Edital de chamada para exposição de boas práticas no Sistema Prisional e em
Cartório Criminal.
O Fórum Nacional de Juízes Criminais, entidade sem fins lucrativos, por meio de sua
Diretoria acadêmica, na pessoa da Diretora Acadêmica Dra. Larissa Pinho de Alencar Lima e o
Vice-Diretor Dr. Luiz Carlos Vieira de Figueiredo, com a finalidade de aperfeiçoamento do
sistema de justiça criminal torna público o Edital n. 001/218 visando atender o tema central do
II encontro que é a “Valorização da Magistratura e a Efetividade da Justiça Criminal” e abre a
chamada para apresentação de exposição de boas práticas no Sistema Prisional e cartorárias,
em cartório criminal.
Os trabalhos/boas práticas serão amplamente expostos durante o II encontro do Fórum
Nacional dos Juízes Criminais em Brasília que acontecerá nos dias 15, 16 e 17 de março de
2018, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
Serão aceitos os trabalhos/boas práticas que ampliaram a efetividade da justiça
criminal, melhoraram a rotina de trabalho, boas práticas criativas e projetos que tenham
relevância social e no sistema prisional, em seu caráter multidisciplinar, buscando melhorar o
sistema de justiça.
Os materiais (banners, folders, panfletos explicativos) serão de produção e
responsabilidade exclusiva do proponente.
O proponente deve ter disponibilidade de ir ao encontro ou mandar um representante.
Pretende-se promover o intercâmbio de ideias e produções entre os Juízes Criminais,
estaduais, federais e militares de todo o país, oferecendo um espaço estimulante para
discussão desses trabalhos/boas práticas.
As inscrições devem ser realizadas pelo email: larissalima@uol.com.br com cópia para
o email: fonajuc@gmail.com com o título: INSCRIÇÃO DE BOA PRÁTICA.

Serão recebidas as inscrições até o dia 05.02.2018, às 18h (horário de Brasília). Com o
pedido de inscrição deve ser enviado o projeto ou prospecto (com explicação/descrição rápida)
da boa prática, podendo inclusive conter fotos.
Até o dia 15.02.2018 serão publicadas as boas práticas que serão expostas, sendo que
o proponente receberá certificado de expositor da boa prática.
Dúvidas: 69 9 99471405 via whatsapp.
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