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“Tomar uma decisão de ter um filho é algo que 
irá mudar sua vida inteira de forma inexorável. 
Dali para frente, para sempre, o seu coração ca-

minhará por caminhos fora do seu corpo.”
(Rubem Alves - Ser Pai)

Minhas filhas, meus amores, minha vida!

Servidor Félix Antônio Barbosa Aguiar, diretor do NU-
CJU, e suas filhas: Maysa, de 24 anos; Ana Vitória, de 
8 anos; e Sofia, 6 anos.

Aniversariantes: Hoje: Juíza federal substituta Luísa Ferreira Lima Almeida (21ª 
Vara), Rodrigo Pinto de Menezes (Itabuna), Rosele Carvalho Torres (Numan), 
Selma Mascarenhas Carneiro Oliveira (Feira de Santana) e Joana Pimentel da Sil-
veira Vianna (Nuaju). Amanhã: Rafael Azevedo Nascimento (Irecê) e Iris Conceicao 
Santos da Silva (Jequié). Parabéns!!!

CNJ cria protocolo para proteger 
magistradas e servidoras
de violência doméstica

Em mais uma ação destinada ao com-
bate à violência doméstica e de gênero, o 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) expe-
diu recomendação para que todos os tri-
bunais adotem o “Protocolo Integrado de 
Prevenção e Medidas de Segurança volta-
do ao Enfrentamento à Violência Pratica-
da em Face de Magistradas e Servidoras”. 
A medida é voltada para garantir proteção 
de magistradas e servidoras que atuam no 
Poder Judiciário e foi aprovada por unani-
midade na 90ª Sessão do Plenário Virtual.

A iniciativa reforça os programas de 
combate à violência doméstica e de gê-
nero instituídos pelo Poder Judiciário vi-
sando a proteção dos direitos humanos, 
um dos eixos da gestão do presidente do 
CNJ, ministro Luiz Fux. O Protocolo Inte-
grado foi encaminhado, juntamente com 
a Recomendação, a todos os presidentes 
de tribunais – exceto o STF –, para di-
vulgação junto às respectivas comissões 
permanentes de segurança e a integran-
tes da polícia judicial.

O documento inclui ações preven-
tivas de cunho informativo, incluindo 
canais de denúncia, redes de apoio, de 
segurança e de saúde; de cunho estru-
tural, com a formação de comissões e 
celebração de acordos com outras en-
tidades para efetivar a prevenção; e de 
relacionados à capacitação, como cur-
sos de defesa pessoal, atualização para 
agentes da polícia judiciária e de saú-
de dos tribunais. Também são listadas 
medidas de segurança para implemen-
tação de ações nos casos de violência 
doméstica.

O protocolo foi elaborado pelo Co-
mitê Gestor do Sistema Nacional de 
Segurança do Poder Judiciário, que 
é responsável por planejar, propor e 
coordenar ações de segurança que 
envolvem os membros da Justiça. O 
relator do Ato Normativo n, 0004857-
84.2021.2.00.0000, conselheiro do 
CNJ Mário Guerreiro, ressalta que o 
debate para a criação de protocolos 
destinados à proteção de magistradas 
e servidoras surgiu da apuração do as-
sassinato da magistrada Viviane Vieira 
do Amaral Arronenzi, do Tribunal de 
Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ). O fe-
minicídio foi praticado pelo ex-marido 
na véspera do Natal de 2020.

Para conferir a Recomendação 
102/2021 na íntegra, acesse: https://bit.
ly/2XYpMMJ

Abertas Inscrições do curso
Reforma Previdenciária

voltado para servidores da JF
O Conselho da Justiça Federal (CJF), 

por intermédio do Centro de Estudos Ju-
diciários (CEJ), realizará o curso “Refor-
ma Previdenciária”, no período de 8 de 
setembro a 21 de outubro de 2021, na 
modalidade a distância (EaD), com tuto-
ria, para servidores da Justiça Federal.  O 
objetivo é desenvolver as competências 
desses servidores para o enfrentamento 
das demandas que exijam a familiariza-
ção com as modificações trazidas pela 
Emenda Constitucional n. 103/2019, 
que altera o sistema de previdência tanto 
no âmbito do Regime Geral de Previdên-
cia Social quanto no Regime Próprio de 
Previdência Social.    

O curso terá uma carga horária de 
32 horas-aula e serão oferecidas 100 
vagas. A aulas serão divididas em as-
síncronas (ambiente virtual de aprendi-
zagem – Moodle 30 horas) e síncronas, 
ao vivo, sendo 2 horas-aula por video-
conferência, via plataforma Zoom do 
Conselho da Justiça Federal. A tutoria 
ficará a cargo do juiz federal auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça Federal, 
João Batista Lazzari, e da juíza federal 
aposentada Elídia Aparecida de Andra-
de Corrêa. 

As inscrições estarão abertas até o 
dia 1º de setembro. Ao preencher o for-
mulário de inscrição, o servidor deverá 
fornecer, obrigatoriamente, o seu e-mail 
institucional. O processo seletivo obser-
vará a ordem cronológica de realização 
de inscrição.

Para se inscrever, acesse: https://edu-
ca.enfam.jus.br/inscricao-reforma-previ-
denciaria-t12-2021
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