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Aniversariantes
Hoje: Wesley Andrade de Figueredo (8ª Vara), Inaê Luiza Silva Rosário (Teixeira de 
Freitas), Rubem Cledson Carneiro Muniz (Vitória da Conquista), Gabriel Costa de 
Uzêda (3ª Vara) e Kenne Caroline da Cruz Ribeiro (Juazeiro).
Amanhã: Virginia de Barros Batista (Nuasg), Paulo Sergio Pereira Lima (Nutur) e Alana 
Dias Santana (Diref).

Parabéns!

“Ser pai é ser abraço de proteção e palavra de orientação.”

Servidor Henrique Augusto Beltrão Carneiro, da SSJ de Itabuna, e os filhos: Matheus Pimen-
tel Beltrão Carneiro, de 16 anos, e João Pimentel Beltrão Carneiro, de 12 anos.

Judiciário passa a contar
com Sistema de Integridade
para o combate à corrupção

As balizas da administração pública 
de combater a corrupção e fortalecer as 
instituições motivaram o Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ) a aprovar, du-
rante a 335ª Sessão Ordinária realizada 
na terça-feira (3/8), regras que moder-
nizam a governança dos órgãos do Judi-
ciário e preparam os tribunais para de-
tectar, prevenir e punir fraudes e outros 
tipos de irregularidades. Aprovada pelo 
Plenário do Conselho, a resolução apre-
sentada no Ato Normativo n. 0003991-
76.2021.2.00.0000 institui o Sistema 
de Integridade do Poder Judiciário, com 
a definição de diretrizes a serem segui-
das pelos tribunais na definição de seus 
respectivos planos de integridade.

O presidente do CNJ, ministro Luiz 
Fux, destacou que a iniciativa respeita 
a independência funcional dos mem-
bros do Poder Judiciário e, ao mesmo 
tempo, está afinada com as melhores 
práticas nacionais e internacionais. Ele 
lembrou que o combate à corrupção 
é um dos eixos de sua gestão e que a 
adoção de Sistema de Integridade dará 

maior transparência à gestão da Justiça 
brasileira. E enfatizou que cada ato de 
corrupção reflete no hospital que não 
tem leito, na falta de merenda na escola 
e na ausência de saneamento. “Estamos 
dando mais um passo para aprimorar os 
mecanismos de prevenção, detecção e 
correção de possíveis condutas ilícitas 
e antiéticas que, porventura, possam 
ocorrer no âmbito do Judiciário.”

Com essa medida, o CNJ cria o Co-
mitê de Integridade do Poder Judiciário 
para prestar apoio aos tribunais que op-
tarem pela formulação ou atualização 
dos seus sistemas próprios de integrida-
de. Entre as ações a serem adotadas, 
está o aprimoramento e a simplificação 
do fluxo de informações relacionada a 
denúncias de irregularidades na gestão 
pública.

Na justificativa da proposta, o relator 
da matéria, conselheiro Luiz Fernando 
Tomasi Keppen, expôs que um sistema 
de integridade deve promover medidas 
e ações institucionais contra a corrup-
ção e demais irregularidades e corrigir 
falhas sistêmicas de gestão e governan-
ça. Keppen observou que experiências 
internacionais exitosas, que mitigaram 
os efeitos da corrupção pelo viés da pre-
venção, deram ao princípio da integrida-
de enorme relevância tanto no ambiente 
corporativo quanto no ambiente público. 
“A disseminação de uma cultura de inte-
gridade e de respeito às regras, de modo 
a elevar a transparência e promover a 
eficiência no setor público, é papel que 
une a todos que compõem os poderes 
do Estado.”

II Jornada Prevenção e Solução 
Extrajudicial de Litígios acontece

nos dias 26 e 27 de agosto

O Conselho da Justiça Federal (CJF), 
por intermédio do Centro de Estudos 
Judiciários (CEJ), realizará, nos dias 
26 e 27 de agosto de 2021, via we-
bconferência, a “II Jornada Prevenção 
e Solução Extrajudicial de Litígios”. O 
Evento conta com a parceria da Escola 
Nacional de Formação e Aperfeiçoa-
mento de Magistrados (ENFAM) e tem 
a coordenação geral dos ministros do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) Luís 
Felipe Salomão e Paulo de Tarso San-
severino.

O encontro tem por objetivo delinear 
posições interpretativas sobre os temas 
“Arbitragem”, “Mediação”, “Desjudicia-

lização” e “Novas formas de solução 
de conflitos e novas tecnologias”, ade-
quando-as às inovações legislativas, a 
partir de debates entre especialistas 
e professores. Durante a Jornada, as 
quatro comissões de trabalho analisa-
rão as 689 proposições de enunciados 
recebidas pelo CEJ durante o período 
de inscrições, encerrado no dia 21 de 
junho.

Para mais informações sobre o even-
to, acesse: https://bit.ly/3zBW9iu

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

https://bit.ly/3zBW9iu

