da OEA. 

  

Na oportunidade, serão apresentadas experiências exitosas do sistema jurídico brasileiro nas 

mais diversas áreas do direito público e do direito privado, tais como meio ambiente, direitos 

humanos, agronegócio, direito do consumidor, revolução tecnológica do Judiciário e 

enfrentamento à violência doméstica contra a mulher, conforme programação disponível no 

link: 

https://www.cnj.jus.br/agendas/i-coloquio-juridico-brasil-organizacao-dos-estados-

americanos-oea-boas-praticas-do-direito-brasileiro/  

  

As inscrições estarão disponíveis, até o dia 30 de abril de 2021, no endereço: 

https://eventos.cnj.jus.br/inscricao-i-coloquio-juridico-brasil-oea-boas-praticas-do-direito-

brasileiro.  

  

Para informações adicionais, fica à disposição a Secretaria de Cerimonial e Eventos do CNJ, 

pelo e-mail: cerimonial@cnj.jus.br, ou pelos telefones (61) 2326-5540/5541. 

 

Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo – Seção I, São Paulo, v.131, n.60, p.80, de 27 de Março de 2021. 

https://www.cnj.jus.br/agendas/i-coloquio-juridico-brasil-organizacao-dos-estados-americanos-oea-boas-praticas-do-direito-brasileiro/
https://www.cnj.jus.br/agendas/i-coloquio-juridico-brasil-organizacao-dos-estados-americanos-oea-boas-praticas-do-direito-brasileiro/
https://eventos.cnj.jus.br/inscricao-i-coloquio-juridico-brasil-oea-boas-praticas-do-direito-brasileiro
https://eventos.cnj.jus.br/inscricao-i-coloquio-juridico-brasil-oea-boas-praticas-do-direito-brasileiro
mailto:cerimonial@cnj.jus.br
https://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f2021%2fexecutivo+secao+i%2fmarco%2f27%2fpag_0080_ccb26229d14e7d27e4877c7c002b1797.pdf&pagina=80&data=27/03/2021&caderno=Executivo%20I&paginaordenacao=100080

