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“Talvez no primeiro toque
Talvez no primeiro olhar

Talvez na primeira vez
Que eu ouvi você falar

Que eu segurei sua mão
Que recebi atenção

Pequeno, recém-nascido
Eu não tive consciência
E essa minha inocência

Lhe fez um “Desconhecido”.

O tempo não muda os olhos
Mas mudou o meu olhar

Passei a lhe conhecer
Passei a lhe admirar
E muito observador
Observei que amor

É algo que se constrói
Ali tinha percebido

Que aquele desconhecido
Já era meu grande herói. (...)”

(Trecho do poema Pai: De Desconhecido A Eterno, de Bráulio Bressa)

Servidor Fernando Luiz Sampaio dos Santos, lotado no NUCOD,
e seu filho João Luiz, de 6 anos.

Aniversariantes
Hoje: Rafael Azevedo Nascimento (Irecê) e Iris Conceicao Santos da Silva (Jequié). 
Amanhã: Juíza federal Cynthia de Araújo Lima Lopes (14ª Vara), Misael de Sou-
za Carvalho Santos (1ª Vara), Jessica dos Santos Santana (4ª Vara) e Jokebede 
Lima Damasceno Bezerra (Irecê).

Parabéns!

Inscrições abertas para o Curso 
Formação de Conciliadores - Parte 

Teórica - Turmas 3 e 4/2021
O Centro de Estudos Judi-

ciários do Conselho da Justiça 
Federal (CEJ/CJF) informa a re-
alização do Curso Formação de 
Conciliadores – Parte Teórica - 
Turmas 3 e 4/2021, no período 
de 21 de setembro a 5 de no-
vembro de 2021, na modalida-
de a distância, com tutoria e al-
gumas aulas ao vivo (síncronas).

O curso destina-se priori-
tariamente aos servidores da 
Justiça Federal, em especial aqueles 
que atuam em Núcleos Permanentes 
de Métodos Consensuais de Solução 
de Conflitos (NUPEMECs) ou em Cen-
tros Judiciários de Solução de Confli-
tos e Cidadania (CEJUSCs). As vagas 
remanescentes poderão ser ocupadas 
por estagiários e voluntários, indica-
dos pelos NUPEMECs e CEJUSCs.

A ação educacional tem como objetivo 
desenvolver competências dos servidores 
federais a fim de que possam empregar 
adequadamente o método consensual de 

solução de conflitos, em especial a con-
ciliação, no âmbito da Justiça Federal, 
com vistas à pacificação social e ao am-
plo acesso à justiça.

A ação educacional terá carga horá-
ria total de 48 horas-aula e as inscrições 
encontram-se abertas até o dia 8 de se-
tembro de 2021, pelo link: https://bit.
ly/3t1PAmu

Esta matéria está associada ao ODS 
4 (Educação de Qualidade) e 16 (Paz, 
Justiça e Instituições Eficazes).

CNJ cria normas gerais e diretrizes 
para instituição de sistemas de 
integridade no Poder Judiciário

O Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), por meio da Resolução 410, de 
23 de agosto de 2021, estabeleceu nor-
mas gerais e diretrizes para a instituição 
de sistemas de integridade no âmbito do 
Poder Judiciário brasileiro.

Os órgãos do Poder Judiciário pode-
rão contar com sistemas de integridade, 
cujos principais objetivos serão a dis-
seminação e a implementação de uma 
cultura de integridade e a promoção de 
medidas e ações institucionais destina-
das à prevenção, à detecção e à punição 
de fraudes e demais irregularidades, bem 
como à correção das falhas sistêmicas 
identificadas.

A Resolução também cria o Comitê de 
Integridade do Poder Judiciário (CINT), 
que terá como finalidade assessorar o 
Presidente do Conselho Nacional de Jus-

tiça na implementação do sistema de in-
tegridade, realizar o seu monitoramento 
e sugerir aprimoramentos a partir das 
melhores práticas nacionais e internacio-
nais.

Assinada pelo presidente do CNJ, 
ministro Luiz Fux, a Resolução conside-
rou, dentre outros fatores, o Objetivo 16 
da ODS - Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, que busca “promover socie-
dades pacíficas e inclusivas para o de-
senvolvimento sustentável, proporcionar 
o acesso à justiça para todos e construir 
instituições eficazes, responsáveis e in-
clusivas em todos os níveis”, inclusive 
pela redução substancial da corrupção e 
do suborno em todas as suas formas. 

Para conferir a Resolução 410/2021 
na íntegra, acesse: https://atos.cnj.jus.
br/atos/detalhar/4073

Secretaria Nacional de Proteção 
Global promove fórum sobre 

Programas de Proteção

A Secretaria Nacional de Proteção 
Global (SNPG), unidade vinculada ao 
Poder Executivo, realizará, nos dias 21 
de setembro e 5 de outubro, às 10 h, 
o Fórum Nacional para apresentação do 
Programa de Proteção a Vítimas e Teste-

munhas Ameaçadas de Morte (Provita) e 
do Programa de Proteção aos Defensores 
de Direitos Humanos, Comunicadores e 
Ambientalistas (PPDDH).

O evento virtual será transmitido pela 
plataforma Zoom, e é destinado a mem-
bros da Justiça Federal e Estadual. Os 
encontros buscam esclarecer aos partici-
pantes o funcionamento dos programas 
de proteção e apresentar aspectos de 
arquitetura de funcionamento, normas, 
ritos de inclusão e governança dos referi-
dos programas.

A programação completa pode ser 
conferida no link: https://bit.ly/3mITj7p
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